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BU KUPONU KESiP SAKLAYINIZ 

oktorlar 
vukatlar 
~ vergileri 

1Vergi kanunlarının müzakeresi başlıyor 
1&k.Wnetin doktorlar ve avukat
lı.ıldondaki vergi usulünü değiş

k hususundaki tasavvuru bu 
111ııf meslek erbabını teli.ta dü
~ttür. Doktorlar Ankaraya bir 

tt yollamıtlardır. Bir avukat 
ttl de hükümet merkezimize 

Bugün müzakere edilecek layiha.ya 
göre arazi vergisi nasıl alınacak? 

Meclis 
Reisimiz 

Dünkü ekspresle 
Ankaraya gitti 

V alidei Hıdivi evvelki 
gece irtihal etti 

Üzeredir. Doktorlar ve avu-
r hakkında şimdi beyanname 
ii tatbjk ediliyor. Yani her avu
Ve her doktor, senelik kazancı 

ında bir beyanname tanzim e-
Ve vergi de bu beyanname üze

tabakkuk ettirilir. 
İr müddeten beri tatbik edilmek

""" bu usul esasen doktorları da 
tan edemediğinden bükümet ci

basitleştirmek için 
l'I usulünün tatbikini tasavvur 
lc.tedir. Karine usulüne göre, 

torların vergisi muaycnehanele
'ıa \re ikametgih1arının kiraları Ü

. den tahakkuk ettirilecektir. 
doktor muayenehane kiraıının 
•ru, ikametgihının '/( 25 ini, 

&a.yfiyeıi varsa, bunun da ' ( 

İrıi vergi olarak hükUmele veı-e .. 
· . Bundan maada içinde çalış
tehre ve ihti&asına gôre de mak
hir vergi verecektir. işte dok-

n itiraz. ettikleri usul budur. 
l>oktor ve avukatların bu itirazla

""zuh olmadığını itiraf etmek 
ır. Çünkü her hangi bir ver-

• iki auretle itiraz edilebilir: (1) 
lıik edilen sisteme itiraz edilebi

. (2) Sistemin esnasına itiraz etme 

le beraber, tarhedilen vergi nis
i •ğır olduğu için itiraz edilebi

. l\orkaı·ız ki ikinci mülib:ızadan 
1lı.em olan sebepler dolayısile 
lo.,far birinci şıkli:a. itiraz ediyor-

·. Çünkü tarheditmek istenen ver
i\ pek ağır olduğu ve bu şerait 

~da ç.ahımak imkanı olmadığı i

'Üriilrnt'ktedir. 
f."iJhakika beyanname usulile v~r 1 

la.rhı en a.~ri hir cibayet tarzıdır. 
~Ü hedef, kazançtan vergi al
tır. ikametgah ve sayfiye lcira

IJ:.ı:crinden vergi tahakkuk ettir-

ise, mn~rafı vergiye tabi tut

ktır ki, yeni vergi telakkilerine 
•, nıuhik değildir. Fakat bir dev
lı, .. h~n~i bir vergi usulünü lca

~ ~e tatbik ederken, memleketin 
a.i bünycşini ve iktısadi hayatını 
rı itibarc ahnak mecburiyetin

İr-. B.:yanname u~ulünün bizim 
tat şeı·aitimi:.ı.e uygun olmadığı 

.. he ile anlaşılmıştır. Bunun se! 
1•rine girişecek değiliz. F akal 

llf >enidir diye, bize uyguo olma
hir vergi usulünün tatbikinde 

t etmek .maniıız olurdu. Ve ni
tt vergide aranacak nokta, yeni
••lr.ilikten ziyade, hakkaniyet 

11 Üzerine iıtinat ebnesidir. Ba

daba yeni olan '"' nazaı-iyatta 
riyade muhik görünen bir 

·~•ip, tatbikatındaki mütkiliıt yü
~derı, haksızlığa meydan verebi
. ~aJiyecile.ı·imiz beyanname usu

' Vet!li cibayeti.nin mahzurlarını 
"<terınitlcrdir. Bu ihtiııa• adamla

'> ınütafealarına hürmet etmeie 
tburuz. 

lfer memleket vergi usulü
~ kendi içtimai hayatmlı uyduru· 

• Ve bu hayal şeraitinin .ieğiş

~İJ~ vergi u~ulleı·ini de değiştirİ
~- 8elcika harpten evvel beyanna
ltı, ~•ulünü tatbik ederken, harp-

•onraki hayat şeraitinin değit
~ İ Üzerine eski karine usulüne 

~l etmiştir. E•a•en bizde de 1330 
"- 1341 senesine kadar on bir sene 

'iıı; U•ut tatbik edilmekte idi. 30 tef-
~ °"vel 1330 tarihli temettü vergi
~:uıununun 12 ind maddesinde 

ılı)or ki: 
~'l' abipJer, dişçiler ... , nisbi mü

. "vil ve maktu vergilerden ma
~ :ınıca süknalarına mahsus olan 

lıı.ı~•ıtin bedeli icarmm "k 10 unu ;)e edeceklerdir . ., 

lııı.°""nediyo~uz ki, doktorI.ar ~· ~
':'tlar, miıtahassıs mahyecılerı
~ lJl Uzun tecrübelerden sonra tav
"' ettikleri bir siıtemin esasına 
~ -~ edecekleri ı/lırde itirazlarını 
"- tı nisbetinin ağırlığı noktasın· 
lı;,~ •erdeımi, olsalardı, hiç olma7.sa I 
~,.:"iiıtakaşa kapısı açmış olabilir
tti, • Ve esasen bizim anladığımıza 
\,,~'· hakoız buldukları nokta da 
ti d~., ibarettir. Yoksa devletin ver 
'uu•~lii şöyle böyle olsun demek, 
~:sa en ziyade hürmetkar olması 
İlltı telen bir meslek erbabının, 
tt. t'::_ıa Suymet vermemesi manaıı~ 
~nunun eder. 

Ahmet SUKRO 

Arazi ve iratlı arsalar için kıymetlerinin binde onu, 
iratsız arsalardan da 

kıymetlerinin binde beşi vergi olarak alınacaktır 

Layihaya göre vergi iki taksitte alınacaktır 
ANKARA 19 (Telefonla) - Mec 

Jis bu gÜn arazi vergisi kanun liyİ· 
hasını müzakere edecektir. Bütçe en 
cümeninde bir çok maddeleri tadil e 
dilen bu liyihaya göre, vergiden is .. 

tisna edilen arazi şunlardır: 
A) - Devlete ve mülhak veya hu 

susi bütçelerle idare edilen Mşekkül
lere ve belediyelere ve umuınun me..1 

fatine hizmet eden cemiyetlere ait 

olup mücerret kazanç maksadile te ... 

sis edilmiş olmayan Ye icar <'dilme
yen ziraatin ıslah ve jnkişaf.ın~ ır pı .. 

tuf nümuna fidabkları, nümurıe t n
la ve çiftlikleri, spor ;;;ahaları, utnu.ı 

ma mahsus ıneccani parklar, çocuk .. 
fara mahsus bahçeler ve oynarı1a ma 

halleri. 
B)- Devlete ve m.,halli idarelere 

veya belediyelere ait her nevi yollar 

caddele.-, sokakJar, meydan ve pazar 
ycrJ<ri, köylerin manevi tahs;yetinc 

ait harman yerleri. 
C) - Ziraatc elvcri~Ji olmadığı gi 

bi sair suı·etlc de istifade edilmeyen 

tatlık, bataklık ve fundalık arazi. 

D) - Husuıi kanunlar veya mu-

Bütçe encümeni reisi 
Hasan FehmBi eg 

rek hükumet tarafından taıarnılu 

menedilen arazi ve arsaların ver,Pn 
mcmnuiyetin devamı müddetince a
lınmaz. Memnuiyetin zeriyat mevıi
mine tesadüfü halinde verıri muali
yeti o senenin tamamına şamil olur. 

Muvakkaten muaf olanlar da şun
lardll': 

kavelenamelerle muafiyeti k11bul .,_ A) - Yeniden vücude getiril.,_ 
dilm;ş ''eya edilecek olan arazi ve ar cek bağlar, güllükler ( &lh sene müd 
salar. ı detle) 

Kanuni ıaJAhiyetScrini İstimal ede B) - Yeniden vücude getirilcek 

• 

Şilt maçları 

Galatasaray, lstanbulsporla 
2-2 berabere kaldı 

B~şiktaş, Vefayı 2-1 yendi 
ve Kemalin de bir az "ğır, olduldan 
gözüküyordu .. 

Nihayet GalatHaray bu niıbi hi-
kimiyetin ~emeresini cörüyor ve 

25 inci dakikada Leblebi Mehmedin 
ayağı ile ilk golünü atı~or. 

27 inci dakikada N cc"det bir akın 
yaparken lstanbulspor müdafaasının 
dine çarpıyor ve bu suretle Necdet 
pena]tıdan Galatasarayrn ikinci golü 
nü kaydediyoı·. 

Buna mukabil lıtanbulsporlu

lar çok gecikmediler ve 38 inci da
kikada falsolu bir şütle ilk gollerini 
yaptılar Bu aralık Suphi ve bir Is-

meyvelikler ve İncir bahçeleri (sekiz 
sene müddetle) 

C) - A~,fama ıuretile vücude ge• 
lırilecek zeytinlikler (on sene müd
detle) 

Ç) - Yeniden vücude getirilecek 
zeytinlikler (on sene müddetle) 

O) - Hükumetçe muayen bir 
mikdarda iski.n edilen muhacir ve 
a§iretlere tahsjs ve teffiz edilen arazi 
(üç sene müddetle) 

E) - Hususi kanunlarına ve uıul 
lerine göre yeniden ziraate elverişli 
bir hale getirilen ar~i (üç sene müd 
detle • 

F) - Huıusi kanunlarına göre 
yeniden vücude cetirilen ormanlar 
(yirmi &elle müddetle) dutluklar 
(on ıene müddetle) 

Muafiyetler, arfazinin. tayin olu

nan cihetlere tahsis edildiği seneyi 
takip eden mali seneden hatlar. Se
nesi İçinde beyanname verilmezse 
muafiyet, beyannamenin vttildiii 
mali seneyi takip eden senedeh mu
teber olur. Bu takdirde beyanname
nin verildiği mali senenin nihayetine 
kadar ıreçen müddetlere ait muafi
yet hakkı sulıut eder. 

Muafiyetleri hitam bulan araıııi 
de .,aafiyeti• bitammı uJôp ..ıe.. 

(Devamı Sinci sahifede) 

Firariler 
Hapishane kaçlun1ar1 

birer birer 
yakayı ele veriyorlar 

lZMlR, 19 (Hususi) - Ma-
niıa hapiıhane 
sinden kaçanla 
rın ·takipleri
ne şiddetle de
vam edilmekte 

clir. Kaçanlar

dan üçü 15, di

ğe.-leri 7 - 8 
seneye mab. 
kUmdurlar. 

Jandarma ku 
Palab'Y'k Mehmet mandanı Ziya, 

maiyet memuru Rebii ve po.lis 
merkez memuru Zeki B. tahki

kata devam etmektedirler. 

Palabıyık Mehmetle izzet. 
ten maada Somalı Cuma oğlu 
İsmail de Menemende yakala
nıp buraya getirilmiştir. 

Haymanalı Mehmet, Söke
ye gitmek üzere Develiköy is
tasyonunda şimendifer bekler

Bc~e altı kala oyun Galatasaray ken yakalanmıştır.Mehmet vak 
Dünkü maçtan bir «kını ile başladı. Oyun lüzumundan tile Hacılar köyünde bir eğlen-

lanbulsporlu ufak bireı· arızalar ge
çirdiler, akınlar devam ederken haf 
taym bitti. 

ikinci devre 

enstantane fazla sertlqiyor. hıanbulspor 19 un ce aleminde kadın yüzünden bir 
Saat 4 te oyun Galatasaray akını 1 cu dakikada bir akın yaptı. Avni tut arkadaşım öldürdüğü için 15 

G 1 
dün coktan ı tuğu h&lde elinden kaçırdığı top do- 1 seneye mahkum olmuştu. 

ile başlad:. a atasaray . . . . il . . 1 B 
• h d t _ layısıle ıkıncı go erım yaptı ar. u- Gene katilden 15 sene hapse 

be · ahrum oldugu Bur am 8 a · k 1 b" b" · · ki 
rı m F k t bu ıder de nu~ üzerıne a '.n a~ ır. ırını ta P mahkum olan firari Hüseyin 

kımına koymuştu. 8 a edıyor fakat hıç bır netıce alınamı- bu gün müddei umumiliğe gi-
Kemal Faruki ile Ercüment yoktu. yordu. 

1 
derek teslim olmuştur. Kaçak 

Onların yerine ikinci takımdan Ke- Zaman zaman Galatasaray ve za- 1 İsmail Emirali köyü civarında 
mal ve Küçük Celal Şefik ve Mitha· man zaman lstanbul•porlular sıkışı- yakalandı • 

k Uc.tu Ta yorlar ve iki takım için de tehlike ........................... ·-·····-·······--
dın yerine Muammer onm ., • 

· b" d · · li vaziyetler geçiyordu. Yeni bir a- , 
kımın diğer aksamında biç ır egı-

Ermeniler şiklik yoklu. 

Oyun ba!ladığı zaman ilk dakika

larda bir tevazün ıöstcrirken bir az 

sonra Galatasarayın nisbi bir şekilde 

hakimiyetine ırirdi. 

km esnasında hakem oyunu bitirdi. 
Bu vaziyet karşrsında müddeti u

zatmak Jazım geldi. Hakem Basri 
Bey her iki takım kaptanlarının ruu
vafakatile n1açın devamını haftaya 

tehir etti. 

Beşiktaş - Vefa 

Surgede nıüslümanlara 
yapılmış olan mezalime 
tfair A. H. Beyin vesika
lara müstenit yeni bir 

eserı 

Ermeniler Altıya on kala çılıtılar ve bir da
kika sonra Beşiktaşlıların bir akını 
ile oyun başladı. Oyun miitevazin Serlevhasile yakında 

1 Son on beş günden beri hastalığı 
son derece ağırlaşmıştı 

Kazım Pş. Hz. 
Büyük Millet Meclisi reısı 

Kazım Paşa dün sabah dişçi 
Sami Beyin muayenehanesine 
giderek dişlerini tedavi ettir
miştir. Dişlerinin tedavisi hi
tam bulduğundan Kazım Paşa 
dün akşam ekspresle Ankaraya 
avdet etmişlerdir • 

Hariciye Vekili 
Sırrı Beye bugün 

cevap verecek 
ANKARA, 19 (Telefon) 

Haı;ciye Yekifr Tevfik Rüştü 
Bey meclisin bugünkü içtima
ında Avrupa seyyahati hakkın 
da İzmit meb'usu Sırrı Beyin 
süal takririne cevap verecektir. 

Merhum Mısır hıdivi İsmail 
Paşanm zevcesi, sabık ve son 
Mısır hıdivi Abbas Hilmi ve 
Prens Mehmet Ali Paşaların 
validesi cuma gecesi saat on iki 
de irtihal etmiştir. Merhume 
on beş günden beri rahatııız idi 
!er. Seksen yaşından fazla olan 
merhume, yapılan bütün teda
viye rağmen ku .. tulamamrş ve 
rahmeti rahmana kavuşmuştur 

Validei Hidivi her sene ya
zın şehrimize gelir ve Bebekle 
ki sahil saı-ayında ikamet ede,· 
lerdi. Kalabalık bir maiyet hal 
kile· seyahat eden merhume her 
sene Mısırdan buraya ve bura
dan Mısna gidip gelmek için 
büyük ve lüks bir vapur isticar 
ederdi. Bu sene Seyriaefain ida 
resinin Ege vapurunun lüks ve 
birinci sınıf kamaralarını 17 
bin liraya isticar etmişti. Mer
hume dünyada mevcut en zen
ğin kadınlardan biri idi. Valde 
sinin rahatsızlığı artmakta ol
duğu kendisine telgrafla haber 

verilen mahdumlarından Prens 
Mehmet Ali Paşa dün ekspres 
le Avrupadan şehrimize gelmiş 

Politika 

• 

Valitlei Hıtlivinin bu ,,;. 

sanda. ista.nbııla. ıeldili 
zamen alınmış bir resmi 

ve valideıinin teçhiz ve tekfini 
meraıimile me,gul olmaya ha, 
lamı,tır . 

Büyük bir yolcu tay
yaresi geliyor 

BOZGUN HA VASi 

Yünkers tayyare fabrikası 
mamulatından büyük bir yolcu 
tayyaresinin bugün Y e,ilköy 
tayyare istasyonuna gelmesine 
intizar olunmaktadır. Tayyue 

buradan Ankaraya gidecektir. 

Biz iki sened<'n beri memle
kette sürekli bir bozgun hava
sı esiyor. Şehirlerin evi, köylü 
nün kulübesi, dağ ba!jrndaki a
melenin çadırr, bu havadan ken 
dini koruyan hiç bir köşe bu
cak kalmamıljtır. 

Dünkü 
Kongreler 

Bozgun havası. doymamış 
hırsların, almmamış ôclerin, 
kırılmış menfaatlerin, her tür
lü kin ve hasadin pis kokusunu 
tası yor. 

f 

Kongreye gelen maluller 

Harp malulleri 

Harp malulleri cemiyetinin 
kongresi dün darülfünun konfe 
rans salonunda saat 14 le ya
pılması mukarrer idi. Fakat ek
seriyet hasıl olmadığından kon 
gre aktedihnemiştir. 

Dün garip bir vaziyet te ta• 
heddüs etmiştir. 

Kongre için alelusul vilayet
ten müsaade istemek lazım ge
lirken kongre için yalnız mahal 

!in nahiye müdürüne müracl\at 
edilmişti. Zabıta işe vaz'ı yet 
ederek İçlimaa mani olmuş ve ı 

Bu, Ölmüş ve cürümüs bir ah 
liık cesedinin taalfünüdür. 

Bütün mukaddes kıymetlere 
dokunulmuştur: Vatan, istik
lal, Dumlupmar, Lozan, ideal 
ve ljerel, hepsi gündelik politi
kamn azı dişleri arasma atıl
mıştır. 

Türk milletinin bütün iyman 
!arım yıpratmağa uğraşan bu 
başıboşlarm aradığı ve istediği 
nedir? 

Dumlupınar ve Lozan 
Cümhuriyetçi muallimler. 

cümhuriyetçi gazeteler, cümhu 
riyetçi idare ve fikir adamları, 

Yeni mektebe başlamış Türk 
çocuğunurıdan tiı son rastgel
diğiniz Türk vatandaslarrnıı 

kadar, hepsine haber veriniz: 
Türk milleti asırlardan beri ne 
Dumlupınar gibi bir zafer, ne 
Loza11 gibi bir şeref gôrmü:,;
tür. 

Dumlupmar ve Lozanr ya
panlar, başımızdadır ve başı
mızda kalmalrdırlar. 

Dikkat ediniz, 
Dumlupmar ve Lozan günle 

rini bilmeyen çocuklar mekte
be gitmiş, okumu§, yazmılj, dü 
şünmekte ve anlamaktadırlar. 
Şunu anlatmız: Dumlupınar 

ve Lozan olmasaydı, şimdi sı
kmtıda olanlar çoktan ölmüş 
olacaklardı; Türkiye, Mısır gi
bi, Hindistan gibi vahdetli bir 
müstemleke bile değil, parça
lanmış, dağılmış müstemleke -
ler olacaktı; lstanbul Ti1rklü
ğü hicret etmiş olacaktı; lzmir 
sokaklarmda başı yukarıda bir 
Türk görünmeyecekti. 

Vatan olmayacaktı. 
Bozguculam tedhi§inden çe

kinmeksizin tekrar ediniz: Bu 
memlekette buna razı olanlar 
bundan başka çare kalmmış ol~ 
duğuna inananlar bunun böyle 

( Lutfen sahifeyi çeviriniz) 

1 k;,nuni müracaat yapılmadığm 1 
dan zabıt tutulmuştur. Gazetemiz tahrir hey'eti müdürü Etem İzzet Bey arkadaşı· 

1 

Bu yüzden kongreye gelen mız ile Üsküp e,rafrndan Mustafa Beyefendinin kerimeleri Se· 
biı· kısım aza arasında bazı mü niha Hanımefendinin evlenmeleri evvelki gece Etem İzzet Be

. nakaşalar olmuştur. Kongı e yin hanelerinde tes'it dilmiştir. Mrasimde matbuat ve fırka er· 

.

1 

g<'lecek cuma toplanacaktır. Bu kanı, memleketimizin tanınmış san'atkarları ve bir çok müm-
içtimaın hararetli olacağı söy- taz aileleı· hazır bulunmuşlardır. Gayet samimi bir hava iç.in<lc 

ı !eniyor . cazip bir şekilde elektrik tenviratı yapılan bahçede güzel bi; 
Amelihagat mezunları cazbant ile sabaha kadar neş'eli bir gece geçirilmiştir. Etem iz

Dün Necdet önceleri iyi idi, fakat 

oyun sonlarına, daha doğrusu ikin

ci devrenin başından itibaren neden

se kendisine bir kayma arız oldu. 

Her topa çıkışta düşiiyor ve lopu 

kaptırıyoı·du. Bu hakimiyete rağ

men Nihatla Burhanın antreman,ız 

ve gayet zevkli, Vefa bir az daha uMil/iget,, sütunlarında Ameli Hayal mektepleri me 
zet Bey ve refikalan hanımefendi misafirlerini İnce bir nezaketle 
karşılamışlardır. Davetliler ihzar edilen" mükellef büfeden izaz 
ve ikram edilmişlerdir Tarafevni tebrik ve saadetler temennı 
ederiıı.. 

faik oynuyor. Fakat bu ~ok oiirmedi. ııı.--------------1, zunları cemiyeti dün saat 10,30 
(Devamı 5 inci szhilede) (Devaım 5 inci sahifede) 

• 



No : 38 Yaz•n: M. Yavuz 

Eleni dinleyordu 
Ben Fransa kralının yerinde olsay

dım, bu kadar kıymetli 
kupayı Türklere göndermezdim 
Eleni sordu: • 1 Bayazıt'ın (lıkender) e mec
- Muazzam Franuz ordu- lubiyetini bildikleri için ha

«ıırı ( Nikbolu) da mağlup o- !darı, diğer hediyelerden daha 
lunca, bütün Paris bqtan bata fazla itina ile hazırlamıılardı. 
ıiyahlara bürünmü,.. doğru Altın ve gümüt takımları ara
mu·ı • aında, bir altın kupa çok cabili 

1htiyar Artemif, prensesin dikkatti. Bu kupa Fransa müze 
yüzüne bakarak: sinden alınarak kenarına Kral 

- Yalnız Paris değil, yav· tarafından imza edil mitti. Ku
rum! • dedi- bütün Fransa baı panın üstünde (İıkender) in 
tan ba,a matem ıçindeydi. Bu resmi ve kendi el yazııile imza 
hahl!rİ (Paria) e (Jan dö Vil) aı vardı. 
getirmıtti. (Bayazıt) Bey, Bor Büyük lıkender bu kupayı 
gunya dokunun fidyei necat lran kralından almıt, bilihara 
hakkındaki fikrini anlamak i- Romalılardan F ranıızlara he
çin, onu Fransa kralına ve Bor diye olarak intikal etmitti. 
gunya dokuna sureti mahıL!H• Prenaeı Eleni merakla din-
da yollamıttı. Eıaaen (Nikbo- liyordu • 
lu) felaketi fayi olur olmaz, - Ben Fransa kralının ye
(Bursa) sarayına gönderilmek rinde olıaydrm, bu kadar çok 
üzere Fransa'da çarçabuk bir kıymetli bir kupayı Türklere 
hey' et te,kil edilmitti. Kral ta göndermezdim •.• 
rafından baımabeyinciıi Şato Dedi. 
Muran, Borgunya doku (Filip) Artemiı güldü: 
tarafından da Borgunya valifi - Bir kupa, bir çok e1ir 
Jan dö Verji ile Jilber dö U- kontları, ıövaliyeleri, kuman
vergem tayin olunm~. Bun· danları kurtarabilirdi. Nitekiın 
lar o devrin - Garpte- en met· de öyle oldu. Bayazıt, gelen he 
hur ricalindendi. Murahhas· diyeler arasında en ziyade bu 
!arın maiyetinde bir çok insan kupaya kıymet vermitti ••• 
!arda beraber çok kıymetli at- - lskenderi çok seviyordu 
lar, köpekler ve toğanlar da demek .. ? 
\'ardı. Yalnız bu hayvanları -Bayazıt Bey, lskender gibi 
sevk için yirmi dört uşak veril bütün cihanı istila etmek iste
mişti. Hey'et, Bayzıt'a kıymet yordu. lskenderi de bunun içirı 
tar hediyeler, ava müteallik sevmiıti • 
çok eşya götürüyordu. Bayazı- - Hey'et azasından Verji, 
tı:ı av merakı onlarca malum- Macaristan yolunu takip etmit 
du. Meseli hediyeler meyanın- ti. Şato Moran'la Jilber de (Mi 
da on iki ak toğan vardı ki, bun lan) yolunu ihtiyar etmiılerdi. 
lar Paris'ten ve Almanyadan Sebebi de, Milan doku Jan Ga
satın alınmıştı. Eşyanın en mü leas'ın (Bayazıl) nezdinde ta
himleri: İnci ve elmas itlemeli vassutunu rica etmekti . 
T oğ:mcı eldivenleri, on iki a- - Büyük bir zaferin verdi
ğır koşum ve eğer takımıydı. ği gururla dünyaya meydan o· 
Bu takımlar gay~t kıymettar !•uyan Bayazıt Bey, Milin do· 
bir kumaşla müzeyyendi. Eğer kunun tavassutuna ehemmiyet 
!eri altın çiviler ve incilerle kap Yenniş miydi.? 
lamı~lardır. Saçakları ve iıle- - Bu tavassut pek te bop 
meleri kimilen Kıbrıs sırmasın gitmemişti. Bayazıtın Mili.o do 
dandı. Bilhassa iki at vardı ki, kuna teveccühü vardı. Fransız 
Borgunya dokunun atlarına lar bunu bildilderi için hey'. 
mahsus kıymetli örtülerle ör- etin bir kısmını Milan tarikile 
tü!müştü. Bu örtüler yer yü- göndermekte isabet etmitler
zündeki kralların hiç birinde di. 
mevcut olmayan nadir kumaş- Hey'et (Mili\n) a gelirken, 
!ardan İmal edilmitti. Bunlar· e.rvelce Bayzıt'ın Fransa kralı 
dan başka on hne iri Koboyla nezdine gönderdiği Jan dö Vil 
on tane de tazı ve Rens kumaı (Buua) ya dönmüş, hey' etin 
\arı nefis al çuhalar, Arras Türk toprağından geçebilme
halıları ve ayrıca Fransa kralı leri için Bayazıt'ın müsaadesini 
nın altın yemek takımları var- almış ve (Budin) e gelmişti. 
dı. Gönderilen halıların üzeri- Jan dö Vil Budin' de hey' eti 
ne çarç11buk (Büyük ~•kender) karşılamak üzere on günden 
in hayatına ait resimler ve na- fazla beklemitti. 
kışlar yaptırılmıştı. Fransızlar (Bitmedi) 

olmasrna çahşanlar az değildi. 
Bu giin bütün şan ve şeref 

bayraklarını dÜ!iÜrmek isteyen 
/er. o'llardır; o ruhta olanlar
dır. 

Mazi 
Üstünden bin sene geçen bir 

şeref bile mazi değildir. Bin s~ 
ne ·evvel bi: millete şeref ka
zandıran adamın tunç heykeli, 
bu gün yaşamakta ve tenelfüs 
etmekte olanların milyonlarca 
srnılan daha fazla o millete 
hükmeder; o mi/leti sevkeder. 
Dumlupınar ve Lozam ya

panlar, yaşamaktadırlar; genç
tirler. 

Nice bin kumandanlar ve şef 
/er arasında, kendi saflarında 
ölmüş olanların ruhlarını ra
hat ettiren, eserlerini yerine ge 
tiren Büyük Reis, ve onun bin 
tecrübeden geçmiş arkadaşlart, 
kendi çÖzlerine İnanarak canla 
rını vermiş olan!ar:ı bir namus 
sözü vermiş olduklarını unut
mazlar. 

Onlar kendi mazilerinden 
bahsedilmesini istemezler ve 
iktidar için yalnız bu günkü 
kudretlerinin miyar tutulması
nı isterler. 

Fakat o mazi bizimdir; mil
leti!1dir: bir milletten henüz 
g<ı?eteden /<itaba bile geçme
yen mazisinin unutulması iste
nemez. 

Çerkes Ethem yamakları. 

Alemdar ve Sait Molla muh
birleri, maziden bahsedilme
sini istemekte hak1ıdırlar. 

Tehlike 
En büyük tehlike imansız ve 

idealsiz kalmak, iymanlar ve 
idealler artık tekrar edilmesi 
ve üstünde ısrar edilmesi fay
dasız olmaktır. 

Gençliğin terbiyesi ile mü
kellef olanlar ve halk ile temas 
edenler, herkese, büyük dava
ları küçük davalardan ayırmak 
yolunu öğretmektedir/er. Dü
nü unutturmayımz: Diin, dü
nün şerefleri unutulduğu za
man, bizi yarına inandıracak 

bütün iyman kaynakları kuru
muş olur. 

Mizah 
- Evet, hepsi doğru, fakat 

benim sıkıntım, benim darlı
ğımi' 

Denizde boğulurken, canmı
zı tehlikeye koyarak kurtardı
ğınız adam, iki gün sonra size 
bir mektup gönderip nezlesine 
sebep olduğunuzdan şikayete
diyor! 

e • • 

inkılaplar müsbet tenkitler
le yürür. Nefiy ve inkar bor
guncu tenkit, hıyanettir. 

Falih RIFKI 

MiLLiYET CUMARTESi 2() HAL!RAN 1931 

HARicr H BE -il 
Almanyada moratoryom meselesi Macdonald kabinesi 
Şarta tabi olmayan borçlar için ne zaman morator

yom ilan edileceği bu .hafta içinde beIIi olacaktır 
tehlikeden kurtuldu 

LONDRA, 16 - Eı·azi vergisinin tadiline müteallik liberal 
teklifi bu akşam Avam kamarasında müzakere edilip reye kona· 

Fırtınadan 
sonra sükun 
Sefirlerin iştirakile 

Berlinde bir 
konferans toplanıyor 

ERLiN, 18 (A.A.) - Atman si
yaset ve ı;!&rlemento hayatını.,. geçir 
mit olduğu •an heyecanlı ııünlerden 
sonra timdi tam bir sükün haıd ol

muttur .. 
Son derecede yorucu bir it gör

mek m<!eburiyetinde katmıt olan Bq 

M. Brüning 
vekil, dün pek ziyade hak kazanmış 
olduğu istirahate çekilmittir. Mama 
fih, lmperatörlük kabneıi '!"<ta ta
bi olmıyan borçlar için bir moratori 

um talebi baklanda hangi tarihte te 
ıebbüste bulunmanın muvafık olaca 
lına dair bu hafa iç.inde bir karar i.t 

tihaz edecektir. 

Sefirler Berline geliyorlar 
BERLIN, 18 (A.A.) - (Courri 

er de la Bourıe) a göre A1manyanın 

Roma Sefiri M. Yon Schubert, bura 
ya gelınittir. Almanyanm Pariı •efi 
ri M. Yon Hoeıch ile Vaşington se
firi M. Von Prittwitz'in bu hafta 
zarfında buraya gelmelerine intizar 
edilmektedir Sefirler, Hariciye neza 
etinde aktedilecek konferan11 mütea 
kıp vazifelerine döneceklerdir. Yal
nız M. Prittwitz, M. Stimson'un 

muvasaletine kadar Berlinde kalacak 
trr. 

Berfin /l.f. Mellon'u bekliyor 
BERLIN 18 (A.A.) - M. Stim

son'un 26 temmuz tarihlerinde ve 
M. Mellonun da bu tarihten evvel 
buraya muvasaletine intizar olun
maktadır. 

Başvekil galip çıktı 
BERLIN 16 - Vergilerin tezyidi 

ve bir çok maorafların tenkiai gibi 
bütçeyi takviyeye matuf bir çok ted
birleri ihtiva eden buhran kararna
mesi baklaında kendisinin huap sor
mak iıteyen fırkalarla yaptığı ilk mü 
cadelede., Baıveld galip çıkıruttır. 
RayiJtag encümeni buhran kararna
mesinin müzakeresi için Rayiıtaim 
İçtimaa davetini İ~tihdaf eden nnıyo 

naliıt teklifini reddetmittir. 
LONDRA 18 (A.A.) - Dufrah

ta bulur.an A1nerİkl\ Bahriye nazırı 

M. Mellon, dün gece lngiltere ban
kası müdürü ile uzun bir ınülikat 

yapmıı bucün öğle yemeğini birlik
te yemittir. M. Mellon, ayrıca Hari
ciye nazırı M. Henderson ile de gö
rü~müştür. M. Mellon, Nevyorktan 
müfarakatinden evvel Avrupaya gi
dişinin sebebi Kembriç clarülfünu
nunda tıJııil eden oğlunu ziyaret et
mek olduğunu fakat hakiki sebebin 
tamirat ve borçlar meselesile dünya 
nın umumi vaziyeti maliye ve iktısa 
diyesi hakkında teatii efkarda bul"n 
mak olduğu anlatılmaktadn" 

Fransız bağcıhğı 
PARIS 18 (A.A.) - Ziraat na

zırı M. l"ardieu, b11ğcıhğa ait nizam 

name projesini tevdi etmiştir. 

Fransız müstemlekat 
sergisinde 

PARIS 18 (A.A.) - Duc ve Dü
şes de York, müstemlck~t sergisini 
ı·esmen 17 temmuzda. ziyaret ede
ceklerdir. 

• Ai•L@M.AT, , ......... , .. Borçlar 
Meselesi 

ı caktır. Dün kabine .. uasile libe~al rüe~ası a~asında g~ ~akite ~ 
dar devam eden muzakerat müıbet bır netıce vermedığınden hu 
kumetin mağlubiyeti ihtimal haricinde değildir . 

Şarkı karip 
Müessesesi 

Mütareke senelerini hatnlayR~
lar, "Şarkı karip muavenet cenül·e
ti,. n:mıındaki zengin bir Aınerikan 
müessesesini de unutmamı~lardır. 
Bu müessesenin faaliyeti başlıca, 
teşkiliıta mensup müdür ve memur 
larıaın, mükellef otomobiller içinde 
sokaklarımızı dolaımalarile ve ge
celeri de Beyoğlundaki sefahatlenle 
nazarı dikkati celbcdiyordu. Harbi 
umuminin açlık senelerini takip e
den sefaletle buŞark karip muavenet 
cemiyeti mensuplarının sefahati dik
kate ıayan bir tezat manzarası teş
kil ediyordu. 

Şarkı karip muavenet cemiyeti, 
latanbuldan İşgal ordularile bera· 
ber çıktı gitti. Biz teşkilatın dağıl
dığına hükmettik. Meğer hali. ya
~ayormuş. Ve bel· zamankinden zi
yade canlı imiş. Elimize bu teşkilatı 
idare edenlerden biri tarafmdan ya
zılmı' bir ,kitap geçti. Beş yüz sa· 
hifelik olan bu kitaptan anlayoruz 
ki, evvela 100,000 dolar gibi Ame
rik~ iç•n pek mütevazi bir meblağ 
olan p11rayı toplamak makıadile 
te~ekkül eden cemiyet;, 1915 ten 

T emps gazetesinde 
intişar 

eden bir makale 
P ARİS, 18 - Oomanlı borç 

!arı için Ankarada cereyan e
den miizalcere malum şekilde 
neticelendikten sonra, burada 
bir bekleme devresi batlamıı· 
tır. Bor~a m<".hafili düyunu u
mumiye meclisinin vereceği ka 
rarı bekliyor. "T emps., gazete
si m:ıli kısmında bundan bah
sederken diyor ki: 

"Düyunu umumiye mesele
si etrafında kat'i bir sükut mu
hafaza ediliyor. Bu pek ziyade 
teessüf edilecek bir ıeydir. 

Türkiyenin 1928 itilafını tat 
bik etme1i için düyunu umumi 
ye mclisinin ne yapacağını hi
millerin bilmesi lazımdır. 

Bu suretle borsada yapılım 
spekülasyonun önüne geçilmiı 
olur. Bu spekülasyon neticesin 
de unifiye 33,25 ten 31 e düş-

1930 a kadar 15 •ene zarfında 91 müştür . ., 
milyon dolar =kit, ve 25 milyon Bazı mahafil ise düyunu U· 
dolarlık ta etya toplamıttır. Yanj mumiye meclisinin bugünkü va 
Şarkı karii>e yardım için Amel'ika- · t k nd bekbmekten 
dan bizim paramızla 250 milyon lira zıye a_rşısı a 
alınmıştır. Bu teskilat bu kadar zen- ba~ka bır şey yapmıyacağını 

_ Hükumet mağlp olduğu takdirde umumi intihabat yapılacJ 
gına muhakkak nazarile bakılıyor. Maamafih bazı mahafil dun 
gece alelacele yapılan fırka içtimaında kabul edilen son liberal 
teklifini bazı itilaf imkanlannı ihtiva ettiğine kanidir. Bu teklifi 
müzakere etmek üzere toplanan kabine bu sabah tekrar içtima el 
mek üzeı-e saat 11 buçukta dağılmıştır. 

Bugün öğleden ~onra İf('.i meb'usların hey'eti umumiyesi iç
tima eder.ık kabinenin liberal teklifi hakkında vereceği izahatcıı• 
istima' edecektir. 

LONDRA, 16 - Kabinenin sukutuna ve binnetice yenide.1 
umumi intihabat icrasına müncer olacağından endişe edileO• 
liberal ısı-arından mütevellit buhran, liberallerin son tadil tekli· 
finin hükmet tarafından kabulü üzerine zail · olmuıtur. 

Bir otomobil kazası 
ANKARA, 19 - Dün Keçi· 

örene giden kamyonla bir ara
ba araaında mi.ısademe oldu. 
Kamyondan Ali isminde bir 
yolcu düştü, aı·abanm altında 
kaldı, ağır surette yaralandı. 

icra ve iflas kanuııu 
ANKARA, 18 - Adliye en 

cümeni icra ve iflas kanununu 
tetkike devam ediyor. Eski ka
nunun hemen heı· maddesi ta
dil edilerek yeni battan bir ka
nun vücude gtirilmektedir. Bu 
güne kadar (130) madde mü· 
zakere edildi. Kanunun tamıı· 
mı (300) madde kadardır, La
yiha bu içtima devresine yeliş 

Serseri kurşun 
ANKA~A. 19 - Mamaktı 

bir adamcağız evinin bahçesi~ 
de otururken bir kurıun ile el' 
rarengiz bir şekilde yaralandı. 

Carih bulunamadı. F akıl 
bilihara yapılan tahkikat eaıı• 
smda bu eve kartı bir kahvedl 
oturmakta olan bir müıterinİl' 
silah ile oynadığı, silahın pat· 
ladığı ve serseri kurşunun d• 
bu zavallıya isabet ettiği anlı· 
şıldı • 

Bir af talebi reddedildi 

ginlettikten son.:.. da serveti ile mü 1 söyliyor. 
tenasi~ depdebeli bir isim takıoarak 
Şarkı karip müessesesine münkalip 

, • •ıı• •• miyecek, gelecek d"vrede mü-

ANKARA, 19 - Tarikat' 
Salahiyecilerden mahkUm Sii
leyman Sadi Meclise müraca•1 

etmit ve maluliyetini ileri ,~· 
rerek affini istemitti. Mahkıİ 
mun istidası geçen mecliste ~· 
zun münakaplara sebep olnı~I 
ve nihayet tetkik için Encünıe
ne gönderilmiıti. 

M. Mussolini ve kilise zakere edilecektir. 

PARIS 18 (A.A.) - Le Journal Mısırda ~azetelerin olmuş. 
Şarkı karip müesı~sesinin paraı;ı

na karışmak hakkımız değildir. Pn
rayi Amerikalılar veriyor; müessese 
Amerikalılar hrafından idare edili
yor. Fakat paranın Şarkı karipte •ar 
fedilmeti lazım. Biliyoruz ki mütare 
ke ıenelet"i içinde lstanbuldaki mas-

gazeteoirun ltalyadaki hususi muha- adedi azalıyor 
!ıiri M. de Mariltac, M. Mousolini ı KAHiRE 18 (A.A.) _ Kabine 
il~ görüşmüştür. Mousolini demiştir af .ı k b 1 d'I' · 1 k . • taı· ın an a u e ı ıp ımza anma 
kı: ·· K 1 kd" d'I . 'uzere ra a ta ım e ı mıt OLaft\ •· --.: 

- Papazları diledikleri v~hile · 

raf otorıtobiller için benzin ve gös hareket etn1ekte serbest bırakıyo-

terit qlİun diye, Ermeni çocuklarına rum. Bu İh dini bir ittir. Bundan ö
ıatrn "!Juıan birkaç takım keten el- esine gelince siyasettir. Siyaıet ı te 
biseyt !iıhlsar ediyordu. O halde bu benim! Hiç kimsenin, bilaistisna hiç 
muazzam para nereye gi_diyor? Hay- kitnıen;n ne tarzda olursa olıun dev 
dan gel,n para huya gıder derler. . .. . . 
P h d eld .• · h kk k j lete aıt husuoata mudahale etmeaıru 
aranın ay an g ıgı mu a a . 

Müesıese müdürleri zenıin Ameri- kat'iyen kahul etmem. Düsturum va 
kalıların İnsani hislerini istismar e- 21htır: Herşey, devlet dahilindedir; 
diyorlar. Fakat korkarız ki bu para devlet haricinde ve devlete kartı hiç 
huya bile gitmeyor. Eğer bir takım bir ıey yoktur. Çocuk anlamak ve 
Amerikalılar, diğer bir takım Ameri- ·'- ı· ' d ı tı' 
kald k · I öğrenınt:a yaıına ge 1nce ev e n-

ardan para alma ısteyor arsa, 
Şarkı karibin ismini neden ilet et- dir. Hem de münhasıran devJetin-
tiklernin manaoını anlayamadık. dir. 

* * * M. de Marillac, klise ile ltalya ---------
ispanyada intihabattan 

evvel 
MADRIT 18 (A.A.) - M. Za

moranın cümhuriyetçi ve sosyalist 
ko1iasyonu M. Maranon'a meb'uı
luk İçin namzetliğini koymasını tek
lif etıni1 ise de mumaileyh bazı mes 
leki i~leri olduğunu ileri sürerek bu 
teklifi kabul etmemi;tir. Vilayet tem 
sil encüıneni kendisine teklif olunan 
bu ıerefli vazifeyi kabul etmeıi hu
susunda ıırar etmİftİr~ "La Yoz,, 
gazetea.i M. Maranon'un iatinkifııım 
b<,lki de istiklalini muhafaza etmek 
ar'.!:usu'ndan ileri eeldiği mi.italeasın~ 
da bulunuyor, 

ispanyada grevler 
CIJON 18 (A.A.) - Liman ame 

lesi ırrevi devam ediyor. Iıler tama
mile dunnuftur. Bazı gemiler, emtaa 
aramalı: için diier Asturies limanla
rına gitmektedir. lhtili.f uzadığı tak 
dirde vevciler, diğer Asturieı liman 
ları ameleıinin tesanüdünü talep ede 
ceklerdir. 

Almanyada kasırgalar 
BERUN 18 (A.A.) - Plettesı

ben namındaki küçük kaıabada bir 
tayfun olmuıtur. Kasırga, bir çok 
evlerin damlanru alıp götürmüş ve 
bir çok aiaçlan köklerinden söküp 
çıkmıttır. J kiti ölotüı, 40 kişi 
yaralanmıttır. Haıar, bir milyon 
mark tahmin olunmaktadır. 

09mpinge karşı 
LONDRA 18 (A.A.) -Avam Ka 

maraıı, dampinğ aleyhindeki kanun 
l.iyiha$ını ikinci okunuıunda kabul 
etmiştir. 

Hindenburg, Doumer'i 
tebrik etti 

PARIS 18 (A.A.) - Mareıal Hin 
denbıırg, Reisicümhurluğa intihabı 

dolayısile M. Doıımer'i tebrik etmiş 
tir 

arasındaki hakiki ve sahih ihtilaf 
noktasının ne olduğunu öğrenmek 

iotedi. 
Bunun i.izerine M. Mousolini ak

siyon k~tolik hakkında hemen fU 

cevabı verdi: 
- Müteaddit ihtarlarda bulun· 

dum. Hareketin l>aşııtda •İyaai ha
yatlarında muvaffakıyetsizliğe uğra 

mış ve şimdi hoınutsuzluk getiren 
bir takım politikacılar bulunuyordu 
ve buniar bizim düşnıanımızdı. Bu 
ihtimal, tabii bir haldir. Zaten, hu 
akıion katoliğe vel-İlmiı olan istika .. 
met te pek ala ırörülüyordu. 

M. Moussolini, devam etti: 
- Bu müfrit siyasetin kendisini 

sevlıetmekte olduğu tehlikeden, ra
hipler aleyhinde bir efki.rı umumiye 
uyanmasına sebebiyet vermekten sa 
lonmaıı Vatican'a ihtar edildi. Esa

sen biliyorounuz ki böyle bir efkiirı 
umuıniye halen de mevcuttur. Vati~ 
can bu hususta hiç bir :ıey yapmadı. 
Şimdi ben harekete geçmi:ı oluyo
rum. 

Fransız askeri müze
sinde yeni bir salon 
PARIS 18 (A.A.) - Askeri mü

zede on üçüncü Lui aalonu vardır. 

Bu salonda 15 inci ve 16 ıncı asırla
ra ait silahlardan mütetekkil bir kol 
lekıiyon vardır. Bu meyanda bilhaı 
sa birinci Fransuvaya ait oJup kab:ze 
ai altın ve mineli olan muhtetem bir 
kıl<nç nazan dikkati celbetmektedir. 

Kadrodan çıkarılan 
lngiliz gemileri 

LONDRA 18 (A.A.) - M. Alex
ander, mütarekeden beri iki milyon 
20 bin 195 ton hacminde gemilerin 
kadro haricine çıkarılmıt olduğunu, 
bunların yerine lngilterenin deniz 
kuvvetini tahkim edecek batka ge

•!uıall nq aA !U!İ!Pl!ı>a aw&l(! A"I!"' 
ler meyanına keza kadro harici edil 
mit olan ufak gemilerin dahil bulun
madığını ıöylemittir. 

ni matbuat kanunu, gazetelerin ade 
dini indirecek mahiye,t.te bir takun 
tedabtr ve abkiını ihti.va etmekte

dir 

Arapça ırazetelerin batmuharrir
leri Mısırlı ve en azı 25 yaşında ola 
cı:ıklar, iyi bir JÖbrete malik buluna
c.aklar ve parlamento az.asından ol

mayacaklardır. 

Haftada üç defadan ziyade İnti
şar eden gazeteler 300 Mııır liraırJ 

diğerleri 150 Mısır lirası depozito 
akçesi yatıracaklardır. Kanunda ta
til edilmiş bir gazeteyi ba,ka nam 
ile neıreden tabiler için de bir takım 

cezalar tayin edilmiştir. • 

Avusturya buhranı 
VlYANA 18 (A.A.) - Reisicüm 

bur, dün aktam M. Enderd~n kabi
neyi teşkil etmesini rica etmi,tir. 
Mumaileyh hali hazırdaki mütkülle
rin parlamentonun mutat sai usıılleri 

ile halladilmeyeceğini nazarı itibara 
alarak kabineyi tetkile muvaffaka. 
tini evvelbeevvel atideki '8rtlarm 
yerine getirilmeı;ne talik etrniıtir. 

Parlamento, bütçe müvazeneıini 
temin edebilmesi ve "Kredit Anı
talt,, a müteallik meaeleler hakkın
da lazım gelen edbirler ittihaz edil
mesi için hükumete münaıip bir 
müddetle fevkalade aalabiyetler tef
viz edecektir. 

Mahdut azadan mürekkep bir par

lamento encümeni, bu salahiyetlerin 
istimaline İftiralı: edecektir. 

Diğer bir ıart ta kabineye bazı 

tahsiyetlerin ginnesidir. M. Ender 
bugün fırkalarla ve mezkiır ıahsi
yetlerle müzakereye giriterek bütün 
bu tartların tahakkuku kabil olup 
olmadığını tetkik edecek ve kararını 
bu mülikatlardan sonra ittihaz eyle 
yecektir. 

Reisicümhur, eıki Maliye nazırı 

M. Kinboosk ite gÖ<'Ütmüttür. 

Rav üzerinde zepelin 
BERLIN 18 (A.A.) - Ray üze

rinde zepelin namı verilen uskurlu 
yeni bir lokomotifin seyir ve sür'at 

tecrübeleri cumartesi - pazar ııeceıi 

Berlin ile Hamburg ara11nda icra e
dilecek ve bu esnada bütün şimendi
fer münakalitı tatil edileceği gibi 
bütün ıreçitler de kapatılacaktır. 

M. Briand Nantes'da 
NANTES 18 (A.A.) - M. Bri

and buraya ırelmittir. Mumaileyh bu 
ırün Saint • Philbert kurhanlanrun 
cenaza merasiminde luu::ır buluna
caktır. 

Adliye encümeni bu husuı11 

karar vermittir. 

Encümen Sadinin maluliye~ 
olmadığına ve talebin reddiıtl 
karar vermittir • 

Mersinde gardenparti 
MERSiN, 19 (Hususi) 

Vali Faik Beyin himayesind~ 
Mersin gençler birliği tarafı' 
dan bu gece belediye bahçesi~ 
de verilen gardenparti pek pi 
lak olmuıtur. Kibar sınıfa nı~ 
sup bir çok zevat zengin b1

' 

proğramla geç vakte kadar el 
lenmitlerdir. 

Avusturalyada vergil 
artırılıyor 

CENBERRA 18 A.A. - Ha 
nazırı, parlamentoya yeni vergil 

i!ıdaı edileceğini, bu meyanda ., 
üzerinden alınacak harcın dahil 
duğunu, varidat zerine mevzu 
min bir mikdar tezyit olunac:ai 
ve bıı ıuretle senevi 7,600 bin 1 
liz liraıı elde edileceğini ayni 
da eski muharipler tahsisatından 
zilat icra kılınacağını bildimüıtİ" 

Avustralyanın bütün dahili 
rının yüzde 4 esası üzerinden talt1 

line ait kanun liyilıa11nı ikinci Ô 

okumak üzere teYdi eden hazine 
zın milli varidatın 19;z7 - 1928 • 
sinden beri 200 milyon lngiliz 
kuı, maıarifin 11 milyon tezayüt 
mit olduğunu söylemiıtir. 

Mumaileyh, önümüzdeki ıene 
ğının 34 milyona balii olacağı 
taleasında bulunmaktadır. 

Zogo'nun sıhhati 
TiRAN 18 (A.A.) - Arnavu 

matbuat idareıi, Kral Ahmet zo 
DUO sıhhi ypı-.İwret;f'in gayri miİ 

->lduğuna ılair olarak makoadı ti" 

ıusa müsteruacn ı~aa edilen ha 
rin aıd ve eaaatan iri olduiun" 
müşarünileyhin halı hazırda Bii 
namındaki kaplıcada ikamet e 
b..lunduiunu bildirmektedir, 

Japonyada zelzele 
TOKYO 18 (A.A.) - Dün 1 

f'lmkİ zelzele esnasında iki kiıi ~ 
lanmııtır. Tiyatro ve sinema bi~ 
rırun sarıılmuı halkı büyük bir 
ıete duçar etmittir. Y okahamad• 
zele &ece yansından bir az ey'VJ 

muf, elektrik kabloları kesildiği~ 
şehir deı-in bir karanlık içinde 
mııtır. 

Do-X yolunda ! 
NATAL (Brezilya) 18 (Afal 

Do • X, Bagia'ya müteveccihed 
muttur. 

• 
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Bir kontrolde bir çok karnesiz şoförler yakalartdı 

Ekononıi 

Afyon fiatlerinde te
nezzül berdevam·! 

Belediyede 

Kontrol 
Bir çok karnesiz 

şoförleri 

Son günlerde otomobillerin 
şehir dahilinde 20 kilometre
den fazla gittikleri, bazı ehliyet 
siz kimselerin otomobil kul
landıkları anlaşılmış iki gece
dir şehirin muhtelif yerlerinde 
kontrollar yapılmağa batlan
mıştır. Şoförlerin saat ondan 
sonra, yani sokaklar biraz ten
halattığı zaman otomobilleri
ni çok fazla sür'atle sürdükleri 
için kontrollar gece on ikiden 
sonra yapılmaktadır. 

Geçen sene 27 liraya talep varken meydana çıkardı 
bugün 11 liraya talip yok ! 

Cenevre'de toplanan afyon 1 tetrinievvel 1930 da aktolunan 
konferansının ne netice verece ticaret muahedesi tarafeyn ara 
ii henüz malüm olmadığı ve sında henüz teati edilmediğin
lıir afyon mürekkehatı fabrika- den modüs vivendi 10 temuza 
•ırıın kapanmış olması afyon fi. kadar temdit edilmiştir. 
atlarının seri tenezzülüne se- Romanyadan geçecek 
lıep olmuştur. il 

Gelen malümda nazaran Ro 
manya hükümeti bir kararna
me ile Rusyadan gelen malla
rın Romanya hududundan 
transit olarak geçmesine müsa 
ade etmiştir. 

G 
. Rus ma arı 

eçen sene 25 - 27 !ıra ara 
•ırıda talep bulabilen afyonla
rırnız bugün azami 11, (ekseri
}'etle 8 - 9) liradan muamele 
!!Örmektedir. 

Tutulan bir istatistiğe naza
ran, geçen istihsal senesinde 
memleketimizde 480 ton afyon 
İstihsal ve bunun mühim bir 
kısmı ihraç edilmiştir . 

Afyon ticat'etinde en mühim 
takibimiz olan Y oguslavya 150 
lon afyon istihsal ve 70 tonunu 
•hraç etmiştir. 

Yunanlılarla ticaret 
Yunanistanla aramızda 3 

Avusturya ve Macaris
tanda kuraklık 

Gelen malümata nazaran A
vusturya ve Macaristanda hü
dukça mühim bir kuraklık hü
küm sürmektedir. Avusturya 
ve Macar hükümetleri kuraklı· 
ğı giderecek tedabir ittihazına 
çalışmaktadırlar. 

~ 
Ancak mahşerde hal-

ledilecek bir dava! 
Kavanozun içinde para saklı ol
duğunu nasıl da haber almışlar? 

nın makbuzlarını tahrif etmek 
suretile yapılmıt bu suretle 
borsa idaresi zarara uğratılmıt 
tır. 

Kadıncağız pek teliılı görü
nüyordu. Mahkeme salonuna 
g!rerken bir kaç defa sendele
dı. Mübaşir kolundan tutup o· 
turacağı yeri göstermese orta
da dolaşıp duracaktı. Reiı: 

- Anlat bakalım, nedir da
;ı ıran? 

T abkikata çok ehemmiyet 
verilmektedir. Müstantiklik 
tahkikatını ikmal ettikten son
ra Moiz ve İzidor ceza mahke
mesine verileceklerdir. 

Dediği zaman yüzünü buru§ 
turdu: Luiza'nın katili 

-Benim davam mahşere sü lki sene evvel Şiıhane yoku-
~ecek davalardan . .' Şahit yok, ıunda Luiza isminde bir Müse 
11Patı yok.. Ne diyeyim, burun vi kızını öldüren Paşa zade Os
la.rından fitil fitil gelsin işallah. man Ratip Bey o zaman ağır 

Bunca senedir, yemedim iç- cezada muhakeme edilmiı, fa
l'ııedim, elime geçeni bir kena- kat akli müvazeneıi bozuk oldu 
rô\ koydum. Dipli bucaklı kadı ğu için cezadan kurtulmuıtur. 
111ındır .. Öyle har vurup har- Osman Ratip B. beraet kararı 
bıan savurmam. 300 lira kadar almakla beraber serbest bıra
tıaram olunca, eh, dedim, dün- kılmamış ve timarhanenin katil ra ölüm dirim dünyası, hasta- !er koğuşuna konulmuştu. 
ık sağlık bizim için .. Can taşı- . 

}'oruz ölürsem altüst param o- Aradan bu ka_dar zan;ıa~ geç 
lur hani ya .. Allahtan başka da tikten sonra katıl artık ıyı oldu 
kiınseciğim yok reis beyefendi.. ğunu, se~s~ . bı~akılma~ı la-

- Gmdün mü paraları, ne zım geldıgını ıddıa etmege bat 
'l'aptın? lamıştır. Bu adam bu kadarla 

H d
. .. da kalmamı§ bimarhanede ken 

- ayır efen ım gomme- . · d' • h 1 · · b di K ' ki d d dısıne ve ıger asta ara ıyı a 

1 
Sın. avanoza sa a ım ı. kılmadığına dair Baı Vekalet-
en gel, b~n. evde.yokken kava le Sıhhiye Vekaletine de birer 

llozu aç, ıçındekı kutuyu çı- . '. .. d · · 
ka ("d -ı k 'b' ıstıda gon ermı,tır. . r.. a eta ag ayaca gı ı 

•di.) Ah efendim, hişa sakalı Evrak takip edenler -
!erif gibi hepsini birer birer pa Adliye müfettiıleri adliyede 
l'ııuklara sarmıştım. Nasıl <la evrak muakkipliği yapan ethas 
~aber aldılar bende para oldu- hakkında tahkikata başlamış-
h~? f tır. Şimdiye kadar mü ettitler 

- Kaç altın vardı. · evrak muakkipliği yapanlardan 
- On beş tane kırmızı al- · 1 d' B lı.rı .. Sonra da 160 kig"ıttı. Hep 3 kişiyi isticvap etmış er ır. u 

tahkikatın ikinci ceza kitiple-
İ1tıi yel üfürdü, su götürdü. Ağ rinden Salih ve Turban Efendi. 
l ey gözlerim .ağla, ne gelen !er hakkındaki tahkikatla ali

"a.r ne giden .. kadar olduğu zannedilmekte-
- Peki paranı çalan bunlar -•? ~r. İkinci müstantiklik Salih ve 
- A .. Neme lazım, iki elim 

,r ~arııma gelecek. Kimsenin gü
llahına giremem. 

Turban Efendiler hakkındaki 
tahkikatını ikmal etmek üzere 
dir. Bu tahkikat bittikten sonra 
evrak mahkemeye verilecektir. Mahkeme maznun kadınla-

!f tırı beraatine karar verdi. 
t Hanım nine bu neticeyi za· 
·~rı bekliyormuş. Karann okun 
~ası bitmeden dışarı fırladı. 
d Ah altıncıklarım,. diyor da bir 

11 

• 

aha demiyordu. 

Makbuzlarda tahrifat 
k Moiz ve İzidoı· isimlerinde 2 

1 .~i hakkında 6 ıncı müstantik
ilt" tahkikata başlamıştır. Bu 
lek!alus zahire borsasında sah

arlık yapmakla maznundur-

Memurlardan bu ay 
ne kesilecek ? 

Bazı devairde, memurinin 
temmuz maatlarından tarik be 
delinin ilk taksiti olarak beşer 
lira kesilecktir. Buııdan baıka, 
bu ay memurlardan milli tasar 
ruf cemiyeti Kubliy abidesi, 
Hililiahmer ve tayyare cemiye 
ti ianeleri olarak ta birer lira ke 
silecektir, 

Evvelki gece Karaköy, Baya 
zıt, Beşiktaş ve Harbiyede ge· 
ce saat ikiye kadar kalan me
murlar yirmiyi mütecaviz oto
mobil toförünün karnesiz ve eh 
liyetsiz çalıştıklarını görmüşler 
ve bu otomobilleri yollarından 
alakoymutlardır. 

Epey bir zamandan beri ih
mal edilmiş olan kontrola bun
dan sonra devam edilecektir. 

T ahrirleri bitirilen 
mahalleler 

Fatih kazası dahilinde üç 
tahriri musakkafat komisyonu
nun faaliyette olduklarım yaz
mıttlk. Samatya nahiyesindeki 
komisyon kasap İlyas mahal
lesinde 381 ev ve dükkanın tah 
ririni ikmal ederek cetvelini Fa 
tih malmüdürlüğüne vermit, ve 
Sancaktar Hayrettin mahallesi 
nin tahririne başlamııtır . 

Fatih merkez nahiyesi: Ko
misyonu ise Hüsam Bey ma
hallesinin tahririni bir iki güne 
kadar ikmal ederek Settar ağa 
mahallesinin tahririne başlıya
caktır. 

Şehremini nahiyesi komisyo 
nu ise, İbrahim Çavuş mahalle 
sinin tahririni ikmal etmek ü 
zeredir. Bu da bir iki güne ka
dar ikmal edilecek, sur haricin 
de Merkez Efendi mıntakaım
da İlyas ağa ve Takkeciler ma
hallesinin tahririne başlıyacak
lardır. 

Hilaliahmerin verem 
hastahanesi 

Hilliahmeı;, mutavas11t taba
kaya mahsus olarak açmak is
tediği verem hastahanesi için 
henüz bir yer intihap edeme
miştir. Hililiahmer bunun için 
30 bin lira almıttır. Hastane 
için yer kararlaştırıldıktan son 
ra derhal faaliyete geçilerek 
hasta kabulüne başlanacaktır. 

Devredilen evrak 
Mülga zat maaşları muhase

beciliğinin muamelatını mal. 
müdürlerine devretmek üzere 
bir hey' etin çahftığını yazmıt· 
tık. Malmüdürleri evvelki gün 
mülga zat maaılan muhasebe
ciliğine giderek kendilerine ait 
defter, masa evrakları, cüzdan 
ile senedi resmilerini almışlar
dır . 

Mekteplerin ihtiyaçlan 
İdarei Hususiye tarafından 

idare edilen mekteplerin ihti
yaçları tespit edilmittir. Umu
mi vilayet meclisi daimi encü
meni bu sene için 1200 sıra,200 
yemek masası, 8000 çeki odun 
ve 180 ton kok kömürü için mü 
pakasa açacaktır . 

Bir istifa 
Akaratı vakfiye müdürü i

ken son teşkilatta İstanbul Ev
kaf varidat müdürlüğüne tayin 
edilen Fahri Bey istifa etmiş-

tir. . 
Fahri Beyin istifasının sebe-

bi İstanbul Evkaf müdürünün 
emri altında bulunan varidat 
müdürlüğüne tayin edilmiş ol
masıdır. Akarat müdürlüğü 
müstakil müdürlük olduğun
dan Fahri Bey bu tayinini ma
kam tenzili addetınittir. 

İzmirdeki kitaplar 
1ZM1R, 19 - Emvali met· 

rukedeki kitapların maarife 
devri hakkında emir geldi. Te
sellüm muamelesi bailadı. 

Vilayette 

Teftiş 
Jstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

Boğaz'ın mevsimi gelmedi mi? 
Bir çok müesse
seler eksik pul Canım yaz !-Altın kum bu sene pek tenha-Şirketi 
kullanıyor)armış Hayriye bilet fiatler~ni indirmeli!-Denizde mart,Iar, 

Bu hafta içinde defterdarlık ı avada kargalar-işte Altınkumun acıklı manzarası 
pul tetkik memurları muhtelif 
müesseseleri tefti1 etmişlerdir. 
Neticede bir çok müesseselerin 
damga kanununa muhalif hare 
kette bulundukları . görülmüş
tür. 

Bu müesseseler arasında ban 
kalar ve maruf mali müessese
ler vardır. 

Bunlardan Alpullu şe'ker fab 
rikasından 8 bin liralık pul ce
zası alınacaktır. 

Cemiyetler 

Mütekaitler hey'et 
göndermiyorlar 

Mütekaidin cemiyetinin her 
mütekaidin yeni tekaüt kanu
nundan müsavi surette istifade 
sini temin için Ankaraya bir he 
yet göndereceği yazılmıştı. 

Şimdilik bu teıehbüslerden 
vaz geçilmiştir. Memurin kad
rolarında tenkihat mevzuu bah 
solurken Ankaraya heyet gön
derilme'i münasip görülmemiş 
tir. 

İdam mahkumu 
Affı umumiden isti

fade edecek mi? 
.\lzmirde dokuz sne saklan

diktan sonra yakalanan idam 
mahkUmu Sabrinin affı umumi 
den istifade etmesi ihtimalleri 
mevzuubahs olmaktadır. 

Lozan muahedesi aktediliı·
ken tarafımızdan bir de affı 
umumi beyannamesi imzalan· 
mııtı. 

Bu beyannamenin dördüncü 
ve beıinci maddelerinde 22 lef 
rinievvel 922 tarihinden evvel 
Türkiyede mahküm edilmiş 
kimselerin affı umumiden isti
fade edecekleri bu husustaki ve 
rilmiş olan hükümlerin iptali 
lazım geldiği yazılmaktadır. 

Sabrinin bu affi umumiden 
istifade edeceğini söyleyenler 
v.ardır. 

İzmir valisi aleyhinde 
bir dava 

İZMtR, 19 - Müheyyiç net 
riyat davasından beraet eden 
Yeni asır gazetesi mes'ul mü
dürü Abdürrahman Şeref Bey 
kendisini mahkemeye verdiği 
için Vali Kazım Pata aleyhine 
bir dava açmıştır. Abdürrah
man Şeref Bey 50,000 lira ma
nevi zarar istemektedir . 

Gazi Hz.nin)İzmirde 
dikilecek heykeli 

• 

• 

... 

't 
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Plajlarda geçen sene daha kalabalık vardı 

~ir tabak dondurma ve bir \ Şirketi Hayriye idaresi, Y alo· ı ğın doğurduğu acıklı bir sükü
serın ağaç altı! Yaz günleri vaya otuz kuruşa gidildiği bir tun içinde boğularak, cıvıltılı 
bundan fa~lasını aramağa lü- d~virde_ bili bilet fiatlarmı in- se~ler bekliyen kulaklarda bo, 
zum yok ki .. Yaşasın yaz .. Ne dırmedı de 'ondan! Altınkuma, akısler bırakıyor. Bazan tepe
battaniyesi var, ne gocuğu, ne ş~y~e beş altı.kişilik bir ailenin den haykırarak geçen bir kar 
pahosu. var, ~~.~oyu~ sargısı.. gıdı~ gelm~sı, en aşağı on on sürüsü bu sükütu gagalıyor.ga 

Şımdıden butu~ agırhklan- beş lır:u'ın ıçinde!. . . ~ur~nın yaz kış, bedava muş 
mızı attık. Ceketı kolunda, şap Ne ıse uzatmıyalım .. Bız git terılen olduklannı herkese ili:ı 
kası apışı arasında !ıpıdık ter- tik.. Fakat zavallı Altınkum... eder gibi denizin üstu"nde çı 
l'" b · ı· ik kk 1 ' rpı ıge enzıyen ast aya ap a- Bu sene okadar tenha ki .. Mini nan martılar gözlere ne ·· 1 
rile, sek~r gibi dolaşanlara dik- mini iskelesine benimle beraber bir levha çiziyorlar. guze 
kat etmıyor musunuz? Bu va· çıkanları saysam bir düzineyi M f'h k bedb' 
· tt b'l · k ki d aama 1 pe ın olmı-

zıye e ı e yıne şa a arın an bulur bulmaz Onlar da görüyo ı D h B • · · zırıl zırıl ter boşanıyor. Çene rum ki hep Bog" aziçinin yakın ya ı~. aka ogazl safası ıçın 
h

. d ı d 1 d ' mevsım er en sayı ır 
ızasın a lop anıp am a am- köylerinden gelenler.. · 

la süzülen bu tuzlu şey, bize ek Hele yukarıdaki gazino pek Durun bakalım; önümüzde 
seriya pa~alıya mal oluyor! biçare bir halde! .. Dağ t~esin iki büyük yaz ayı daha var. 

Ba Yl ha a et b Yo d 1. Temmuz ve Ag" uıtoı '· 
zan o e r r ası r e sıra sıra ge ınciklere benzi. 

ki, öyle bir iki çilek dondurma yen o güzelim temsiyeleri san Kim bilir, bu çıplak tepelerin 
sı ile söndürmek. imkan haricin dun ki ellerini açmış, kaza~ç du renk renk kadın mantoları giye 
de! .. Artık, gelsın bardak bar- ası ediyorlar!.. ceği günler uzakta değildir. 
dak gazozlar, gelsin limonata- Fakat ne dersiniz havanın Karga yerine bülbül sesi din 
lar, gelsin demir hindiler.. en temizi, denizı'n en' •effafı sa 1 k 1 d ,. , eme , ve martı arın çırpın ığı 

E? Her zaman kömürcüle- hilin en güzeli burada.. Nasıl yerde balık etinde tazelerin oy 
rin mi .yüzü .gülecek? Sucular, anlatayım, vah•i bir gu"9ellı·k t • ·· ki I ,. ~ naş ıgını gorme ... Altınkum-
şerbetçıler, lımonatacı ar, Al- . ki, mamurelerde bile etine rast da geçirilecek bir günün ancak 
!ahın kulu değil mi? gelinmez . b' ı ıı. ıı. ıı. o zaman ın a tın değeceğini 

Halbuki bütün bu insanı çe- anlıyorum! 
Karpuz kabuğu denize düş- ken şeyler, Altınkumda tenhali 

meden denize girilmezmit ! .. 
Kim demiş onu? .. Karpuz kabu 
ğu, baro metre değil ya .. Hem 
efesulim, Fatin Bey bile, işitme 
diniz mi, havalarda bir gayri ta 
biilik olduğunu bağıra bağıra 
ilin etti. İzmirde sıcaklardan 
adam ölürken, Karsta buram 
buram kar yağıyormuş .. Bizde 
bir kaç gündür handise istakoz 
gibi hatlanacağız. 

M .S. 

Aman, serince bir yer? .• Di
yen kendini. Boğaziçi vapuruna 
dar atmalı! Şöyle Bebeği, Ru
meli Hisarını, lstinye koyunu 
geçip te Büyükdereye vardınız 
mı, serinliğin istediğinizden 
ali.sına kavuıursunuz .. Oooh! 

Dün bir arkadaı anlatıyor-

Eroinle intihar 
Hayattan bıkan bir serseri fazla 

mikdarda Eroin aldı ve öldü 
Dün sabah saat 6 da Taksim \ kavga neticesinde dövmü,ler

de su hazinesi arkasındaki bo,. dir • 
lukta oturan serseri takımın- Cerh 
dan Aziz ismindeki şahıs eroin Betiktaıta mahkeme soka-

İZMİR, 18 - Sinyor Kano- du: 
nika tarafından Roma' da yapı-
lan Gazi Hz. nin burada rekze - İstanbul cihetinde bir si 

içmek suretile intihara teıeb- ğında arabacı Veli Yeni çarı•· 
büs etmiş ve Beyoğlu zükiir dan geçerken Gül baba sokağın 
hastahanesine kaldınlmıısa da, da oturan bakkal Niko ile kav 
orada ölmüıtür . ga etmit ve Nikoyu hafifçe elia 

dilecek heykelini tetkike me- nema vardır. Yaz geldi mi; bü
mur olan heyet Cumartesi gü- tün sine~a1ar gibi derin ~ir .~e
nü Roma'ya haraket edecek- havete duter. Kap11ının ustun-
tir deki ilanların haftalarca kaldı-

K
. k b ll .,. ğı çoktur. Bir aydan beri Be-

- avın, __ arpız o ugu ı yoğlunda geyrede ede bıktığı
AKHİSAR, 18 - Bu sene mız bir film gösteriyor: 

Kırkağaç ve Süleymanlı taraf- - Cennet budur! 
lamıda karpuz ve kavun çok Nasılsa yanılıp girdim. Fa. 
mebzuldür. Bu mevkiin tatlı ka kat çok geçmeden girdiğime de 
vunlarının İstanbul'a gönderil- pişman oldum. Vakıa, vantili
mesi için şimdiden tedabir al- törler gürül gürül işliyor am
mışlardır. Yerli karpuz iki gün ma hava yerine sersemlik veri
evvel çıkmıştır . yor insana .. Bir aralık, salonda 
Beynelmilel istatistik o kadar bunaltıcı bir sıcak hü-

• küıp sürmeğe başladı ki, hani 
enstitüsünün talebı "Yangın var!., diye bağırmak 
ANKARA, 19 - Beynelmi- işten değildi. Yanımda bir genç 

lel istatistik enstitüsü bugün çocuk oturuyordu. Filmin ismi 
devletlerin istatistik teşkilatı ni benden sordu. Dedim ki: 
hakkında neşredeceği esere de~ - Cennet budur, diyorlar 
cedilmek için memleketimiz- amma, İnanma .. Bana sorarsan 
den mevcut istatistik teskilatı cehennem budur! .. 
ve neşriyatı hakkında 'maltı- >I· "' "' 

mat istemiştir . Altınkum, Altınkum!.. tik 
Trahoaıla mücadele açıldığı sene, koşan koşana idi. 

Lekesiz bir deniz .. Tem iz Bo· 
ANKARA 19 (,\.A.) - Urfa vi- ğaz havası .. Küçük, fakat; şirin 

layeti dahilinde Trahom hastalığının bir plij ! .. Sonra ismi de ne ka
mevcudiyeti nazarı itibara alınarak dar cazibeli: 
Fransada göz hastalıkları tahsil et- Alt ku 1 - ın m... . 
mit ve dört ay evveli avdet etmiş o
lan bir doktorumuz Urfaya tayin e

dilerek vazifesine baılamıştır. 

Gitgide bu rağbet, bilmem 
neden azaldı. Daha doğrusu bi 
linmiyecek bir ıey de değil: 

- - ' Ltt ıı t"'l rırıım1c.ı-ır 

Maşallah kontrol 
memuruna! 

Bayazıtta Cümhuriyet cadde 
sinden geçmekte olan belediye 
temizlik kontrol memurların

dan Nedim Efendi sarhotluk sa 
ikasile havaya beş el silah attı
ğından yakalanmıştır • 

Esrar 
Üsküdarda Balaban Çavuş 

mahallesinde topal Nazminin 
odasında esrar bulunduğu ha
ber alınmış zabıtaca yapılan ta 
harriyat neticesinde 7,5 dirhem 
esrar ile tartmağa mahsus te
razi ve bir karadağ tabancası 

beş adet fişenk ve aşçı Osma
nın dükkanında 212 5 dirhem 
esrar çıkmış ve müsadere edil 
miştir. 

Kavga 
Beyoğlunda Aynalı Çeşmede 

gizlice Evliya sokağında 20 nu 
maralı evde oturan Ahmet Sa
dullah Efendiyi İbrahim Meh
met ve arkadaşı Hikmet biı· 

den yaraladığından tahkikata 
batlanmıttır. 

Sahte komiserler 
Galata polis merkezi Bahri 

ve Şevket isimlerinde iki kitiyi 
tevkif etmiştir. Bah~i ve Şev
ket kendilerine taharri komiıe 
ri süsü vererek muhtelif semt
lerde bir çok kahvelere gidip 
gelerek kahvehanede gerekse 
eıhu üzerinde araştırma yapa 
caklarını söylemekte ve bu su
retle ötekini berikini tehdit .,. 
dip para dolandırmaktadırlar. 

Vuku bulan şikayetler üze
rine Galata polis merkezi tah
kikata başlamış ve nihayet Bah 
ri ve Şevket'i yakalamıştır.T~h 
kikat neticesinde bunnların cü
rümlerile tespit edilmiş ve iki&i 
de evraklarile birlikte adliyeye 
verilmişlerdir. 1$tİntak hakiıni 
tahkikata başlamı~tır. 

Mısırlı tayyareci 
Mısırlı tayyareci Kemal Ul

vi Bey ancak bugün şehrimiz
den hareket edecektir. Bu te
ahhura sebep tayyaresnide ta
mirden sonra görülen ufak bir 
arızadır. 

ın 
) 

ug 
etr 
lır 

rı.. 

in11 

c 
ji 

<it 

ne' 

•• 

11 ,, 
u 

n 

k 

r 

e 

t 
ı 

,. 

1 



MİLLİYET CUMARTESİ 2) HAZiRAN lt31 

A .-.rın umdesi "Milliyet" tir. 

20HAZiRAN1931 
iDAREHANE - Ankara c:adde

i No: 100 Telgraf adreoi: Milliyet, 
atanbul. 

Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G 

2 aylıi"ı 

Türkiye için Hari~ için 
400 kurut 800 kurut 
750 " 1400 't 

1400 .. 2700 .. 
6 
2 

.. 

.. 
Gelen evrak geri verilmez 

Müddeti geçen nuıhalar 10 kur~ 
ur. Gazete ve matbaaya ait i,ler 

çin müdiriyete müracaat edilir. 
Gazetemiz ili..nların '" meı'uliyetini 

ol&bul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün en fazla hararet 24 

en az 16 idi. 
B~ün ruzgar poyraz. 
Hava açık. 

!!aftanın yazı!Jı 

Demiryolda uykular 

ton, sahtiyan iskaı-pin. İtte mü 
dür bey .. imzaya fevkalade me 
raklı ... Kağıt beyaz ederek ye
tİ§tİgİ için hüsnü hatta malik .. 
İfadeler basma kalıp .. Vaktin
de gelir, vaktinde çıkar.. Maa
şında eskiden silik para, kağıt 
tan sonra yırtık ve lekelisini 
almaz .. Buru~ukları elile ÜlÜ·· 
!er .. Ta kaleme çırağ buyruldu 
ğu zaman babasının kendisine 
verdiği hokka takımını hala 
kullanır .. Yazıya rih döker bir 
adam .. Velhasıl müdür beye
fendi.Rüyada bu zatla bir kağıt 
mukabele ederken zelzele olu
yor .. Lakin amirimiz olduğu 
için ses çıkaramıyorum .. O da 
ciddiyetini bozmuyor .. Ve imza 
atmak istiyor. Lakin salıntıdan 
kalemi hokkaya batıracak yer
de müsveddeyi tutan elime so
kuyor. Nihayet zelzele durmu
yor üstümüzdeki katta takırtı
lar şarıltılar baılıyor ben dl\ya 
namayıp diyorum ki, 

- Müdür beyefendi zanne
dersem zelzele oluyor .. Müsaa 
de buyurursanız bendeniz gide-

karagöz gibi bakarsınız. Ufacık 
sepetlerde size kiraz satar, bu 
sefer giderken bir iki sepet ki
raz aldık. Üstü iri taneli, tatlı 
ve canlı idi. Sepetin dibi ise 
cılız, ı·enkaiz ve ekti çıktı .. İn
san kütleleri ile kiraz sepetleri 
arasındaki bu müşabehet şaya
ni hayrettir .. Üste gelenler iri, 

renkli ve tatlıdır .. Alta düşen
ler renksiz, tatsız ve cılız .. 

Onun İçindir ki, tren gibi ge 
çici muhitlerde ne kiraz alınız, 
ne İnsan seçiniz! 

~ * 
Bu seyahat mevcut biı- kana

atimi takviye etti. Bütün de
mir yol boyunca tarlalarda ça
lııanların kadın olduğunu gör
düm. Erkek nerede? .. Onu bil
mem .. Dediklerine nazaran kah 
vede otururmu§. Bana sorsalar 
Anadoluda İntihap hakkını ça
lıtmayan erkekten alrr çalışan 
kadına veririm. Büyük şehir
lerde de süslenip gezen kadın
dan alır, didinen erkeğe bırakı 

yım. . rım .. 
- Jurnalı İmza etmeyi unut- Bilmem bu mütaleama İstan-

mayın !. diyor. Tam o sırada u- bul Hanımları ne buyurur
yanıyorum.. Zelzele durmuş. lar ?.. Eminim ki; vaziyetleri 
Üstümüzdeki takırdı berde- deği,memek için bu şekle razı 
vam .. İstasyonun birinde dur- olurlar. 
muşuz .. Vagona su vermek için • • • 
bir takım saygısız herifler tepe Yol arkadaşlarımdan birisi 
mize çıkmışlar.. Uyanmi!mış bir istasyonda yem yiyen iki 

Uç ayda bir eytam maaşı gİ- olsaydım kızmazdım.. Şimdi- hindiyi gösterdi. Ve dedi ki : 
tıi bt·nim bir Ankara seyyaha.- den sonra üstümüzdeki ayak- - Tavuk ve hindilerin yem 
tim vardır. Bu seyyahat kan patırdıların. İ§İtmemek ıçın u- yiyişlerine dikkat ettiniz mi? .. 
- varsa - şahsıma ait bir iş yanmamağa karar verdim. . Yenecek, yenmiyecek bin türlü •• * çin olmamakla beraber pek tanenin içinden onlara yaraya-
zıddıma gitınez. t-'.ele havanın Yataklı vagonda arkadaş me cak olanı ne isabetle seçer bir 
mi.isait old.ıg' u mevsimde ho- seleai hayli mühimdir. lki bu-
ıu-na gider. çuk metre mik'abı genişliğinde 

defa gaga vurur ve yutar .. Bu 

b. d "k' k' · · b' b" vuruşta hiç isabetsizlik etmez. F.h Aila'I. kim~cyi görciüğiın 
1 

~r yer. e yata?. ı ı. ışının ır ı 
drr yade!tİrmc~in, bendeniz n uzerınde muessll' olacağını I Bu sözü doğru buldum. Ger 
her g~e muayyen v~.kit~e uy- izaha bile hacet yoktur. Bu ar- çi , yiyeceği şeyin çeşnisine ba
ku uyumaya alışmış bir adam kada . ., şişman, obur ve ayyaş 1 kan tavuğa raat gelmiş değiliz. 
oldugum için yataksız trende c-lmaması~a dikka~ ~iniz.: B~ ı Bir vurur ve yutar .. Lakin hiç 
~cyyahat edemem. Edemem de ~ .nasıl dıkkat edıln ··· ~ıletı- tavuk olmadığım için tayin ede 
mckle ede··sem rahatoız olaca- nıtı alırken boş kompartıman- A b I 

• · . 1 d I \' k d ı mı.ııorum. ca a on arın yutu 
g ım• anlatmak i s tıymum. Yok a yer a mayınız.. e ar a aşı d b ' . . . 

· · b' · ) k d • · b k su a ızım yutuşumuz gıbı 
&a ıskr ıslemez ır trene gır- nız o aca a amın ısmıne a ı - . . 
mi s bulunıırr am yatak yok diye ı n.ız .. hmi i~k i şı~tiğ ini z zam~n ı mı ?: Bır kerre gagalayınca tat 
kendimi pençereden aşagı attı- sızde yı,ptıgı tesır -Telepalık ta oısa , tane de olsa yutmak za 
gım ı hatırlamıyorum. Heın a- ! tesir - müsait İs e alınız. Değil ruretinde mi kalıyor?.. Bu ci
di v_agonlarda gec:e geçiı ir~~~ 1 se almayı~· : . h., mütalea edilecek bir mevzu 
başKıılarını da r ahatsız ettı gı- Bazı ısımler vardır kı; za- dur. 
m i görüyorum. Alemi lafa tu-

1 
if olamaz. Alı, Rüştü, H ilmi, Tren yolculuğunda iki şey si 

tııp uykusuz bırakıyorum. O- Saip gibi .. Bazı isimler de laş nirime dok nur .. Birisi rayla
nun ıçindır l<İ, mümkün olduk- çatlasa zaif ve nahif adamlarda 

ı. nn ek yerlerinin hiç deği•mi 
• ) ala~Jı vaı;onla seyyah at e- bulunur .. Hikmet Müfit , K e- ' -yen ifadesi: 

d· rim. H er ~eyin bir tarifi oldu mal filan gibi ... Bir de her r.e o-
"Tı kırd ıs lıkır! Tıkırda tı-u ~ibi yntaklı va1onun da bir hırsa olsun alt yatağa değil da

la ı ı v.ı.dır. Ynta!d ı vagon bir ima ıis t yatağı alın ız .. T re n- kır!., , 
uy ;u tesdl isınder. ibarettir. 1 de olsun , vapurda olsun •• 
Bel ı salır. t ıya z.lışmı ~ olanlar ı Herkes bunun aksini tercih 

l k incİ» i ~enelerdenberi hep 
lıir yoldan giden tr <'ııin bizi gö

türeceğ i yerin evvelden malum 
oluşu!.. Mçehul '!" <loğru gi diş-

or .. da raha t bir uyku çekebilir- eder, Çünkü all yatak da
l r , Likin bizim gibı sabit evler ha geniş ve g irmesi da
dc uyumaya alışını~ o ll\nlar ha kolaydır .. Lakin gel gdelim 
iı;in yataklı vagonda uyku bir onun bir takım mahzurları var teki heyecanın ek!ikliği!.. . 
kara sinek gib dir. Kaçar yine dıı· ki; sonradan meydana çıkar Bir müddet biı· mı;s)ekte yü
gelir. yine kaçar, . tekJ:ar gelir Bir kerı·e alt yatakt.a açı_k sa- ı rüyüp sonradan meslek değişt i
amma b11· Y' .-de bır tevıye dura , çık yati!mazsınız .. Usttekı yol- renleri gördükçe onların bu 
maz. Her ı.aman dikkat ediyo- ; cu yandaki aynadan sizi ta ka- tr~r. hn~ le. t" ruh" ~-·ı ·· ı h _ 

Y ki el k ·h k d b"I" B ~ · ı ıy~ı e mu e a r 
rum. ala ı a a7.ara uyuva- rı anıza a u göre ı ır. u, "k ld kl h '"k d 
cak olsam mutlaka zelzele ;-ü- belki bazıları için bir zevkti:. rı · 

0 u .. a_mın u m\' .yor ve 
r ·· · B d f d F k b · · · d • . 1 S mazur goru yorum .. yn arı goru~orum. u e a a a at enım ıçın egı . onra 

yir.e böyle oidu. Ankaraya gi- allla tahta kurusu vardır. Üst- FELEK 
de•ken gö.-clüg i.im rüyada bir te pek az bulunur .. Daha sonra, 
zth.ele oldu. Ben bir kalemde her nevi se~ler, üstten alta da İLAN 
kiitip i mi şim. Bir <le müdürbe- ha kolaylıkla intikal eder, alt- Selanik bankasına ıncrhun olup 
gimiz varmış .. Müdür Bey am- tan üste pek gelmez .. Onun için rmhkeme<:e •atılmasına karnr vcril
ma, tam iİp ! .. Önü ilildi sağ eli dir ki; sesler hep baladan gelir. mı~ olan 15:> halya Keı kin mali ana 
oin orta parmağında Mekke- ~ teftik 27. haziran puarte•İ güniı ••· 
den gelme bir gümüş basur hal İstanbul - Ankara yolculu- at on buçukta açık artırma il ~ sal•-
kası, altın sat.tin orta yerindt> ğunda Sabanca, Mekece falan lacağındar. talip olanlRr .. 1 

bir mühür asılı, katı ve köşeleri filan gibi yerler kiraz,e•·ik elma tarih ve vakti mezkurda lstanbul 
kırık kolalı yaka ve siyah kra- armut, şeftali satan kızcağızla- Yenipoatahane arkasında Atır Efen
•at. kehribar cigaralık, gümüş ı·ı tren yoluna sevkeder. Siz di sokağında Seliınik bankasında ha 
tabe.ka, fil dişi kıvnk saplı bas- pençereden o elit gözlü kızlara l zır bulunmaları ilan olunur. 

'iYi iiiiyet,, irı Edehf Romanı : 15 ı sunuz kumandan. 

[~. ~ '~~ ~' ~~~ ~...., = ~~!;ı~:~:-~:iı~~z =~~eni-
r,; · ,, ' 'i:ll .. ~,. · . ~' 1 ~eti ü~tü~de çok ali.~a.ları ol~~ 
~ <- •• & _, gunu ınkar etmezsınız degıl 

'---. ,Wl • 1 mi? 
- ı.HKlNCI ı-.ı::,lM _ Genç erkanı harp dudakları-

B .. h c h' nıbüktü: 
ur an a 1t - Ben bu medeniyeti Tür-

Türkiye garp hudutlarında bir ı aşkı ve din gayreti ile kılınçla- kün tamamile aleyhine telakki 
harbe girdiği zaman kuvvetleri rını İslam kafaları için kullan- ederim . • 
nin muhim bir kısmını her han dıll\r. (Cami Ömer) kapılarına Şeyh Sadunun gözleri büyü

Taksi sefası 
Beş altı kiti oturmuş, konu- 1 hanım otomobille Bentlere ka· 

§Uyorlardı. İçlerinden kırk kırk dar bir gezinti teklif etti. Tat
iki yaşlarında oldukça yakışıklı lı bir otomobil sefası sürdük. 
ve halen bile kadınların hoşu- Bentlere gittik, ağaçların altın 
na gidebilecek bir Hikmet Bey da uzun uzun oturduk. Artık 
vardı. Bu Hikmet Bey dedi ki: avdet etmek zamanı geliyordu. 

- Acaba dünyada kadınla
rın fendine yenilmeyen erkek 
var mıdır? 

Aşağr yukarı ayni yaşta bu
lunan diğerleri de gençlikleri
ni geçirmiş, binaenaleyh tecrü 
beli sayılacakları için, bu suale 
müspet veya menfi cevap vere 
bilecek vaziyette idiler. İçlerin 
den biri: 

- Pek ali amma Hikmet B. 
bu suali ne diye ıordunuz? Bi
liriz ki kadın denilen makilik 
daima hüsne mağluptur. Siz 
şimdi bile yakışıklı delikanlı 
sayılırsını. Kaldı ki gençliğiniz 
de kim bilir kaç kadını avucu
nuzun içinde tuttunuz. Kadın 
avcılığında şöhretiniz de bu
nun bir delilidir. Öyle iken sizi 
de mi aldattılar? 

Hikmet Bey cevap verdi: 
- Hem de nasıl? 
- Allah aşkına anlat .. 
- Anlatayım .. 

Hikmet bir sigara yaktı ve 
anlattı: 

- Babam beni mutlak11 ecza 
cı yapmak istiyordu. Dediği 
dedik insanlardan olduğu için 
boyun eğmiştim. Mektepten 
çıktım. Sıhhat eczahanesinde 
staj yapıyordum. O vakit yir
mi ya9ında vardım. Yani kadın 
ihtiyacı bütün şiddetile kendi
sini göıtermeğe haşlamıştı. 

Baba~da nazik bir yaşa gir
diğimi bildiği için, ara sıra ba
na nasihat eder, serbes kadın
ların tehlikelerinden bahseder, 
her şeyden evvel sıhhatime çok 
dikkat ve itina etmek lazım 

geldiğini "Söylerdi. 
r 

Eczacının karısının hoşuna 
gitmişim. Kırk yaşlarında dol
gunca biİ' kadın .. Gizli gizli te
laki ederôik. Fakat ben genç
tim. Genç ve evli bir kadınla 
tanışmak isteyordum. Çünkü 
evli kadınlarda babamın bah. 
selliği tehlikeleri görmüyor
dum. Nilıayet bir gün avcı Sa
lih Bey İsminde zengin olduğu 
söy )enen bir zatın gene; haremi 
ile tanıştım . Salih Bey boyuna 
ava gider, geııç karısını ihmal 
eclcrmiş . 

Kadın: 

- Artık gidelim, dedi, eve 
geç kalırsam kocam beni ö!.iü
rür. Bilmezsin ne kıskanç a
damdır. Şu kadarcık şüphesi ol 
sun, beni derhal boşar .. 

Kadın haklı! Kalktık. Yol 
bir saat sürse, tam zamanında 
lstanbula dönmü~ olacaktık. 
Fakat otomobil yolun çok ten
ha bir yerinde bozuldu. Bir da
kika, beş dakika, on beş dakika 
düzelmez.. Kadın korkmağa 
başladı: 

- Eyvah, mahvolacağım, 
diyordu. 

Yirmi dakika, yirmi beş daki 
ka, yarım saat .. Kadını görme
yin iki gözü iki çeşme ağlayor
du. O zaman şoför kaşları ça
tık ve gözlerine kan çökmüt 
bir halde: 

- Bu otomobil şimdi düze
lir amma, elli lira isterim, dedi. 

Anladım ki şantaj yapıyor. 
Fakat ort;,da bir kadının kurta 
nlacak namusu vardr. Bereket 
versin, ne olur ne olmaz diye 
o gün üzerime fazla para almış 
tım. Bilahare yakalamağı kafa 
ma koyarak herife elli lirayı 
verdim. O zaman da otomobil 
kuş gibi hareket etti. 

İstanbula geldik İner inmez 
otomobil uçtu, gitti. Ondan 
sonra bir daha ne kadını, ne de 
şoförü göremedim. Yalnız öğ
rendim ki avcı Salih beyin ka
rısı yedi sene evvel ölmü~ ve 
bir daha da evlenmemi ş .. 

Bir hafta sonra arkadaşlar
dan bın kadmla ,oförü bir lo
kantada beraber yemek yerken 
gördüğünü söyledi. 

···················••-s••·····················---... 
Acele 

Satılık veya kiralık 
fotografane atelyesi 
Beyoğlunda İstiklal cadde

sinde 340 numara lı foto 
Pera dahilindeki fotografaııe 
levaz ımatı satıl ık ve ya kira· 
lıktır. Bina ise k ira ile dev
rolunacaktır. Taliı'!ere her 
hususta suhulet gösterilir. 
Müracad : Oda başı Haçık 
efendiye veya Bristol otelin
de muhasebeci Zülfikar Beye. 
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Yeni şekil 

Soldarı sağa 

-

Ba':ırköy Sulh 
kiml.ğinden: 

Hukuk Ha-

Müddei Şükı·ü Beyle müddei afcy 
him Kemaleddin Bey Fetanet , e 

Fevziye Hanımlarla Şerafeddin ve 
Firkat Hanım ile Şemseddin Bey t a 
yian mutasarrıf bulund~kları Bakır
köyünde Kartaltepede incirli cadde 
sinde J 1,13, lS numaralıu·Ja muraH . 

kam hane ve ınüştemil&tının iza1e-i 
ıuyun zımnında bilmüzayede füruh. 

tuna karar verilmiftİr. 

l - Hanenin birinci katında döı-l 
oda iki sofa ve ikinci katta bir sof" 
üzerinde biri ufak olmak Üzere dört 

oda bir hali ve üçüncü katta gene 

bir sofa Üzerinde biri ufak olmak Ü· 

zere dört oda bir haliı ve zemin ı~a~ 

tında kırmızı çini ile mefru~ bir tat 

lılır: ve gene kırmızı çini ile döteli biT 

yeınek odası ite diğer bir oda Ye ~i· 

ni ile mefruş. bir kurnalı hamam bir 

oda ve çimentolu iki kiler ve ku·m: :tı 

çini ile mefruı çamaşrrl!k ve bahçe 
içinde bir mutbak ve bir kömü1·!ülc 

ve bir tulumba mikdarı k._ıfi b~'& hç e 

ve derununda eJcarı muhtelife ve 
bahçe içinde diğer bir oda ve .,., y rı 

bölük dahilinde ilıi oda bir hal.i \'C 

bahçenin etrafı dıvarla muhat olup 

\'e dıvarların üstü petrmaklıklıdır~ 
l - Okunacak <ev (5). Ölduren 1 ' ' 2 - Malumülhudut hane 19 t• n 

(5) •• 

2 - Vaoıta (4). Suyu methur(4) 
3 - Havadis veren (6). Komtu 

bir memlelıet (4). 

4 - Ayı yuvası 

yer (6) . 
5 - Dil (5). 

( 2 ). Para koMn 

6 - ltalyada bir şehir (6). Cebel 
(3). 

7 - Yazan şey (5.) Uzvun cemi 
(3). 

8 - Bal (4). Nazarlar (5). 

9 - Aktam değil (5). Kuzunun 
sesi (2). 

10 - Almak üzere verilen şey 

(6). Çiğne (2). 

11 - Temiz (3). Vaitler (6). 

Yukarıdan aşağı 

l - Yı,,mak için (5). Et satan 
(5). 

2 - Aleme bildirmek (4). Üacrın 
de yazı yazılan şey (4). • 

3 - Çocuk (3). Canlı ~içek (7). 

4 - Bunaklık (4). Muaşeret ica . 
bı (5 ) . 

5 - Üretmek (5). Olgun değil 
(3). 

6 - Olcü (5). Sual (2). 

7 -- Edat (2). Abtmak (5). O -

-

muz 931 pazar günü saat 15 te Ba 
kırköy sulh mahkemeıinde münadi 

marifetile üç kere bağırıldıktan son

ra en çok bedel '\'erenin üzerine kati 
satışı yapılacaktır. 

3 - Hane bahçe ve mÜ~lemil3.lı

nın kıymeti muhamınineıj beı: bin 

b~ yüz liradır. Talip olanların yÜ<
de on nisbetinde pey vermeleri l.il

zımdır. V c ihalei kat'iyenin icra~ını 

müteaktp müşteri bt-deJi mÜza_·tde

yi beş gün zarfında teslim etm<."dig i 
lakdirde müstenkif addile urar:nn 

olarak tekrar müzayedeye konaca k 

noksan satıldığı takdirde aradaki 
farkı bedel ile masarif ve faiz laxmin 
olunacaktır. 

4 - l~tiraya talip olanların 931· 

203 numaralı icra dosya ile B~k ır

köy sulh mahkemesine müraca<l tln
r' ilin olunur. 

turulan yer (2) . 

8 - Tanıdık (5). Musil<i yaLı" 
(4). 

9 - Ok atan (8) . 

10 - Büyüklük (6). 

11 - Yuv~ (4) . Kin (5). 

lttilıaclI 1\11.illi 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat ıizerine sigorta muaroelesi 
icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresiı Calatada Onyon Hanında 

AcPnta<ı l:uluıımayan şehirlerde acenta aranmak • adır. 

Telefon: Beyoğlu - 2003 

Arlı adaşlarım, bu .kadınla u
zun müddet devam etlen müna 
seb timi ı;ördükleri zaman hay 
ret ettiler: "Yahu. hain ~ eni 
bırakmad ı mı?,, cliye sorarlar
dı. O zamı:.n ben, n için böyle 
bi• sual -ordukluma şa~tcak 
; erde, güzelligime ve kadını 
idar- etmek hususundaki kabi
li ; <lime ı ağrur oluyoı·dum. 

~E~Mf itlNtlR T~HK LİMTED ;iRKETi 
Günün birinde gene bu arka 

daşlardan bir tanesi dedi ki: 

- Eger sana bir otomobil 
gezintisi teklif ederse, bil ki 
akilx,tin yaklaşıyor. 

Ben bu esrarengiz ihtara dik 
kı: t edecek yerde omuz silktim. 
Filhakika bir cuml\ günü bizim 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

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

Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 
~ . . .. , . . ;;:.;. ~ . - .... 

nı cetlerine tahsis elmiş vezir- nin şaşanoınr. aldandılar, kur- Gırnata'da r:ıüslüman istilası- bepler bunlardır degil mi? 
ler vilayetleri, eyaletleri torba naz arap halifeleri de taze türk na karşı koyan 1zabelin kılıcı- Yüzbaşı Celal cevap hekli-
torba altın mukabilinde şuna kuvvetlerinden istifadeye ko- nı kırabilirleı·di. yordu. Şeyh Sadun genç bir 
bunda veriyor. Şaider, fakihler yuldular. - Türklerin bunu yaptıkta- Türk zabitinin bu vukuf ve ma 
ihsan, atiye için kaside yazıyor Bağdatta Abbasilerin payi- rını KanuniSüleymanın son En liimatrna hayran kalmıstı. 
fetva çıkarıyor, velhasıl başın- tahtında Türkün en büyük ku- dülüs emiri Abdullahın imda- Genç erkanı harp o kadar da' ta 
dan dümenir.e kadar kokmu~, mandanlan islim dinini aldı- dına gittiğini ve katolik ordu- bii ve samimi konu,uyordu ki: 
bitmiş, bir c.:miyeLlşte şarktan lar. O günden beri Türkün yo- !arını ezdiğini tasavvur edelim. - Avrupanın llU günkü te-
garba akan saf, kuvvetli Türk lu, kudreti, talii değişti. Akdeniz etrafında çep çevre ku şekkülüne bakınız. Aralarında 
kabileleri bu üstü parlak, fakat - F e11a mı oldu? rulacak müthit bir is lam devle dini rabıta olan devlet var mı-
içi kirlenmiş arap medeniyeti- - T uihin bir hatası, tesadü tinin kaç yıllık ömrü olacağını dır? Papa bile bu, dini alakaları 
ne ilişiyor, takılıyor. fün bir ihaneti bu .. dedi ... Tiiı·k tahmin edersiniz.? yalnız kütüphanelerde bırakan 

gi bir dinda~ İsyanına karşı ge- kadar kan oldu. Fakat ertesi dü: 
niş cöl kapılarında bırakmağa gün ehli salip arasında milliyet 
mcd;ur oluyor. ve siyaset kavgası başladı. Ve 

- Ne tuhaf kelimeler kulla- ı ler biraz daha şimalden, arap Şeyh Saduıı sustu. Genç er- milliyet aşıkı devletlerin ara-
- Ne diyorsunuz? nıyorsunuz kumandan.. hudutlarına inmeden yürüyüş- kanı harp devam etti: sında, kabuğuna sinmi~ bir kap 
- Pek tabii. Bakınız size is d ) 1 b ' 'b' t Yüzba~ı Celal güldü: !erine devem etaelerdi bütün - En Ü üste arap saltanatı um aga gı ı o uruyor. 

Yüzbaşı Celal gülerek ilave bu mukatele onların zaferine 
elli: nihayet verdi. 

- Bunun bir de garp cephe- Şeyh Sadun dikkatle dinli-
si var. Dünyada en büyük din yordu. 
birliği ehli salip muharebeleri Tarihi vak'aların en canlı 
sırasında görülmüştür değil noktalarını bir iki kelime ile 
mi?. Avı-upıının altı yedi hristi- ortaya atarak kozunu müdafaa 
yan milletinden toplauan salip eden genç erkanı harp şeyhin 
orduları şarkta niçin muvaffak gözlerine bakarak ilave etti: 
alamadılar. Batla kendi dindaş - Bence uaplar Türklere, 
lan olan bizantenler olduğu hal katolik İtalyanın, katolik F ran 
de kendi aralarında milliyet ve saya olan dostluğu kadar dost
ı;iyasct geçimsizliği olduğu için turlar . 

... · ı -·: ., ı v •·· .. . r • ır-

bat edeyim. - Bir asker fikirlerini en sa kuvvetlerile Bizansa yüklene- ancak üç asır sürdü. Abbasiler Sonra milli teşekkülleri bes-
Genç erkanı harp yazıhane- de, en kısa yoldan anlatmağa ceklerdi .. O zaman öyle zanne- Emeviler, yani halisüddem a- leye':1 ve. ~uvvet!endiren sebep· 

nin arkasına asılı haritayı işa - alışkındır şeyhim. Kusura bak dıyonım ki Türkün arz üzerin- h""k' ti . h )'f I b' . ler tıcarı ıktısadi hareketler de 
ret etti: br~pl ~ .urnke len, a 1 e er ırı: var. Bu hayati ve maddi alaka-

mayın. deki mecvkii ve kuvveti daha ır ennı yı tı ar. Arap medenı I d d' . h' I k d 
- Türkler büyük bir dalga - Siz, Türklerin şarktan ba~ka olecaktı. yeti yalnız zafer ve saltanat de- ' ar afrask 1

1
n a k1?

1

1 ıs er 0 a "" 
h 1. d k b d - 1 b k k b d D h . . . 1 - h . 1 . d 1 F k 1 zayı a ıyor ı. a ın e şar tan gar a ogru gar a a ar en u arap me eni- - a a ıyı mı o acagını ta 

1 

vır erın e par amıştır. a at Ş h S d .· 'h . . b 
geldiler. Genç coşgun, ve kuv- yetine tesadüflerine memnun ınin ediyorsunuz? bu yükseliş hep dahili bir nifak ey_ d" a un gayıı 1 tıyarı a 
vetli bir millet yılarca akmakın görünmüyorsunuz kumandan. - Evet! ve ihanetin hamlesile çökmüş-• şını e'b ı: 

1 
garba doğru aktı. Bu sırada A- - Asla! - Fakat tükenmiş, kokmuş • tür. V ogru:1• . 
rabı.stan en sag· lam temel" ol ı -- Garı" p ı. ~ d" · · d · · b B · b d k" · . k" e sonra ı ave ettı: ı an ue ıgınız arap me enıyetı u u ıs at e er ı sıyası teş ı Ş k . . k' 
din kuvvetini bile kaybetmiş - İzah edeyim. Tüı!<ün en tarihten çok sonra (Endülüs) Iat ve milli vahdet olmadıkça I -T .. u ki a~aa~t\sınızk 1 arat 
agonize bir halde... Bağdatt.ı ı büylık kuvvetleri arap medeni- le bütün haşmetile parladı. hiç bir saltanatın istikbali ol- t~- ~r) erın . a a luvı' t c 

1 halifeler cariye kucaklarında yetine tesadüf edin<"e garba yi.i Türkler bu medeniyeti daha sa muyor. Arapları Endülüsten, e amu etmesıne enge o mU!" 
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·MiLLiYET CUMARTESİ HAZiRAN 1931 

Birinci sahife-den geçen yazılar 1a1 Muhabırmektupı~.__.• l .... m_..I 
ziyatın.ı cocukt:ıra derhatıı· cttirm~k ı 

için !;Ok ~ühlrn bir vasıtadır. 

Sakary .ı mektebi 

5 

~···için > 

en mükemmel 
tarzı teda'VI • • 

Şilt maçları tbugün müzakere ı Dünkü kongreler Manis~ gittikçe 
şirini eşiyor 

Başmuallim Bedia Hanım tarafın
dan idare olunan mektebin mevcudu 
310 dur. Mektep bina11 teJriuta 
müsait olmadığ ı l'ibi bahçesi de ga) -
ri kafidir. Co,. 1 kısmı azamı 
!'akirdir ve- ' etfalden mua-
venet edileme.;. .ı ir. Mektep ta-

(B ı · · h.f d ) d"l k l" "h (Başı 1 inci sahifede) 
Beşikta~ı.ı:.ş~:..~:~!~ e~ı:ri:e al- e 1 ece ayı a da eski Türkocağı binasında 
dılar. Ve on dokuzuncu dakikada (Başı 1 inci sahifede) toplanmıttır. Kongre saat 13 e 

Kad.mlarıa )'üz-

lerlatl._. tıır:n-et n~ 

gençliği teııplt 

ilk ıollerini attılar. Bu ıol Vefalı- mali seneden itibaren mükellef tutu- kadar devam etmiştir. Evveli 
ları canlandırdı ve hakim oyna~- lur. kongre riyasetine Sabahattin 
h bafladılar. Bu aralık bll' Vergi ıu nisbetler üzerinde tarbe Bey intihap edilmiştir. 
bücum da Beşiktaşlılar yaptı ve Eı- dilecektir: 
ref istemeyerek Hüsameddine bir A) _ Arazi ve iratlı arsalar için 

Bundan aonra cemiyetin te
şekkülündenberi geçen bir bu
çuk aylık mesai raporu okun
muf ve kabul edilmittir. Hükü 
mete tasdik için verilen cemi
yet nizamnamesinin bir sureti 
okunnıut ve bu hususta idare 
hey' eti izahat vermittir. 

Fırka karargahı - Zabitan yurdu 
- Mektepleri - Nafıa işleri 

lebelerinden kou;,Jı.!ratif, divar.ı hay· 
ıiyet, spor, tenezzüh, temi.zlik ve ynr 
dım heyetleri teşkil olunmuştur 

Ahmet Mithat Ef. mektebi 
Bu mektep şehrin en uzak bir ITIJl-

ballesindedir. Bu mektebin cocukları 
içinde fakirleri ziyadedir •. Mektep 1 

etle• SIDlOD "rr-

ıul, pudraaı '1'8 U• 

ltUDUDUU miı,te

rekra bClw:\lldlr. 

ın 

? 

lug 
tekme vurdu. Hüsameddin bundan kıymetlerinin binde onu 

ınütecnir olarak oyundan çıktı ve B) - lrataız arsalar için kıymet-
bq muddet esnasında da oyun oynan !erinin binde beti 
ına dı. Seı dak!ka •onra da avdet et
tl ve oyun b:ış.ladı, bir az sonra da 
hakemin diıdüğü oyunun birinci 
devresini biti,·di. Vaziyet 1 • O Be
tiktaı "alip. 

İk inci devre 
Yediye on kala oyun b~ıladı. Be

tiktaşlılar gene hücum ediyorlar. 
llu aralık Vefadan sakatlanan Hü
ıam tekrl':r ye•ınde oynamak istiyor. 

l'akat kaptanları sakat olduğu için 
oynamas1!1a mÜ\aade etmek istemi~ 

Yor. Fakat neticede izin verdi ve 
"•usamedd;n kalesine ıeçti. Bu se

vinç ve hızla V~alılar müeııir olma

Y• baıladılar. 

Vergi iki taksitte alınır. Takut 
zamanları het' mahallin zirai ve ikti
sadi veziyetine söre vil&yet unıunıi 
mediıinin mütaleası alınarak Mali-
ye Vekaletince tayin olunur. 

Tahrir kayrtlarına ıeçmeyip mek
tum kalmıs olan arazi için yalnız, 
mektumiy;tin tahakkuk ettiği sene
den evvelki, bet ıene için ver!İ ara ... 
nabilir. Bu .enelere ait vergiler de 
melrtumiyetin tahakkuk ettiği tarilı 
te takdir edilecek kıymet üzerinden 
hesap edilir ve müteakıp bet ıene 
içinde bu senelere ait verıi mikdan
na ilave edilerek müsavi taksitlerle 
tahıil olunur. 

Müteakiben idare hey'etinin 
yaptığı altı aylık bütçe hey'ti 
umumiye tarafından muvafık 
görülerek tasdik edilmittir. Ce 
mi yetin bu yaz bir deniz tenez
zühü yapması için idare hey'eti 
ne salihiyet verilmiıtir. 

Müteakiben cemiyetin tqek 
külünde müzaheret gösteren 
Cevdet Kerim, Lutfü ve Refik 
Ahmet Beylere teıekkür edil
mesi beyeti umumiyece kabul 
edilmittir. 

Halk fn-kası İstanbul viliye 
ti idare hey' eti reisi Cevdet Ke 
rill'! B. de müttefikan cemiyetin 
fahri reisliğine intihap edilmiş 
tir • il 

Süleymaniye terbi· 
yei bedeniye yurdu 

r 

ve bahçes~:;:ş'~~;~ri ~Rv .. v 
1 

Vilayet baş mühendisliği yapmı . '-' ~!Y~ 
olduğu üç senelik programını tatbik nn 

ile me~guldür. Gördus - Surlu ar« s 1 M o •T 
.sındaki 33 klometre şoıe muntazar.ı 1' '" 
dır. Surlu - Demi.rci araıındaki 60 
kilometronun 27 kilometroıu iyidir_ ~ {KREM SIMO. } 
lmali.tı sınaiye ve teıviyei türabiye
si ikmal olunan kmm 4 kilometro 
olup, ayrıca 9,5 kiloinetronun tesvi
yei türabiyesi yapılmıfhr. Bu sene 
esaslı olarak am~lei mükellefe ile tes 
viyei türabiye yapılmıttır. Manisa -
Akhisar şosesinin tesviyei türabiye
si bitmek üzeredir. Müteahhide yap 
tınlan itlerde terakki yoktur. Çünkü 
hususi muhasebenin para vaziyeti 
bozuktur. Yalnız lzmir yolu üzerin 
de 20 metro tulündeki 5 gözlü beton 
arme köprü ikmal olunmuıtur. Ak
hisar yolunda 2,5 kilometroluk ıo•e 
taşı ihzar edilmektedir. Kırkağaç • 
Gültepe yolunda 1100 metro müb!ah 
bide ihale edilmittir. Vilayet yolları
na Vali Fuat Bey tarafından çok e
hemmiyet verilmektedir. Muradiye 
köyü ile Manisa arasındaki yolun 
bir an evvel inıası ınühendi$ Nuri 
Beyin himmetinden intizar olun 
maktadır. 

İstani>uı 1 raın;ay şırketın~· 
i LAN 

htanbul Tramvay Şirkelı 
bedelleri tediye o!u:ıacak hh
vilitının on bir;nci keşidesı 

1 temmuz 1931 günü öğle
den sonra s:ut 3 1-2 ta 
Beyoğlunda Tünel meyda~.n
da Metro Hanında Şirketin 
merkezi idaresinde Noter hu-
zurunda icra ed'leceği, işbu 
tahvilat he.mille:ine ilan olu-
nur. 

Amortisman cetveli mu
cibince, itfa kcşidesi, 1040 
( bin kırk ) adet tahvi' üze
rine yapılacaktır. 

0) ı.ın son dea-ece zevkli ve heye
canlı, Vefalılar adam akıllı 11kı1brı
Yor, Bir firikik oldu, Muhtetem ga
Yct he•aplı çekti top kalenin sağ alt 
t.aviye inden ,,.e Rü!tUni.in bacakları 
•r:ısınd:ın kaleye U"irdi. iki takım da 
birbirinı sıkı~t· rıyor, S,u sırada Be

!İktaşlılar 32 inci dakikada galibi
y .. t gollerini atttl;ır . Bundan sonra 
oyunda intizam kalmadı, Ve karma 
ka,~J ~ .k , uretk dcv..ınt ederken bitti. 

lh ıur~tlc B~~ik;ı ş Vefayı 2 - 1 yen-•. 
dı. 

M. 0. 

lratsı'ı: arsanın üzerine bina yapıl 
n1akıızın ticaret ve ıan'atta iıtimale 
tahıiı ıuretile lrath arsa halini alma 

sı ve yahut iratlı araanın iratlı ola
rak istimalden sakit olmaıı, istimal 
tarzındaki tebeddüle göre niıbetin 
değişmeıini istilzam eder. iratıız ar

sanın iratlı arsaya tebdili halinde 
tebeddülün vuku bulduğu tarihten 
itibaren iki ay içinde beyanname ile 

maballinin vergi idaresine ihbar edil 
meıi mecburidir. Yeni istimal tar

zına ait vergi niıbeti, bu tebeddülü 
takip eden mali seneden muteberdir. 
Sayet tebeddül, ihbar edilmemit ve 
;a ihbar gecikmiş İle tebeddülün ta
hakkuk eden vuku tarihinden ihbar 
tarihine kadar geçmit olan senelerin 
vergileri yüzde on fazlaıile tahsil °"" 
lunur. 

Süleyman:/e terbiyeyi bede
niye yurdu senelik kongresini 
dün Şehzadebqmda Litafet a ı 

partmanmda saat 10 da aktet
mittir. 

Manisada /ırka kararglihı 
Paşa ümera flfl 

flfl fırka kumandanı 

zabitan "'asında 
CaJJit 

Vilayette asayiş çok mükemmel· 
dir. Adi vak'alardan ba,ka :tikre ~· 
yan bir hadise yoktuı·. 

Ragıp KEMAL 

Tahvilat hamillerinden ar
:ı:u huyuran zevat, keşidede 

hazır bulunmağa davet olu
nurlar. 

istanbul, " 
Franki - Muladoviç 

dövüşemediler 
"TUrl<İye idman cemiyetleri ittifa

kı 'loks heyeti., bize gOnderilen da

~etiyeye nazaran, dün Tepebatında 
' Çok mera.kit ve heyecanı.., bir maç 
t"!rtip etmittl. Romanyanın meıhur 
hoh:s tampİyonu ı:·ranki Maı·ten ile 

1'tuladoviç çarpııacaklardı. 
Parayı verip içeriye siren ıtoks 

tncrakiıları, h~r ortaya çıkan amatör 

Çiftlerin onsluğu ne olursa olıun, 
biç değişmeyen ayni eldivenle çar
l>ışr.ıaya dikkat etm•ie lüzum bile 
görınediler. Çunk\i onlar Franki 
1 !:lrten ve ~luLıdoviçi ıöremk iıti
:Yorlardı_ 

Fakat paray1 verip içeri girdikten 
1<>ı l'a amatör y .J.rrşlarını güçlükle 
ha:unetmi 1 o!malaruıa rağmen mak

~tları:ıa va"'d olamadılar. Çünkü 
Frank; Mart.,n ile J\1uladoviç dövüt 
llıedi. 

'f abii bir me.-aİ< ! Acab .. neden dö
l-lişmedi!er? f-ılufadoviç mi Franki
d•:ı, Fı·anki mı Muladoviçten kork
hı?. 

V e ni'~J ~ =- kt11"-kt,ın k•.ılağa yapt
ı • ., fısıltı i(n ,.ı:ıbdtlar ki, kimse kim 
'ed.::n k•:trkmuyor. Y ;:ıinız, ayni fısıl
tıya. nazar:tn frank\ yüz lira istemiş, 

u!adoviç te y".'tm! ~ bf!, ... Niçin bi
ti yüz ve ö teki yetnıİf beş, orası 
lllalum değil.. Çünkü fn<ltı bu ka
dl\r ince teferru1tı ifşa edcrniyor. 

Oraya ~a~ ,., ... ri~ -giren meraklı
lar 'iTül'l.o:iye itlı:ıarı cemiyetl2ri itti· 
f&kı l..ok1 heyeti,, l.aı·zı:fından tertip 
t.ditf!, bu maçın neticesiz kalmasına 
hayret etnıediler. Cünkü maç günü· 
t\Ün ac.d lcahramanlarının, profesyo

~el olmak itibarile, 'l'3lip te olsa, 
itlaitlüp ta olsa, zahmetlerinin mii-

lratlı arsanm iratıız arsaya tahvi

li halinde yeni vaziyete ait verci niı 
beti, mükellefin varidat idaresine tab 
riri müracaatının vukuunu takip e

den seneden itibaren tatbik olunur. 
Araalar üzerine bina yapıldığı tak 

dirde araaya ait vergi in,aatın bat
lad•i• seneyi takip eden seneden iti
baren terkin olunur. Ancak bina iki 
sene zarfında ikmal edilmezse üçün 
cü seneden itibaren arıa vergiıinin 

ahnmasına devam olunur. 

·-·--·····-··············-···-·····---
kifatını muhakkak görmeleri lazım 
geldiğini biliyorlard1. 

- Demek ki, bu temin edilememi' 

dediler ve sırf onları seyretmek için 
gelmit ve para verip içeriye girmit 
olmalarına rağmen, hiç seslerini çı

karmadan salonu terkettiler. 

Yunanlılarla maç için 
hazırlık 

tST ANBUL, 19 (A.A.) 
17 ve 24 Temmuzda 2 müsaba
ka yapmak t:zere İstanbula ge 
lecek olan Yunanistanın en kuv 
vetli iki klübünden mürekkep 
Yıunan muhteliti ile Galatasa
ray - F enerbahçe ve Beşiktaş 
muhteliti için müaabakalaı- ter 
tip hey' eti bir içtima ak~ederek 
şilt müaabakaları~m hıt~mın.a 
kadar sah günlerı tespıt edı- i 
len muhtelitin antrenmanlarını 1 
yapacaklar ve şilt maçını mü
tealap ta haftada iki gün müsa
baka şeklinde çahşacaklardır. 

Kadıköy Fukara· 
perrıer cemiyeti 

Kadıköy Türk fukaraperver 
cemiyeti senelik kongrMini 
dün saat 10 da Kadıköyünde 

Kumluk Halk fırkası merkez 
salonunda yapmııtır. Kongre 

Zeynep Fatin H. tarafından kü 
şat edilmiş ve kongre riyaseti
ne sabık lstanbul icra reisi Re
fik Bey intihap edilmittir. 

İdare hey' eti bir senelik me
sai raporunu okumut hesaplar 
tetkik ve kabul edilmittir. Ra
pora nazaran bir senelik mas
raf 189 lira 59; kuruı, varidat 
ise 237 lira 930 kuruıtur. 

Bundan sonra muaddel ni
zamname okunarak kabul edil
miş ve berayi tasdik viliyete 
takdime karar verilmittir. 

Badehu idare hey'eti intiha 
bı yapılmış ve riyasete Refik 
azalıklara da Şevki, izzettin, A 
tıf Beylerle Neriman H. inti
hap edilmişlerdir. 

Kongrenin tazimatı bir tel
grafla Gazi Hz. ne arzedilmiş
tir . 

Yaz mevelmllçln 

BEBEK'te 

Kirah~ lali 
Dalyan önUnda Salp Bey 
yalısı möbllell olarak kl
ralıktırı. Derunundakllera 

mUracaat 

MANiSA - Manisada oturan 
bir adamın biç bir vakit canı sıkıl
mu. Bilhasaa mütekaidin için mü
kemmel bir ikamet yeridir. Hayat 
ve maitet ıayet ucuz ve her şey 
mebzulen mevcuttur. 

Fırka karargahı 
Fırka kumandanlığına mahıua da 

ire Manisanrn en güzel binalann
dandır. Vaktiyle lstanbulda intihar 
eden Haliuı Çelebiye ait olan bu 
köıkün tarzı inıası ve tavan ve dı
varle.nnın zinet ve ihtişamı hakika
ten inııanı teshir eylemektedir. Bil· 
bu .. bahçenin letafeti ve çam ağaç 
larının ve mütene""i çiçeklerinin 
sü..elliği orada intizamperver bir e
lin ve kafanın müe11ir olduğuna de
lilet ed• ki bu huıuıtan dolayı fwr
ka kumandanı Cavit Pata ve arka
daştan aezavan takdirdir. 

Zabitan yurdu 
Karargahın alt katı zabitan yur

du ittihaz edilmit olduğundan, mu
ayyen zamanlarda ve hassatao her 
perıembe gecesi müsamere ve balo
lar verilerek çok nezih bir içtimai 
bayat yaıatılmaktadır. Frrka kuman 
danlığı başta olmak üzere, ümera ve 
zabitan Beylerin aıri hayatı burada 
yoktan var ettiklerinden dolayı bü
tün halk kendilerine medyunu şük
rando-. Bahçenin ortasında kayıkla 
gezilmeğc müsait bir surette inıa 
olunan havuz cidden büyük bir fe
dakarlıkla yaptırılmıttır. Yurdun 
sebze bahçesile ltalya aşm meyvele 
ri ve ayrıca elektrik dinamo ve te
sisatı şayanı zikirdir. Fırka kararga • 
hında misafirler için sureti mahsusa 
da ihzar edilmiş olan muntazam bir 
yatak odası, kumandan Paşadaki mi 
safirperlik hasletinin yüksekliğine 
bir delildir. 

Güzel yerlerden 
Şehl"İn vaı1atında asri ve mükem

mel 1>i.r bal yapılmıştır ki insan, içi
ne girdiği 7..aman çıkmak İiteıniyor. 
Bizim Kad,köy hali artık çimenlikle 
re kavuşmuştur, Buradaki haliıl: pli-

-----

Yol birden dikleşmeğe baıla
dı. Kadri Bey hayvanını taltif
kar sözle .. le teşçi ederek kemali 
tes<lretle ileri atıldı. 

Delikanlı en meyus dakikala 
tınd;ı sevgilisini düşünürdü. 
~eriıne'nin kurtulduğunu ha
ııer alsa ve onu kurtarmak için 
ke,,disinin her tıirlü fedakarh
İiı göze aldırdığmı biri Kerime
Ye haber verse ölüme memnuni 
~etle göğüs gerecekti. 

I Fakat tam bu sırada bir yo
dlln dönemecinde Rüzgar bir-
~nbire olduğu yere mıhlanmış 

rııbj duruverdi. 
d Ta yukarda buzlu bir tepe
b en esen soğuk rüzgar sanki 
'Ynini dondurmuştu. Yolu

ij11n ı.izerinde ve lıir kaç metre 

11
jtde müthiş bir uçurumla kar 
asnıı3tı 'i a .. 

te gecikmedi. Rüzgarın ter kö- Sabaha karşı uykusuz gözle 
pükleri akan karnuıa iki topu- ri meyus bir bakışla, kızaran 
ğu ile dokundu. Hayvan emri semaya dikildi . 
anladığını gösterecek surette Nerede ise kadınlar gelip 
kıpırdandı. Sonra dört ayağını kendisine gelin elbiselerini giy 
birleıtirdikten sonra birdenbire direceklerdi. iskemle üstünde 
boşluğa fırladı. duran gelin esvabı genç kız 

Geri dönmek kabil değildi. Kadri Bey sakindi. Aşka ve üzerinde tıpkı kefen tesiri ya· 
Atağilci 1 vadide peşi. sıra gelen ya ölüme doğru atılırken, san- pıyordu. Ev h"lkı erkenden u
süvarilerin müstehzı kahkaha- ki talimhanede at kotturuyor- yanmıştı. Dışarıda telaşlı ayak 
(arı duyuluyordu. Kendisile a· muş gibi yüzünün hiç bir adale se5leri duyuluyordu. Bir anl,k 
)ay ediyorlardı. . si lamıldanmamıştı ! hafifçe kapı•ına vuruldu. 

Artık ne Kadri, ne de Kerı- Fasıl 14 Kerime ba~ını kaldırdı. 
me için kurtuluş ümidi kalma- GELİN - Giriniz! dedi. 
mıştı. Genç zabit P':,§ind~ Kapı açıldı, Huriye Hanım 
gelen insanlara !Jakmaga lu· Kerime'nin İbrahim Beye va göründü. Yanında uzak akraba 
zum görmedi. Parmaklarile racağı günün sabahı olmuştu. lanr.claıı mürek!cep bİı' grup 
Rüzgarın titreyen .~oy_ııunu ok- Genç k~z 0 ~ece!i uykus~z g".· ı v~rdı. Daha ark:ıda Kamerle 
şadı. ·-H~r ~al~e Ruzgar bu son I çirmiştı. B nçenın yasemın~erı- bır ka~ h3.layık duruyordu. 
ve buyuk ımtıhanı kaybetmek ni kıpırdatarak esen rüzgarın H'll"ıye Hanım ı;üliımseyıı-
istemiyordu. Aşağıda akan de- sesinde kendini kurtarmağa ge rek Kerimeye yakla,tı. 
renin hiddetli gürültüsü, başla len sevgilisinden bir haber duy - Haydi yavrum, artık kalk! 
rmda kara çehreli piştarları ol- mak istiyordu. dedi. Gelin arabası neredeyse 
duğuhalde gittikçe kendineyak Aradan bir gün daha geçmiş, gelecek! 
)aşan askerlerin bağrışmaları- güne• yeniden doğmuş, fakat Huriye Hanım bu sözleri söy 
na karışıyordu. Kadri Bey aörünmemişti. Ni- lerken penceıebrin gı.ilkuru~u 

Uçurumun karşı tarafında hayet başk; bir adamın karısı kadife perdeler!ni kaldı•ıyordu. 
daracık bir çıkıntı uzayordu. olac<lktı. Kendisini sevd!ğin- - Kamer burada mı? Beni 
Genç zabit son bir tecrübe im- den ayırdığı için o adamd:ın o giydirsin! 
kanın ··rdü kararını vermek· nefret ediyordu. Kamer ismini i~itir:ce derhal 

ru her yer için şayanı tavsiyedir. Ha 
lin bulunduğu meydan şehre bıqka· 
ca bir zinet vermektedir. 

Hükumet konaği ile diğer mühim 
v.e muhteıem binaları, orta mektep· 
le Gazi ve Necati Bey mektepleri, 
kıraathaneleri, belediyesile çamhğı 
muntazam caddeleri ve etrafındaki 
bağ ve bahçelerile merkezi vili.yet 
cidden ıirin bir ıehirdir. 

Maarif 
Her yerde olduğu gibi Maniaada 

maarif itleri iyidir. Gerek merkez 
vilayette ve gerekse kazalarda pyet 
muntazam mektepler inta olunmuı 
ve bu sene dahi in1aata devam mu
karrer bulunmuıtur. 

Necati Bey mektebi 
Mvcudu 416 çocuktan ibaret olan 

bu tirin ve sevimli mektep ,ehrin 
şarkında ve mürtefi bir mahaldedir. 
11 muallim tarafından sarfolunan 
mesai sayesinde çocuklarımız: mat
lup derecede yeti,tirilmcktedir. Baı 
muallim Emin Bey kıymetli bir va
tandqtır. Mektepte himaye heyet
leri teşkil edilrnit ve bir de müze vü
cude ıetirilmittir. 

8 eglul mek!ebi 
Muktedir bat muallimerimizden 

Azmi Beyin iılareaindeki bu mekte
bin mevcudu 400 dür. Bunun 157 si 
kızdır. Geçen sene 33 talebe mezun 
olmuş ve h~pai de orta mekteplere 
gitmitlerdir. l alebenin yüzde dok
sanı memur çocuğu olduğundan mek 
tebin manzarasında bi,. : .:kalık gö
ze çarpmaktadır. Bina muntazam ve 
tedriaata elverişidir. Çocuklardan 
mürckep kooperatif, kardeş cemiye
ti, temizlik ve intizam heyetile ıa
zete, spor, muhabere, müze heyetle 
rı hali faaliyettedir. Şehit Kubilay 
8.bidesi için çocukların ianeleri ve ay 
rıca da fakir çocuklara ve Hililiahme 
re yardımları şayanı tezkirdır. Mek 
tebin müze~i bilhaısa şayanı temaıa
dır. Çocuklann buldukları eıyayi hı 
rakmak için dıvara sureti mahsuaada 
asılmıt olan bir sepet ahlak mukte-

Yeni neşriyat 
TÜRKSPOR 

Türksporun jkinci senesinin 38 
inci sayııı bugün, dünkü maçların 
tafsilat ve reıimlerile çıktı. Yunan
lıların buraya ıönderecekleri mub
teliti naaıl tetkil ettiklerine dair A
tina muhabirinin mektubu. Haliıkan 
Türk atlarına ait yazı bilhassa şa
yanı dikkattir. Bol resimli bu müte
nevvi münderecat ve en aon A vru
pa haberleri anuında Mehmet Nu. 
reddin ~Topluiğne,, Beyin de "Hacı 
Kasım Efendin isimli nefiı bir spor 
hikayesi vardır. 

Türk Anonim 
Şirketinden: 

1 LAN 

Elektrik 

fürk Anoninı Elektrik 
Şirketi bedelleri tediye olu
nac1k tahvilltmın on ikinci 
keşidesi 1 temmuz 1931 gü
nü öğleden sonra saat 2 1-2 
ta, Beyoğlunda Tünel mey
danında Metro Hanında Şir
ketin merkezi idaresinde No
ter huzurunda icra edileceği, 
işbu tahvilat hamillerine ilin 
olunur. 

Amortisman cetveli mu
cibince, itfa keşideai, 760 
( yedi yüz altmıs ) adet tah
vil üzerine yapılacaktır. 

Tahvilat hamillerinden ar
zu buyuran zevat, keşidede 
hazır buiunmağa davet olu
nurlar. 

İstanbul, 10 haziran 1931 
Müdiriyet 

ileriledi. Küçük hanımı tarafın ye doğru ileriledi, genç kızı bü 
dan kendine böyle şerefli bir yük bir dikkatle alıcı gözü ile 
vazife tevcihi halayığın koltuk baştan aşağı süzdü. 
larını kabartmıştı. - Maıallah, kızım gül kon-

Kerime Hanım eline verilen caııma benziyor ••.• 
bir gömleği hiddetle bir tarafa Bu aralık içeri girmiı olan 
fırlattı. bir zenci halayık gözlerini dört 

- Ben p~mbe gömlek iste- açmış ,kemali takdirle yeni ge
miştim. Bunu neden mavi yap· lini seyrediyordu . 
mışlar?... Kamer gelinin emekdar hiz-

Akraba hanımlar derhal sö· metçisi olduğu için kendini ona 
ze kanştılar: bütün halayıklardan daha ya-

- Pcmbt" ne yapacakam kı- kın addediyor ve bu yakınlık
zım ! Mavi pekiiladır. Hem na- tan dolayı sevinçle karııık bir 
zal'a karşı iyidir! gurur duyuyordu . 

Halayıklar güzel bir çiçe- Kerimeye en aon Parla mo-
ğin etrafında uçu~an arılar gibi dasına muvafık harikulide bir 
gelinin etrafında dolaşmağa tuvalet giydirmişlerdi. 
başladılar. Kerime istemiye is- Huriye Hanım odanın muh
temiye kendini onların ellerine telif taraflarına dağılıp çan çan 
terkediyordu. Huriye Hanım, eden akrabalarına dönerek : 
bu İşte oynadığı rolden dolayı - Şimdi tacı takacağız ..• 
pür gurur, halayıklara emirler Hanımlar tacı geline kim taka 
veı-iyordu. cak? .. 

Bu sırada odaya giren yaşlı Bu şerefli vazifeyi ifa etmek 
bir hanım: için kimse ortaya çıkmağa ce-

- Mn~aliah ! Kırk bin kere saret edemedi. Bunun üzerine 
maşallah?° c'.cdi. Ömrümde bu Huriye hanım gelinden istifsa-
kadal' gü:ı:~l gelin görmedim! ra lüzum gördü: 

Bu sözieri söyleı-ken KPrime _ - Sen kimi intih;ap ediyor-

10 haziran 1931 
Müdiriyet 

İstanbul Mülhakatından 
Beyoğlu ile Galata Beynin
de Tahtelarz Demir Yolu 
Türk Anonim Şirketinden: 

1 LAN 
lstanbul Mülhakatından 

Beyoğlu ile Galata Beyninde 
Tabtelarz Demir Yolu Türk 
Anonim Şirketi bedelleri te
diye olunac!lk tahvilatının 
on dördüncll keşidesi 1 tem
muz: 1931 günü öğleden son
ra saat 3 te, Beyoğlunda 

Tilnel Meydanında Metro Ha
nında Şirketin merkezi ida
resinde Noter huzurunda icra 
edileceği, işbu tahvilat ha
millerine ilin olunur. 

Amortisman cetveli mu
cibince, itfa ketideai, 515 
( beş yüz on bet ) adet tah
vil üzerine yapılacaktır. 

Tahvillt hamillerinden ar· 
zu buyuran zevat, keıidede 
hazır bulunmağa dayet olu
nurlar. 

İstanbul, 

htanbul 
tinedn: 

10 haziran 1931 
Müdiriyet 

Avcılar cemiye-

Avcılık ve avcılar hakkında 
mühim mesai! görüşmek ve 
heyeti idareyi intihap eylemek 
ü:ı:ere lstanbul avcılarının 21 
haziran 931 pazar günü saat 
18 de Cağaloğlunda Türk 
ocağı salonuna gelmeleri rica 
o'.unur. 

ıun, Kerime ? 
- Nilüfer, tacımı sen tak. 
Bu iltifata nail olan kız, mu 

raaaa tacı Huriye Hanımın elin 
den alıp gelinin baıma koydu. 
Sonra tacın duvak üstünde na
sıl durduğunu iyice seyretmek 
için bir adım geri çekilerek : 

- Maşallah! dedi. Allah 
kıımetinden güldürsün. ! 

Kerimenin teyzesinin kız
larından biri gelin olduktan 
bir ay sonra evlilik hayatını hir 
talakla kapatmııtı. Genç kadın 
gelinin pırıl pırıl yanan tacına 
hasetle bakarak: 

- Tuhaf! dedi. Kerime her 
nedenıe bugün çok yorgun du 
ruyor •.•• Dikkat ettiniz mi? 

İzdivaç hayatında kendi bed 
baht olduğu için gelini üzüntü 
lü görmek genç dulu adeta mü
teselli ediyordu • 

Kerime Hanımın tuvaletı • 
niıı artık dokunulacak bir yeri 
kalmamıştı. Genç kız aynada 
kendi hayaline bakıyordu. Ha
fif surette bovanmış yanakları 

(Bitmedi) 

u 
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E Aldanmayınız il 
ANUMANN dikiş makinelerimizin 
Ytiksek evsafını çekemeyen rakip markalar yedek 
parçamız olmadığı hakkında propaııanda yApbkları 
haber alınmıştır. İstanbul'da merkez depomuz ve Al
man usta:arı idaresinde milkemmel ve modren bir 
tamirhanemiz olduğu gibi vilayet şubelerimizde de 
parça depolarımız ve tamir atülyelerimiz vardır. Ma
kinelerimiz 30 sene buzulmaz ve parçaya ihtiyaç 
ı;ıöstermez. 

NA UMANN~~~~et,ma~:e!e:;:~ 
ve yazı makinelerin· 

görmeden makina satın almayınız ve aldanmayınız. 
Kendi menfaatiniz bunu size emrediyor. 

NAUMANN Makineleri Satış Türk L. Ş. 

Ayancık belediye riyasetinden: 
Mevcut plan ve proje mucibince yapılacak elektrik tesiaatı 

6/6/931 tarihinden itibaren kapalı zarf uıulile yirmi gün 
müddetle münaka .. ya konulmuıtur. 25/6/931 per .. mbe günü 
aaat 16 da ihale edilecektir. Talip olanlar % 715 teminat 
akçesile Ayancık Belediye riyasetine müracaat eylemeleri 
ilfln olunur. (Rumi ilanlar Türk LJMJtecl Şirlreti) 

Gz. Ayıntap C. Müddeiumumi
liğinden: 

Gaziaymtap bapishaneıinin bir senelik ekmek kunturatosu 
mevkii münakasaya konmuştur. Kat'i ihale giinll 23-Vl-931 
tarihine müsadif sah günüdür. Talip olanlarla teraiti öğren
mek tsteyenlerin Gaıiayıntap M. umumilipe milracatlan 
ilin olunur. 

(ll•rni ilanlar Tiri.. Llroited Şirketi) 

Menemen Beledi
yesi riyasetinden: 

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

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

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

(Resmi Slinlar Tiirk Limited Şirketi) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Satılık Çif lik 

İstanbulda Küçük çekmecede lspartakule civarında Turan 
çiftliği namile maruf (3199) dönüm araziyi ~e (600) metro 
murabba• üzeıinde muhtelif mcbaniyi havi çiftlik sekiz tak
sitle ve kapalı zarf usulile sablıktır. 

İhale 29 haziran 931 tarihinde Ankarada idare mec!isi 
huzurile yapılacaktır. Teminatı (2,000) liradır. Talip olanlar 
İstanbul, İzmir şubelerim'ze veya Ankarada Umum Müdür
lük Emlak İdaresine müracaatle şarlnamemizi mütalaa ve 
uzu Luvurduklan izahatı alab"lirler 

MİLLİYET CUMARTESİ 20 HAZlRAN 1931 

Her cesamette komple buz fabrikaları ve soğuk hava 
tesisatına mahsus makinelerimiz gelmiştir. Derhal teslim 

ve tesis edilir. 

Hans Frank ve Şeriki 
Deutz-Humboldt Makine Şirketi 

Galata Voyoda caddesi 
Agopyan Han 

Gdata posta 

kutusu 420 

Çocuklarınıza güzel ve emin bir tahsil ve iyi bir terbiye 
vermek arzuııunda bulunan 

EBEVEYN 
Çocuklarını: NEUHAUSEN, Schaff

hause ( Süiııse ) de kain 

RHENANIA 
talim vı. terbiye mile1Sesesine göndermeleri tavsiye olunur 
lfüi.ncr ;,nrf tıcu! malCımat - Asri ı;,anlar ·çın husus! kunlar küçük 

sınıf'•ır<la munftnr ders1er9 (Almanca 'c ı:t P'\ZCI ) • ıtinılı terbi ve 
,-.,i Parkı \e ı ·un mahallori vardır. Çocuklann "hhati için güzel bir 

mevkide k~inılir. Talep vukuunda mudüriltt~e ıerait \C malômat 
~,kkınd1 m• f al tarifnameler ~iinderil r. 

Deniz Harp mektebi lisesi mü
dürlüğünden: 

Deniz lisesine girmek arzu eden ort~ mektep şehadetna

meaini haiz veya orta mektep son ıınıf derslerinden imtiha
na talip talebelerin Temmuzun 15 tine kadar Heybelladada 
( Deniz harp mektebi ve Lisesi mlldürlüğüne ) müracaat et
meleri. (Tafsilat iıteyenlere mufasaal kayıt ve kabul şeraiti 
gön'1~rilir. 

. . .. -

BUYUK TAYYARE 
Piyangosu 

6. cı ketide 11 temmuz 1931 dedi 

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

LİRALIK İKRAMiYELER 

ve 100,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

Emlak ve Eytam Bankası İstan
bul şu besinden: 

Eııas 

257 

Pazarlıkla satılık bostan 
Mevkii ve nevi 

Bilyükadada Türk Yılmaz sokağında C. 62 No. 47 
dönüm bostan 

Baladaki bostan pazarlıkla sablacağından taliplerin 2171931 
perşembe günü saat on altıya kadar şubemize müracaatları. 

(R~ami Jlinlar Türk Limited ŞirL.eh) 

IST ANBUL YILA YETi 1 
DEFTERDARLIK iLANLARI ._ __ 

KiRALIK MAGAZALAR: No. 48, 50, 52, 56, · 
62, 66, Atmeydanı, Üçler mahallesi, Sultanah
met, Askeri elbise anbarı aitındaki altı adet 
mağazalar şeraiti dairesinde üç sene müddet
le kiraya verilecektir. Senelik kirası 288 lira 
kiralamak açık arttırma 25 haziran 1931 per
şembe günü saat 15 te Defterdarlıkta. (M-41) 

* * * 
KiRALIK SEYiR VE EGLENCE YERi: 

Rumeli kavağındaki metruk tabya ( No. 8, is
kele sokağı ) vapur iskelesine yakın şeraiti 
dairesinde üç sene müddetle kiraya verile
cektir. Senelik kiaası 160 lira, kiralamak açık 
arttırma 25 haziran 931 perşembe 15 Defter
dar hkta. (M-37) 

* '~ 
KiRALIK OTLUK VE MANDRA: Ayas

ağada Kanlıkavak mevkiinde 2300 dönüm 
mera ile ( 5 ) göz mandra üç sene müddetle 
kiraya verilecektir. Senelik kirası 350 lira, ki
ralamak açlk arttırma 25 haziran 931 perşem
be S?Ünü saat 15 te Defterdarlıkta. (M-46) 

(R•t.mi ll•nl•r TürL Lin)İlt-cd Şirk~ti) 

~--•••••ıİıııı•••••••••••••••,... İs~anbul dördü ·cü irr3 
Bir Cereyan Prizi ..... işte o Kadar memurluğundan: 

e Yusuf Çf~ndi ben Kit:tlm Efcııd· 

S A T 1 E nin Yeşua Behar Efendiden ı•liL 
raz eylediği ipotek Kaııınpaşa 
Hasan pa,a mahnlfesinin k tla )'< 

elyevm Bahri} caddesnde a 
43-45-4i-49-51-47 mükerrer 47 Bu mükemmel aleti 

VERESİYE 

Satıyor 
ELEKTRİK 
ŞiRKETİ 

de bu aleti alan 
müşterilerine 
husust tarife 

tatbik ediyor. 
Beyoğlu 

kerrer 2 mükerrcı· 2 2-1.3.5.7 c 
47-49-51-55-58-60-2-4 4 1 4 
4-5 4-7 4-9 atik iki ve iki r~ 
kerrer ve iki mükerrer ve bir ve 
ve be§ ve yedi ve kırk iic ve k 
beş ve kırk yedi ve iki dei~ mük 
kırkyedi ve kırk dokuz ve elli t 
numaralarla muı·akkam değirmen 
francalacı gediklerinden münkal 
dükkandan ancak kırk yedi , .• k 
yedi mükerrer ve kırkyedi mük 
rer ve kırk dokuz ve elli bir nun 
ralı beş dükkanın doksan altı hi" 
itibarile on sekiz hissesi otuL. 
müddetle ihaleyi evveliye müzayt 
sine konmuştur. 

Yalnız cedit elli sekiz nuınar 
dükkan ve altmış numaralı dük 
ve ellibeş numaralı salaş ber~ 
dükkitnr mevcut olup diğer num" 
lar muhlerik olmuş ve clyevm ar 
halindedir. Ellibir elli dokuz num• 

FRiGECO 

Metro Han, Tünel 
meydanı 

İstanbul 
Elektrik Evi, Beyazıt 

Kadıköy 
Muvakkithane caddesi 

No 83 

lı dükkan arsası cephesi Bahri. 
caddesi ile mahdut sağ tarafı rr. 
yuna ait salaş ve elJi bet numat 
berber dükkanı sol tarafı sütcü 
dam Kaliopi dükkanı ııene boşh• 
ait bahçe mezkur araadan ahşap 

Yalnız ~ 
1 kapı ile. b~hçeye ı:c :ilir, bahçede l!ıi 

kuyu, bır ıncır bır ayva ağacı vard 
Bahçeden bir a!'ıma ahşap merdi,• 

Lindbergh T raş Bıçakları le elli sekiz ve altmış numaralı .ıu a 

1 

kiınların üzerine müsadif kısımla ~ 
sofa üzerinde dört oda bir çıkma, ~ı.i 
hala bir ocak mahalli olup üç o ~ıı 
derununda Ali Ağa sakindir boş lı 

Sizi tatmin 
Deposu: İstanbul 

edebilir. Her yerde arayınız. 

Tahtakale Menaşe Han 1 inci kat 
Tel. 23411 ya ait bir sr.kindir bahçerun hudc i· 

Madam Kaliopinin dükkan ve bıı! k Hayım Albukrek ve Biraderi 
1 

çesi bir tarafı lımail Ağa han Slı 
bir tarafı Y ordan menzili medyu t 
ait elli sekiz ve altmış numaralı d le 
kinlaı- ve elli beı numaralı sal 

Sigorta - Fabrika mümessilliği ve komisyon muamelatı 

Diinyanın en 
hassas ve en 
dakik •aati: 

15 sene için 
taahhütlüdür 

• 

be ... ber dükkanı cepheıi B 
riye caddeıi sağ tarafı Spiro dük 
nı botlunun elli sekiz numaralı 
kinın ahtap demir kepenkli ol 
hududu bir tarafı ahıra ait elli 
numaralı dükkan bir tarafı 60 n kii 
maralı ııene borçluya ait dükk t~ 
cephesi sıra berberler sokağı ark 'e 
boşluya ait bahçe derununda tef la 

sene~i Barselon meşherinde birinciliği kazanmıştır. 1 

Ligor Efendi müstecirdir. Alw.t la 
maralı tuzcu Ahmet Efendi müsl 

1 

cirdir altmış numaralı hududu n 
tarafı elli sekiz numaralı dükkan :. Fiatlarm ehv~niyeti ve saatlerin zarafeti bilhassa diğer 

markaların fevkindedir. Türkiye için umumi vekili: 
1 

tarafı Y ordan Efendi menzili c ••ı 
heıi sıra berberler arkaıı boşlu. t 

VAHE ÜTÜCİY AN İs'anbul No. 32 

1 

ait bahçe ile mahdut muhterik ar lıı 

Seyrisefain 
Merkez acentası: Galata 

Köpriibap B. 2362; şube 
acentesi: Sirktcide Mühür
darzade ha,ı 22740 

PiRE - İSKENDERİYE P. 
(IZMIR) 23 Haziran salı 

10 da Galata Rıhtımından 
kalkacaktır. 

TAVİL ZADE VAPURLAR! 
A YVALIK-IZMIR POST ASI 

~va~~~~~~-f=" zartesi ak,amı 
saat 17 de Sirkeciden hare
ketle Gelibolu, Çanakkale, 
Ayvalık ve İzmire azimet ve 
Çanakkaleye uğrayarak av
det edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da 
verilir. 

Adres: Yemişte Tavilzade 
biraderler telefon İstanbul 
2210 

ALt:.MDER 1-AOE MEh 
MET VAPUR 
iDAREHANESİ 

Karadeniz lüks sür'at 
postası 

B ··ı t VAPURU u en 22 lıazirar 

Pazartesi 
günü akşam saat 18 de 
Sirkeci rıhtımından hare
ketle (Zonguldak, ln~bolu, 
Ayancık , Samsun, Ünye , 
Ordu , Ginsun , Trabzon, 
Sürmene, Rize ve Mapav
ri ) ye azimet ve avdet 
edecektir. 

Yük ve yolcu için Sir
kecide Vezir iskelesi sokok 
karşısında No. 61 acenta
sine müracaat. Tel. 21031 

- - HACI FİDAN 
Merhumun balefi 

FENNi SÖNNETÇi 

M .. EMiN 
En zor sünnetler kat'iyen 
acısız ve se~i yapılır. Beşik
ıa, Miiz-'an Latif Hanında 

No. 1 

larda bir mikdar tuğladan du Ilı 
mevcuttur elli bir numaralı arıa ~· 

i ~~~' '~ ,~ff ~~M ::::;; :::'e:n.:~;o;.!":~~?~:~i r lcı • dan dokuz yüz Üç liradır .elli bel, . 
t ı t ' & ı maralı mahal temamı yuz on li ~J L _ dır Bahçe 143 metrodur be}ıer 

tz POSTASI ro murabbaı üç liradan dört yüz ) 
KARADEN mi dokuz liradır elli sekiz altmış ti 

vapuru 
23 haıiran llTlN 

·SALI 
günü tam saat 17de Sirkeci 
nhtımından hareket ede-
cektir. 

THJ&) REPPEN VAPUR 
ACENTASI 

Norveç bendıralı ( Adour) 
vapuru 22 haziranda şafakta 
limanımıza muvasalat ve İs
tanbul ile marmara limanla
rından ( Anvers 1 Roterdam , 
Hamburg ve lskandinavya li
manları için emtiai ticariye 
tahmil edecektir. 

Tafsilat ıçın Galata'da 
Frenkyan hanındaki acenta
lığa miiracaat. Telefon Bey
oğlu 2274 

n Dr. İhsan Sami•

ksürük şurubu 
:rsürllk ve nefes darlığı il için pek tesirli ilaçtır. Di

vanyolu Sultan Mahmut 
türbesi No. 189 

- Her eczanede bulunur. 

maralı ilı.i dükkan ve üstüne miif t 
! dif dört odadan ibaret mahaller ti b 
1 sahası ceman altmıı ilç metroıfİ !~ 

1 

Talip olanların kıymeti muhaınrıl 
neıinin iki dükan maa odalar ı 1 

1 

mı iki bin beş yüz liradır. Talip ) 
tanların kıymeti mubammenenin lı' 

1 

seye musip yüzde onu niıbetitı 
pey akçeıini müstashiben 23-7-31. fı 
ribinde ıaat on dörtten on ye 
kadar bilmüzayede ve bilve • 
müracaat olunması 926-6686 nu 
ralı dosyasından fazla maliimal 
edileceği ilf\n olunur. 

M. M. satın alms 
komisyonu ilin• 
Ordu ihtiyacı için yerli f11~ 

rikalar mamulatından200,0~ 
metre haki renkte yazlık .,,. 
biselik bez kapalı zarfla 111il" 
nakasaya konmutlur. lbale·

1 22 haziran 931 pazar giiO 
saat 14,30 da Ankarada mer 
kez satınalma komisaonuııd' 
yapılacaktır. Taliplerin şarl' 
name almak ve tekliflerif 
vermek üzre teminatlarile bir 
tikte mezkur kom'.svona ı:ıı~ 
racaa tları. • 

* * * l Ordu ihtiyacı için yer• 
fabrikalar ınamulatmdı0 

200,000 metre demi şekliıı~ 
yazlık elbişelik bez kaJY. 
zarf!~ münakasaya kbnm~) 
tur. ihalesi 22 haziran gj 
pazartesi günü saat 15 1' 
Ankar:ı.da merkez satınalıll1 
komisyonunda yapılacaktıf 
Taliplerin şartname alili' 
ve tekliflerini vermek üıeıl 
teminatlariyle birlikte mel 
kür komisyona müracaatl•" 

* * * F ar:.ı f;;·::.t.• teahhüdünii ;# 
edemeyen' müteaiı1ınre '. 
olmak üzere pazarlıkla mil1ı ı 

Sabık şehremini yedeye çıkarılan 14 füi el 
bin kilo beyaz ve haki lı . 

Operatör Emin B. kırpıntılarına talip çıkm•~ 
İstanbul' da Nuruosmaniye ğından 20-6-931 cumart JJ 

günii saat 14 te Fındıkb,. 
caddesinde 34 numerolu heyetimizde tekrar pazarlı~" 
muayenehanede cumadan satılacakbr. Taliplerin şartO~ 
maada her gün öğleden mesini heyetimizde ve kırr'J. 
sonra hastalarını kabule tıları Saraçhane ambarıO" 
başlamıştır. Ameliyatlarını saraciye evinde görmeleri t 
Tophane civarındaki İtalyan ihale saatinden evvel tenıiıı' 
hastahanesinde yapacaktır. lariyle hazır bulunma'ar~ 

liiıı ____ .... __ ııi j M '1 ··d- B .. h 141 es u mu ur: ur aneıı 


