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HARİCf HABERLER •• 
\"O: 39 Yazan: M. Yavuz 

renses Eleni macera-
1 

Amerika borçlar m~selesini 
iyiden iyiye ·tetkik ediyor 

harekete • 
geçmesı Yakında bir 

yı merakla dinlerken ••. 1 

beklenebilir • 
Fransızlar iki yüz bin filoriyi ver

meden nasıl kurtuldular? 
Şato Muran, Milan dokası

nın tavsiyesini alır almaz (Bu
din) e geldi. Bir kaç gün zar
fında bütün hey'et Budin'de 
toplanmııtı. Balkanlardan sür
atle geçerek Anadoluya geldi
ler. Yıldınm Bayzıt , o sırada, 
bütün fransız esirlerile bera
ber Borsaya atmış fersah mesa 
fede Virebolu kasabasında bu
lunuyordu. Bayzıt Bey hey'et
le müzakereye baıladı. Müza
kere .1397 senesi haziranında 
hitama ermişti. Esir düıen şö
valyelerin fidyei necatı ikiyüz 
bin Filori altını olmak üzere 
kararlaşbrılmıştı. Bu esnada 
şövalyelerden bir çoğu keder
lerinden ölmüşlerdi . 

Bayzıt, hey'ete parlak ziya
fetler vermişti. Yıldırım, misa 
firlerine mükemmel bir av eğ
lencesi tertip etti. Bu muhte
~~m avlar fransız zadeginının 
gözlerini kamaştırdı. Bayzıt, o 
devrin en meşhur ve mahir av
cılarındandı. Fransada avcılığı 
le iştihar eden Şato Muran, 
Bayzıt'm yanında çok sönük 
ve beceriksiz bir avcı gibi da
ima mahcup olurdu. 

Bu esnada hey'et azasından 
(Ji!ber) vefat etmişti. Şato Mu 
ran vazifesini ifa ettikten son
ra Bursayı terkederek Verji ile 
birlikte, Anadolu sahilinden 
ilk hareket eden gemiye bindi
ler; Midilli'ye, oradan Rodosa 
daha sonra Venedik' e geldiler 
ve esirlerin tamamen kurtuldu 
ğunu, Türklerin kendilerine 
çok iyi muamele ettiklerini an
lattılar. Hey' et eylülün ilk gün 
!erinde Fransaya vasıl olmut
tu. 

Prenses Eleni bu macerayı 
merakla dinlerken: 

- Peki amma, dedi, Fransız 
lar iki yüzbin filoriyi -.erme
den nasd lwrtuldular. Böyle iş 
!erde emniyet ve itimat caiz 
midir? 

ihtiyar Artemiş bu hadise
nin de iç yüzünü biliyordu: 

- Bayzıt Bey, fedyei neca
ta, Venedik dokunun kefaletile 
razı olmuştu, dedi, hey'et Ve
nı>dik'e vasıl olunca, Fransız 
ordusu baş kumandanı (Kor
kusuz Jan) ile diğer şövalye

dar mühim bir hadiseydi. Şö
valyeler Venedik'ten ancak şu
batta Parise dönebilmiılerdi. 
Fransa bütün evleri siyaha bo
yayarak, matem içinde yaşıyor 
du. Herkes, bir daha Türklerle 
harbetmemeğe yemin ediyor
du. Fransa kralı da bu netice
den çok müteessirdi. Ehliaalip 
ordularının bu müthit hezime
ti Garpta Türk varlığını tanı-

' ' tan amillerden biri olmu§tu. 
Bu zafer, (Bizans) ın Türklere 
boyun eğmesine sebep olmuı
tu. Senelerce Trakyada ve Bi
zans civarındaki milletler sü
künet ve emniyet içinde yaşa
dılar. 

Bayzıt Bey, bu büyük zafer
den parlak bir surette istifade 
etmisti. Türk hazinesi zengin
lesmiş Türkün siyasi nüfuzu 
h;r ta~afta şayi olmuştu. Yıl
dırım bu zaferden sonra, Bi
zansl;larm ve Avrupalıların 
Anadolu ile rabttalarmı kes
mek ve ticari vergiler almak 
maksadile Boğaziçinde (İsken 
der Boğazı) na büyük bir hi
sar inşa ettirdi. Bu hisar, Nik
bolu zaferinin kegane abidesi 
olarak tanınmıştı. 

Bizanslılar bu abideyi uzak
tan gördükçe, son ma;:lübiye
tin yarattığı İntikam hiıberile 
surları tamire yelteniyorlardı. 
İşte, Türklerle Bizanslılıı.r ara
sında ilk cidal buradan başla
dı. Bayzıt Bey, bu esnada ye
ni bir şey keşfetmişti: "Meğer 
bütün Macar ve Fransız ordu
larını Türkler aleyhine teşvik 
eden Bizans imparatoru Manu 
el imiş .. ! Alacağı olsun onu.ı .. ,, 
Bayzıt işin İç yüzünü öğrenin
ce hiddetinden küplere binmiş
ti. Bizanslılar yeni bir harp zu 
burundan endişe ederek· impa
ratora hücum ediyorlard1. Fil
hakika, kral Manuel, Fransız
lara gönderdiği bir mektupta 
şu sözleri de ilave etmişti: 

"Türkler, derme çatma kuv
vetlerle sur haricinde do/asa
rak Bizans'ı tehdit ediyolar. 
Bunlarrn maksadı Hiristiyan
lığın imhasıd11. Bu itibarla, 
Türkleri tedip etmek vazifesi 
ehlisalip ordularına te ;reccüh 
ediyor!,. 

leri, Venedik doku salverme- Fransızları oyalandıran bu 
mitti. Fransızlar lkiyüz bin al- mektup, günün birinde, bir ce
tın filoriyi gönderinceye kadar mile olmak üzere gene Fran
.şövalyeler, Venedik doku (Ga- sızlar tarafından (Bizans) a 
leas) ın nezdinde kaldılar. Bu verilmişti • 
paranın gelmesi aylarca sür· Bayzıt Bey, Boğaziçinde 
müttü. (Güzelce hisar) ı yaptırdıktan 

Fran11zların parası mı YOK• 1 sanra, Bizans imparatoru Ma-
tu? ~ ıtuel Paleoloğos'tan intikam 

- Orduları pentan oımuı almağa kalkmıftı. Bir aktam 
bir millet ikiyüz bin altın fılori Bizans sokaklarmda bir haber 
yi kolay kolay verebilir miydi? dalgalandI: 

Fransızlar bu parayı dört ay 
- Bayzıt Bey (Bizans) ın da toplayabilmiılerdi. Türkle-

re fedyei necat olarak para ver teslimini istiyor! 
rnek, Fransızları çıldırtacak ka (Bitmedi) 

rejimin tasdiki, kurtuluşun tas 
diki, Türk milletinin ve devle
tinin inkişaf yolunda olduğu
nun tasdiki, inkrlibrn ana kıy
metlerinin ve sembol kuvvet
lerinin tasdiki ve ondan sonra 
daha iyisini, daha çabuğünü, 
daha /aydalısrnı arayan heye
canlı bir ruh, sabırsız bir iman. 
işte biz onun sesini istiyoruz 
ve bekliyoruz. 

Bu ses çıktığı zaman, gene 
yalnız bizim sallarımızda çıkı
yor. 

Buldu,Rumuz Muhalefet 
Fakat ne zaman bu aranışta 

b!llunsak, bulduğumuz muhale 
/et, hep o bıraktığımız yerde, 
31 Mart çayırrnda otlıyan, ko
yun postuna bürünmüş kurt
tur. 

Bu muhalefet yıkıcı, dağıtı
cı, irtica ve anarşi muhalefeti
dir. Bu muhalefetin ağzındaki 
ot, mevsime göre değişiyor: 
Fakat şeriyat diye, hürriyet 

diye, millet diye, cümhuriyet 
diye, demokrasi diye bağırır
ken, için için istediği ayni şey
dir: Nizamsızlık, başsızlık ve 
polis kaçkınlarrnın avlanması
na elverişli, bulamk anarşi ha
vası ..•. 

Mustafa Kemal, bu muhale
feti, 31 martta saray uşaklarr
nrn bayrağı altında, mütareke
de işgal çasuslarmın bayrağı 
altında buldu; şimdi ise henüz 
rengini ve şeklini belli etmi
yen bir baışka bayrak altında 
bulmaktadır. 

Öldükçe yeni.~i türeyen ve 
üreyen bu insanlar, 31 martta 
meşrutiyetin, mütarekede kur
tuluşun,Kuvayi Milliyede mun 
tazam ordunun, şimdi ise cüm
huriyetin, menfaatlerine do
kunduğu ve keselerine zarar 
verdiği veya kar vermediği in
sanlardır. 

Milletin İstediği 
Milletin istediği çaltşma/r 

M, Mellon'un 
temasları 
Amerika maliye nann 

Avrupada tetkik
lerine devam edivor 

/Jf. Hoover 
VAŞiNGTON, 19 A. A. - Sa

lahiyettar bir membadan alınan bir 
habere göre Reisicümhur M. Hoo
ver, Avrupanın mali vaziyetile çok 
al5.kadar görünmektedir. Bugün ya
pılacak mükaleme ve müzakereler 
neticesinde Amerika hükUmetinio 
pek yakında bir harekete ge;mesi 
memul editme,tedir. 

LONDRA, 20 A.A. - M. Md 
Ion, Londra' da Cambridre Darülfü
nununda tahsile bulunan oğlunu zi
yaret etmi,tir. 

LONDRA, 19 A.A. - M. Mel
lon, yeniden M. Mac Donald v~ M. 
Henderaon ;\e görütmü,tür. Muınai 
leyh ayni zamanda lngiltere Banka~ 

11 müdürü l'fl. Monta!u Norman ite 
ve Fran5ız Bankasının bir mümes

ıjJi İIP. de görüşmü ~ tür. 

LONORA, 19 A. A. - Amerika 
Maliye nazırı M. Mellon bu sabah 
M. Sno\~den ite görüşmek niyet~nde 
idi. Hah~r ahnd1ğına naz:ıran bu 
müliik.:ıt \-uku bulma.'llıştır. 

M. M<llon o~lunu görmek üzere 1 

Cambrid -re'e zitmektc-dir. iki nazı
rın önümüzd'!' ; hafta bidayetlerinde 
M. Mellon'un Lol'dr:ıya avdetinden 
sonra görüşmeleri nıuhtemeldir. 

M.Henderson'un Paris 
seyahati 

LONORA, 19 A. A. - M. Hcn
derson'un mü,temlekit sergisini zi· 
yaret etmek Üzo;!re 14 temmuzla Pa· 
riı'e geleceği zannolunuyor. Murnai 
leyh, Paris'e gelecek ve evvelce yap 
bğı vaitler mucibince de oradan Av· 
rupa seyahatine devam edecektir. 

trr; süki'ındur; toplanmakt11; 
asayiş ve huzurdur; mazinin 
kara günlerinin bir daha mem
leket ufuklarını karartmama
sıdrr. 

Milletin istediklerini, ona 
vatanı kurtaranlar ve Cümhu
riyeti kuranlar vermiştir. 

Bir daha batmamak için, 
en kısa yol, na5ıl batmış oldu
ğumuzu düşünmek ve en bü
yük inkıraz sebebinin, dağılış, 
parçalanış, ayrılış olduğunu 

bilmektir. 

Bıkılmış Kelime!er 
Size bütün bıkılmış kelime

leri tekrar ettim: Şeriyat, hür
riyet, meşrutiyet, inkilfi.p, za
fer, irtica, anarşi .... 

- Usandık inkılaptan? Ha
la mı o zafer? Gene mi irtica? 

31 martta ölmüş olduğunu 
zannederek, tekrarından -bıktı 
ğımız irtica kelimesini, Şeyh 
Sait birkaç sene evvel ve Şeyh 
Esat geçen sene bize ne acı 
hatırlattı. 

Tekrar etmemek, ancak u
nutmağa, tehlikeyi görmeme
ğe ve ileri hareketi durduma
ğa uyuşmağa ve gafil avlana
rak düşman pusuları içinde can 
vermeğe veya Derviş Mehmet' 
in kör bıca,ijı altınd:ı kafa kes
tirmeğe yarar ... 

~-?lih RIFKI 

Ölen 
Prenses 
Bir kac hafta evvel, Mısır Kralı 

iuat ile ,;nlaııp ta istifa etmemit ol
saydı, Hidiv diyecektim. Fakat bu 
istifa üzerine "sabık,. olan Abbaı 
Hilmi Paıanm valdesi prenses Eıni
nenin vefatile Mehmet Ali hanedanı 
en yaı1ı ve en zenein bir uzvunu 
kavbetmiı oluyor. Bu vesile ile Meh
m;t Alinin nasd Mısırı ele ceçir
diğini bir defa daha hatırlayalım: 

Mehmet Ali Kavalalı bir çiftçi 
idi. Napoleon 1798 de Mısırı isti
laya teıebbüs ettiği zaman, Baht 
ilinin bu Fransız fatihi ile muhare
be etmek iç.in gönderdiği askerlerle 
beraber Mısıra gönderilmişti. Oku
ma yazma bile bilmeyen bu adam, 
zeki.sa ve taJün de kendisine yardım 
etmeıile Osmanlı İmparatorluğunun 
en zengin viliı.yetini ele geçirdi. Ba
bı aliye Mora isyanında yardım et· 
ti. Sonra bu yardımına mukabil Su
riye ve Adana viliı.yetlerini istedi. 
Verilmeyince isyan ederek Anadolu
ya oğlu lbrabim Paıarun kumanda
sında ordu yolladı, K.Pnyaya ve Kü
tahyaya kadar gelen bu ordu Osman 
lı hanedanının lıtanbuldaki vaziye
tini sarstı. Bir aralık Mehmet Ali, 
Osmanlı hanedanının yerine kendi 
ailesini geçireceğe benziyordu. Bu 
müşkül vaziyette Sultan Mahmut 
nihayet Ruslardan istimdat etti ve 
Mehmet Ali ancak Avrupa devletle
rinin müdabalelcrile tedip edilebil
di .. Bununla beraber, Mmr, iraen 
ailesine de İntikal etmek tartile ken
disine verildi. 

Mehmet Alinin alb oğlu olmuttu. 
Fakat bunların bir kısmı genç yat
lannda öldüler (Tosun ve lsmail). 
Bir kısmı da tarihte mühim rol ey
namadılar. (Abdülhalim ve küçük 
Mehmet Ali). ikisi çok mühimdir. 
Büyük oğlu it.rahim Pata Mora'ya 
Hicaza giden ve Kütahyaya gelen 
kumandandır. Sait te 1863 senesine 
kadar Mısır P&J•sı idi. Sait Pa§&J'I 
lbrabimin oğlu lsmail Pata istibliif 
etti. 1 smail pa,a, vali Ünvanile ik .. 
tifa etmiyerek, 1866 senesinde "Hi
div., lik ünvanını satın aldı. lsmail 
Babı aliden bu ünvaru satın almak 
için bir çok rüşvetler ve hediyeler 
verdiği gibi, Mısır veraiıini ıenede 
376,000 İngiliz lirasından 720,000 
İngiliz lirasına çıkamuıtı. lımail 
Mısırın ilk Hidividir ki ondan son
ra ikinci Hidiv, Oğlu Tevfik Paşa
dır. Ondan sonra sonuncu Hidiv de 
Tevfik Paşanın Oğlu Abbas Hilmi 
Paşa olmuıtur. Ölen prenses Emine, 
Tevfik Paşanın zevcesi ve Abbas 
Hilmi Paşanın validesi idi. 

Mehmet Ali de dahil olduğu hal
de Mısırda bu aileden dört vali -
Mehm·'t Ali, lbrahim, birinci Abbas 
ve Sait Pa' .!ar - ve üç Hidiv -
lsmail Te~fik Abbas Hilmi Paıa-

' ' .. H'd· d lar - hüküm ıürmütlur. ı ıv en 
sonra Sultan namı altında amcaıı 
Hüseyin Ki.mil ve ondan sonra da 
kral ünvanile Fuat Mısır tahtına 
geçmiıtir. 

Mehmet Ali ailesi, dünyanın en 
zengin hanedanıdır. Aileyi kuran 
Mehmet Ali bir imzaıile Mısırın 
bütün münbit araziaini iıtimli.k et .. 
mişti. Her feddanı bir Mısır lirasına 
icar edilen bu arazi timdi Mehmet 
Ali ailesinin servetini teıkil ediyor. 
Mısırda pek az oturan ve ekserisi 
Avrupada sefahat içinde yata.yan 
bu prenıler ve prenıeslerin bazdarr, 
yüz binlerce feddan arazinin sabi .. 
bidir. 

Yüz sene evvel bu aile, lıtanbul
da Osmanlı hanedanını istibliif et
meğe muvaffak olsaydı, acaba Os
manlı devletinin mukadderatı ne o
lacaktı? lıte bir çok tarihçileri bir 
a11rdan beri mqgul eden bir mese
le de bu olmuıtur. 

• * • 

Irakta Ingiliz mandası 
CENEVRE, 19 A. A. - Marki 

Albert Theodoli'nin riyaseti altmda 
toplanan idari vekiiletler komisyo
nu, lngiltere hükumeti tarafındM 

verilen ve lrak'ın 10 senelik lngiliz 
idaresi altında mazhar olduğu terak
kikelerden bahseden raporunu tet
kik etmi,tir. Komiıyon, lr,.k'ın is
tiklale nail olacak derecede olgun 
bir lıale gelip gelmediği hakkındaki_ 
fikrini beyan ettikten sonra Musul 
petrolları meselesini müzakere ede
cektir. 

Bir casus idam edildi 
BELGRAD, 19 A. A. - Geçen· 

!erde idama mahkum edilen bir ca-
sus mahpushanenin avlısında 
n1 ... ~tır, 

lngiliz 
nazırları 
Mac Donald ve Hen

derson temmuzda 
Berlin'e gidecekler 

BERLIN, 19 A. A. - M. Mac 
Donald ile M. Hendenon, M. Brü
ning ile M. Curtiua'un Chequcrs zİ· 
yaretler.ni iade etmek Üzre 17 /20 
Temmuz'da Berlin'e ıideceld.,,.dir. 

Fransada tevkifler 
ROUBAIX, 19 A. A. - Zabıta 

Roubaix, Tourcoing, Halluin ve LiJ .. 
le ıehirlerindeki "komünist halk 
yurtlan"nda tabarriyat yapnuıtır. 

Bu araıtırmalar neiceainde Hazira
nın 12 inci ve 13 ünçü günleri çıkan 
kargaıalıklar dolayuile yapmağa 

baılanan tahkikat için faydalı bir 
çok vesikalar elde edilmittir. 20 ka
dar komünist tevkif edilmiştir. Bun 
lardan bir çoğu ecnebidir. Bu yaban 
cı komünistJerinin pasaportlarının 

usule muvafık olmadığı anlaıılmıt

tır. 

Afganistana silah 
nakliyatı 

PEŞAVER, 19 A.A. - Efganis
tan hariciye nezaretine ait aililh ve 
mühim mat ile dolu 32 kamyon Ka
bil'e hareket etmiıtir. Bu Kabile ya 
pılan sevkiyatm üçüncüsüdür. 

Pr. Piccard izahat verdi 
BRU.lC.ELLES, 19 A.A. - Pfo

fetör Piccard, dün bir konferans es
nasında &'eçenlerde yaptıjı uçuıun 

neticesini izah eylemiıtir. Profesör 
Piccard, fezada gayrimaddi aksam
dan müntqir kefni ıuut ile ilmi arz 
mütehassıslarının tqekkül etmekte 

olan dünyaların menıeini tetkil eden 
gu bulutlarının mevcut olduğunu 

söylemiı ve ınaamafih bunun bir fa
raziyeden ibaret bulunduğunu ilave 
etmlttir. Profesör, yaptığı tecrübe 
neticesinde fezada seyrüıeCer inıki
nının sabit olduğunu beyan etmittir. 

ltalyan sanayi erbabı 
MOSKOVA, 19 A.A. - Sovyet

lerin baflıca sanayi merkezlerini zi
yaret edecek olan ltalyan sanayi er
babı grupu buraya gelmittir. Ziya
retçiler, istasyonda ltalyan sefiı·i ile 
ticaret komiserliği erki.nl tarafın. 

dan karıılannuılardır. ltalyanlann 
harici ticaret komiserliğini ziyaret .. 
leri esnasında komiser, bu ziyaretin 
iki memleket arasındaki iktıoadi 

münasebatı tarsin ve takviye ebnesi 
temennisinde bulunmuıur. 

Yugoslavyada sıcaklar 
BELGRAD, 19 A. A. - Fe,·ka

lade ıiddetli fırtınaları müteakip bü 
tün memleketi bir sıcak dalgası is
tiliı. etmittir. Dün Belgratta göleede 
37 derece kaydolunmuttur. 

BERLIN, 19 A.A. - Dün ıarki 
Prosya'daki tiddetli fırtınalardan 7 
kiti ölmüıtür. Bundan maada yıldı· 
rım iıabetile bir amele felce uğramq 
ve diier bir amele de kör olmuıtur. 

Yugoslavya kralı 
Hırvatistanda 

BELGRAT, 19 A.A. - Kral 
dün Hırvatistan'da lr.ün Lilro mua
taka11ru ziyaret etmiıtir. Bura11, 
son ııünlerde tevkif olunan ve husu
si mahkemeye sevkini prote•to İçin 

açlık l'"'vi yapan sabık demokrat 
fırlu111 reisi Priviçeviç'in vatanıdır. 

Halk kralı tezahüratla kartdamıı 
tn-. 

Belçikanın teslihab 
BROXELLES, 19(A.A.)

Meb'usan meclisi, milli müda
faa için 210 milyon Belgalık 
tahsisat itası hakkındaki ka
nun layihasının müzakeresine 
tekrar batlamıttır. 

M. Vandervelde, Belçika'nın 
teslihatını arttırmasının lüzum 
suz olduğu fikrinde bulunduğu 
nu söylemiş, Lokarno misakı
nın her hangi bir taarruz ve 
tecavüz vukuunu son derecede 
gayri muhtemel bir hale getir 
diğini beyan etmi1tir 

.-

D 
Kral Fuat Mısırparl 

mentosunu açtı 
KAHİRE, 20 (A.A.) - Kral Fuat, muhteşem bir araba 

binmiş olduğu halde asker ve polis kuvvetleri. tarafınd~n ~ıı 
tılmış olan caddelerden geçerek parlamento bınasına gıtmış 
parlamentoyu açmıştır. 

Kralın Meclis binasına azimeti esnasında tam bir sü 
hüküm aürmüttür. 

Kastamonuda 4 ev yandı 2 ev yıkıldı 
KAST AMONİ, 19 (A.A.) - Küpceğiz mahallesinde t 

grafhane binasının arkasındaki sokakta sabaha kar'ı çıkan 
yangında dört ev tamamen yanmış ve iki ev yıkılmıştı~. Yan 
sahasl civarında bulunan belediyenin su deposu sayesınde ya 
gının tevessüüne meydan verilmemiştir. Nüfusça zayiat yo 
tur. Yangın bir kaza neticesinde çıkmıştır . 

iş Bankasının tütüncülere yardı 
MUGLA 19 (A.A.) - Muğla İş bankası tütün zürraı 

100 bin liralık bir ikrazda bulunacaktır. Bu it için Miias müdı.i 
ve İzmir kontrolörü Muğlaya gelerek tetkikatta bulunmuş!~ 
dır. lı bankasının bu yardımı Muğla .. zürraını çok sevi~d~rmişt 
Çok miişkül bir vaziyette bulunan zurra bu suretle buyuk sıkı 
ti dan kurtarılmııtır. .. . . . t 

İş bankası Milas tütün zürraına muhım mıkdarda ıkraz:ı 
buluumuttur • 

Yugoslavyanın nüfusu 13,929,98 
BELGRAT, 20 (A.A.) - Geçen martın birinde yapıl 

umumi tahriri nüfus neticesi netredilıniştir. Yugoslavyarı 
umumi nüfusu 13,929,988 dir. 1921 tahriri nüfusuna nazar 
bir milyon 946 bin 77 tezayüt vardır. 

Belg.·at belediye hududu dahilinde 291,738 nüfus varıl 
Bunda da 1921 senesine nazaran 139 b~n- nüfus tezayüt varılil 
Kilomelre murabbaı başına kesafet 52 ıla 56 dır. 1921 de 20 
48 idi. 

Bursada dedikodulu bir dava 
BURSA 20 (Hususi) - Terzi Kadriye Hanımın gelini 

elektrik ti;keti mühendisi Muhittin Beyin refikası Melih~ 
bundan bir müddet evvel Kadastro mühendislerinden l<'.amır . 
Beyi pençereden tahkir etmiftİ: Hadiseyi müteakip_ mıihend 
beyin bu hanımlar aleyhinde bır hakaret da~a~ı açtı~mda?, ba. 
seden Cümhuriyet ve Hakkın Sesi gazetelennın neırıyatı uz.eri· 
ne gerek Muhittin Bey ve gerek refikası bu gazeteler aleyhın 
bir dava açmışlardı. . .. . 

Bu dedikodulu davanın rüyetıne bugun aslıye ceza mahke 
ainde batlanmıştır. Mahkeme salonu son derece kalabalıktı 
Cümhuriyet gazetesi mes'ul müdürü Agah B. bu sefer yenid 
tebliğat yapılmadığından mahkemeye gelmemitti. Hakkın S 
gazetesinin mes'ul müdürü Cemil B. çağrıldı . 

Müddei vekili Agih Beyin gelmediğini görerek hey'ete !" 
davanın bir ailenin şerefiyle alakadar olduğunu ileri sü~~üştıı1 

Muhakeme 4 temmuza talik edildi. Ayni günde mühendısın Mt 
Iiha H. aleyhine açtığı hakaret davası da görülecektir. 

ltalyan heyetinin ziyaretleri 
MOSKOVA 19 (A.A.) - Harici ticaret komiseri, İtaly~1 

hey'etini kabul e~miştir. Komiser ve hey'etinin müme~sili • G~· 
arneri iki memleket arasındaki iktısadi münasebatın azamı ~f 
recede inkişafı arzuıunu izhar etmişlerdir. Komiser İtalya ı 1 
Sovyet Rusya arasındaki münasebatın seneden seneye kuvve! 
lendiğini kaydetmiıtir. 

Yunanistanın Beynelmilel lpo· 
tekll ziraat kredisine iltihak' 

ATINA 20 (A.A.) - Başvekil M. Venizelos .Yunanistanıll 
be )milel ipotekli ziraat kredisine iltihakına daır olan kanıd 
ı·:h:unı meclise tevdi ederek timdiye kadar bir çok Avrupl 
~:!etlerinin Cenevre mukavelenamesini "?zi ettiklerini sö~l~ 
miş ve yeni müessesenin aralarında ~ un~nıst~nda .b~lunan z~r•. 
atçi devletlı:r ziraat. b~~çlarınm t~vı!'esı mes elesını halle 1111 

kin vereceğı kanaatım ızhar eylemı9tır. . .. 
Layiha icap ederse memleket kanunlarına beyn~m~l~l m~ 

essesenin faaliyeti prensiplerine uydurmak üzere tadıl ıçın hır 
kümele salahiyet vermektedir. 

Antepten maraşa 
MARAŞ 18 - Bugün An

tepten aynldik. Antebin uiz 
evlatları, münevver ve güzidele 
ri Maraş hududuna kadar tet
yi ettiler. Marq candan ve gö
nülden gelen bir duygu ile sa
mimi bir istikbal gösterdi. Bu 
diyarın temiz kanlı Türk çocuk 
ları için Kılıç Ali bir kahram~n 
lık mefkUresidir. Dağdan daga 
akseden bir dasitandır. Esbak 
meb'us Hacı Hasan Fehmi Ef. 
nin evinde konakladık. Musa
habeler hep Milli Mücadele 
günlerinin ebedi hatıratını ya. 
tatmakla geçmektedir. Fransız 
müstevli ordusuna kartı Türk 
yurdunun için için nasıl savlet 
ettiğini havsala ve hayalimiz 
almıyor. Ermeni ve Fransız 
gadrü itisafı Maraşın her ta
rafında kara leke gibi durmak
tadır. Yurdu için can veren, 
kan akıtan Maraşlıların hudut 
için her bir ferdi birer kale, de
mir ve çelikten örülmüş bir 
bağdır. Gönlüm bu bağa takılı 
kalarak dönüyorum, 

Osman zade Hamdi 

Amerika'nın şarkında 
sıcaktan ölenler var 
NEVYORK, 19 (A.A.) -" 

Amerikanın farkındaki hükıl' 
metler dahilinde sıcağın tid~ 
ti yüzünden ve yahut sıcakuJI 
kurtulmak için denize gireni<" 
rin uğradıklar1 kazalardan dır 
layı 20 den fazla kimse ölmiif 
tür. 

Hararet ekseriya gölgede lol 
men hemen 100 dereceyi bul' 
muıtur. 

Diri diri yandılar 
MILANO, 19 A.A. - Uf~ 

bir binada bir infilak vukıı• 
gelmif, yangın çıkmıttır. M•· 
kinist bir amele ile karısı "e 
çocuğu alevler içinde kalarıa~ 
mahvolmu§tur. 

Belçika kabinesi 
ekseriyet kazandı 
BRUXELLES, 19 A.A. _... 

Meb'usan meclisi 77 reye kart1 

93 ı·eyle hükümete itimat b«" 
yan etmiştir -
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ımar senelik reddedilmiş Beş programı 

-
Belediyede Ekonomi 

Dört ayda 4,5 milyon Kiğıthane 
Canları kimi isterse 
öldürüyorlarmış ! 

•th ) "'t f ) J ... Yeni kanundan son-

1 . a a az a ıgı var .:E~~f~:,::;_ j 
Halbuki geçen senenin ayni da meraklı lıir ihtilaf çıkbğını yaz-

m•ttık. Bu ihtilaf bu ay lıatında çı· 

aylarında ihracatımız kan lıir kanunla seyrini cleiittirmit-
tir. Belediye erkanından bir zat lıu 

2,5 milyon lira fazla idi 
ihracat ofiıi tarafmdan toplanan 

maliimata ve tanzim edilen bir iıta
tistife nazaran, 1931 sene.i ilk dört 
ayı, yani Kanunuevvel, Şul:at, Mart 
.,e Niaan ayları zarfında ithalatımız 

45,899,000, ihracatımız ela 41,058, 
000 liradır.Buna nazaran bu dört ay 
zarflada memleketimize çıkan mal
dan 4,6 milyon lira fazla kıymette 

mal slnniıtir. 

müımir surette yapılması, memle
kete hariçten buğday girmesine mi
ni olmak için yalnız yerli buğday
lardan un yapılması vardır. 

Fenni bir balıkçı 
gemisi alındı 

lktısat vekaletinin lngillereden 
satın aldığı yeni balıkçı gemiıi li
manımıza gdmİ!tİr. 

husu•ta bir muharririmize fU İ7..aha

tr vermiıtir: 

- Mer'a çayır gibi yerler Cİ\aı· 

köylere aittir. Fakat evvelce hazine

yi haııa varidat temini için bu 1ribi 
yerler bir kanunla hususiyete halle
dilerek hn.i!'eyi hassaya maledilmit: 
tir. 

Beykoz, Kiiıthane, çırpıcı uzun 

çayır ve emsali yerler bu meyandR
dır. Hazineyi haıaa ilııa edilip mali
yeye intikal ettikten sonra bu gibi 
yerler de defterdarlığa devrolmut-
tur. 

Kara Ali çetesinin muhakeme
sinde şahitler neler anlatıyorlar? 
Darıca ve Gebze havaliainde 

bir çok cinayetler yapan m~

hur Kara Ali çete&inin muhake 

meaine dün de ağır cezada de
vam edildi. Maznunlar malum 
olduğu veçhile, Kara Ali başta 

olmak üzere Ahmet, Kör Ha
san, Pala Hüseyin, Koca Hüse 

yin, Rüstem ve Halil isminde 
yedi ki!idir. 

miz beraber yolunu bekleyip 
vurduk. 

Ali ağa, Hasanı vurduktan 
sonra fişekleri kuyuya atmamı 
zı söylemitti. Biz de onun dedi 
ği gibi yaptık . 

Şahit sözünt: devamla: 
- Ali ağanın bir beygiri ö

lü bulundu. Kara Ali bunu Mü
mının öldürdüğünü duymuş. 
Mümini vurdurttu • Geçen senenin ayni aylarındaki 

ithalat 54,676.000 lira, ihracat 48, 
251,000 lira idi. Buna nazaran seçen 
•enenin ilk dört ayında 2,S milyon 
liralık lıir ihracat fazlalığı bulunuyor 
du. 

''Balık" ismi verilen yeni gemi 

130 ton cesametinde ve 13 mil sür'
atindedir. "Balık" bütün balıkçı ge
mileri gibi küçük olmakla beraber 
gayet ku11anıı1ı ve asri vesaiti havi

dir. 

Halbuki yeni belediye kanunun- Dünkü celsede dinlenen ,a. 
Diğer bir şahit te 'unları söy 

ledi: 
- Sabahleyin yolun üstün

de kanlı bir insan kafası gör
düm. Karakola gidip haber ve
recektim. Fakat Koca Hüseyin 
den korktum. O gün kahvede 
otururken Koca Hüseyin içeri 
girdi; tabancasını çekerek: 

da bu gibi mahaller belediyeye ait- hitlerden Halil, maznun Ha
tir. 

Fakat haziran bidayetinden iti- lil ile Ahmedin Hasanı Ali ağa 
lıaren lstanbul belediye hudutları nın emri!" öldürdüklerini, Ali 
kat'i tekilde bir kanunla tesbit edil. , ,-----~~-~~--~...,..,.,.... 

1931 senesi ilk dört ayında itha
lat 1930 a niılıetle 200 bin liralık 
bir fazlalık a:Öf'terdiii ribi, ihracat 
da seçen seneye nisbetle yedi mil

yon lira noksandır. 
Bu senenin ilk dört ayında en 

fazla ihraç ettiğimiz maddeler yu

ınurta, kuru üzüm, arpa, fındık, zey. 
tin yağı, tütün ve pamuktur. 

Tütün ihracatımız weçen senenin 
ayni aylarına niıbetle 5,5 milyon li
ralılı azdır. Pamuk ihracatında yedi 
ve zeytin yağında bir milyon liralık 
fazlalık vardır. Fındık ihrac"lı 3 
milyon yumurta 1,5 milyon liralık 

artmıştır. 

Italyada buğday faz
la lığı ve tedbirler 
lt~a buğday daimi komisyonu 

Ba,"·ekil M. Mussolini'nin riya5etin 
de toplanmıttır. Ziraat nazarı dür.
ya buğday i•tihıalatı hakkında ver- I 
diği izahatta, önümüzdtki mahsulün 
&eçen ıenekine nazaran daha çok 
fazla olacafını lıeyan ebnittir. 

Bu vaziyet lrar§ısında M. Muıso· 
lini ı.-1 tedbirler teklif etınittir. 
Derhal tatbikine geçilecek olan hu 
tedbirler meyanında ordunun ihtiya
cı ·~in doğrudan doğruya müstahıil
den 500,000 lcental buiday satın a [ 
lınmaıı, zirai kredinin daha şekil ve 

Evkaf 

Evkafta yeni bir 
encümen 

Evkaf müdüriyetinde mahlu 
latı vakfiyenin tefviıE ve ihale 
nıuamel,tmı mUdirandan müte 
fekki! bir encümen idare ediyor 
du. Yeni kadro üzerine müdür
lerden bir kısmı mühimmi An· 
karaya gittiği için encümenin 
Yeniden tetkiline lüzum ııörül 
nıüştür. Bu yeni encümen riya 
setine evkaf nukutu mevkufe 

lllüdürü Hacı Hakkı, azalıkla
rına masraf müdürü Sabir, va
ridat müdürü Fahri ve muhase 
he müdürü Beyler İntihap edil 
tni9leı·dir. 

Ruşen Eşref Bey 
Prağ parlimentolar konfe

ransına Türkiye namına ittirak 
eden murahhaslardan Rüşen 
l::şref Bey dün refikası ile bera
lıer avdet etmiştir • 

-= 

Gemi dün tesellüm edilmiştir. 

Niimune dolapları 
İhracat ofil'İ ihracatuım.ı arttır .. 

mak maksadile yeni bjr çareye te

vessül edecektir. 

miştir. Bu kanuna göre, Kağıthane 

belediye hududu haricine bıralolmı~, 
köylüye terkedilmiftir. Binaenaleyh 
Maliye ile Belediye arasındaki ihti
laf Maliye ile köylü araoına dönmliı 
tür." 

Ticaret mümessillerimiz bulunan 

Jehirlerindeki borsaltu·rfa birer nii
mune dolabı bulundurmalttadır. Bu 
dolapların üzerinde ''Mütemmim ma Beş senelik program 
lümat içın mümessilliğe müracaat Belediyenin yaptığı bet senelik 
olunıun" ibare~i hulunacAkhr. imar programının DahjJıyc Vekileti 

Dolaplarda memleketinıizin ihra- I taı.·afından beğenilmeyerek belediye 
cat ınaddelerinin n?m. uneleri konula ,. ye iade edildiğini bir aktam gazeteıi 
caktır. Bu suretle ıhracat mallnrımı Ankara telefon haberi olarak yn.z
sın rağbet ve sürümıi arttırılmış O· n1ıştı. Dün bu hususta Belediye re-

lacaktır. İ•İ Muhiddin Beye müracaat ettik. 

Karadeniz itilafı ve Mumaileyh muharririmize demiştir 
ki: -

tüccar 
Seyriıefainle Karadeniz h•ttına 

itleyen ,·apurcular aras1nd2ki itilif
tau sonr111 teabit edilen fiatlerin faz

lalığımlan dolayı tüccar, Ticaret o-

-Böyle bir şey yoktur. Program 
\·ekalelte tetkik edilmektedir." 

Kreşteki çocuklara 
temiz süt 

da•ınr. şıkiıyet etmişti. Darül'iıceze l<rcşindeki küçük 
Bunun ü-ı:erine Oda Seyrjsefain J çocuklaı·a temiz süt içirebilmek i

ve Vapurcular birliğinden tesbit edi ı çin belediye kret civarında küçük ve 
len fiat tarifeıini iateıniş, fakat bu fenni bir ahn· vücude ,.etireı·ek süt 
larifeyi bir türlü alamamıştı. istihıalini muvafık görmü~tür. Fen 

Oda birçok defalar müracaat et- hey'eti müdiriyeti baytar müdürlü
tiklen !'Onra nihayet tarifeyi dün ğüne bir ezkere göndere-ek, böyle 
almıştır. Şimdi de itilifa dahil olmı· bir ahırın naıd tesis edilebileceğini 
y•n kumpanyalardan tatbik ettikte- •ormuıtur. Baytar müdürlüğü bir 
ri larifeyi İıtemittir. proje yaparak fen müdürlüğüne gön 

i'ı'emlekette 

Açık Söz 
Kastallionuda intişar eden 

Açıksöz refikimiz 13 yaşına 
girmiştir Tebrik eder, ömürler 
dileriz. 

Azılı bir haydut 
SOMA - Muhtelif zaman· 

!arda ve muhtelif yerlerde do
kuz kişi öldürerek Cirar eden, 
ıekavete süluk eden ve elyevm 
hali firarda Caberli Kazım na
mındaki şerir dört gün evvel 
Somanın Mentefe köyünü basa 
rak Ahaliden bir çoğunu i§ken 
ce etmiş ve paralarını almış ve 
muhtarı İbrahim ağayı taban
ca ile dört yerinden ağır suret
te yaralamıttır. İbrahim ağa· 
nın öldüğünü zannederek bıra
kıp giden ,erir Kazım ertesi ae 
ce de Somanın Kaptan köyünü 
basmış halkı tazyik ederek bir 
çok para almıştır. Haydudun 
takibine devam edilmektedir. 

dermiştir. 

Belediye yaptiracağı hususi ahır
da dört İnek beıliyecek ve burada 
gayet taze ve temiz süt çıkararak 
kreşteki çocuklara verecektir. 

Günde 125 ton buz 
Belediyenin Karaağaç haz fftbri. 

ka., günde 125 ton buz istihsaline 
başlamıştu-. Bu ıene şehirde buz 
buhranı hiısedilmemekte, hatt?l faz
la gelmektedir: 

Dağınık bina, dağınık iş 
Belediye §Ube müdürlükle

rinden bazıları Bayazıta, Sul
tan Ahmete ta§ındığı için bele 
diye muamelatı sekteye uğra
maktadır. Evvelce bütün mü
dürler ayni binada oldukları 
için bir kısım itler şifahen ııö
rü9ülerek hallediliyordu. Şim
di bir müdür Sultan Ahmette 
bulunan diğer bir müdürden 
bir ,ey sorabilmek için tezkere 
yazmak mecburiyetinde kal
maktadır. Belediye erkanından 
bir zat bu hususta diyor ki: 

-.Sultan Ahmetteki sıhhiye 
müdüriyetine yazdığımız bir 
teskerenin cevabı buraya 3-4 
günde gelmektedir.,, 

Şimdi belediyenin işgal et
mekte olduğu binanın bahçesin 
deki bir katlı müştemilatın ba
zı ilavelerle tevsi edilecek bat· 
ka yerlere taşınan bir kısım mü 
dürlüklerin gene bir araya top 
!attırılması düşünülmektedir. 

Mısırlı tayy2.reci gene 
bir kaza geçirdi 

l?obert Colege'den bu sene mezun olanlardan Neyyir. 
Adil, Selma Baha, Berceste Sezai, Melek Nimet 

Mes'ut Hanımlar 

111 Bu sene Rober Kollej'in Ali kısmından otuz beş kişi mezun 
l'rıu~tur. Bunlardan on dördü genç Türk Hanımlarıdır. 

Mt:2unlar şunlardır: 

Kara Ali çetl'!si hakim 
huzurunda • 

ağanın "Hasanı vurun, boş ko

vımlarını kuyuya atın!,, diye 

Halil ve Ahmede emir verdiği
ni söyledi . 

Şahitin ifadesine ne diyece
ği Ahmede sorulduju zaman 
şunları söyledi: 

- Hasanı vurduran Ali ağa 
dır. Vuran benim! Halil, geldi, 
beni kahveden aldı. Sonra iki-

- Ben bir, Allah bir .. diye 
bağırdı. Kahvedekiler onune 
geçmeseler beni öldürecekti. 

Şahit Giritli Ziya da: 
- Hasan bir gün yanıma 

geldi. Ali ağanın oğlu yanında 
elleri bağlı bir ölü gördüğünü 
ıöyledi. Fakat ben Ali ağadan 
korktuğum için ölünün yanma 
gitmedim. 

Muhakeme gelmeyen şahit
lere tebliğat için 11 temmuz 
cumartesi gününe bırakıldı. 

Agopyan hanı yangını 
Agopyan hanındaki film i§

tiali faciasının muhakemesine 
dün ağırcezada devam edildi. 
Tahliye edilen Emil İatelyanos 
Ef. ile diğer maznunlar mahke 
meye gelmi9lerdi. 

Dünkü celsede dinlenen fa· 
hitler filmlerin ne suretle itti. 
al ettikleri hakkında bazı ma
lumat verdiler. 

Muhakeme iddia ve müdafaa 
yapılmak için 18 temmuza kal
dı. 

Balıklı Hastanesinde 
gürültülü bir içtima ! 

Dünkü toplanışta türkçe takrirleri 
yırtan iki 

mütevelli de hazıı: bulunuyordu 
Oç dört haftadan lıeri çarşaınb~ ı metten tahriri tebliıat yaprlma11 la· 

giinltti yapılmaıı mutat olan içtima ztm geldiğini, halbuki ortada böyle 
ını yapmıyan Balıklı Rum hastane- bir tebligat olmadığını söylemittir. 
leı·i hey'eti müteveUıyeıi dün fevka- Bunun üzerine içtimaa devam edil. 
18.de bir içtima yaparak, hastaneye meıi kararla!lırılmıştır. 

ait lıazı meseleleri görüşmek İstedi. Falıat Elisao• efendi, tifahen de 
FRkat içtima çok ıürliltülü oldu. olsa hük(unetin emri muta olmak Jft. 

Hey'eti müteveMiyenin üç hAfta- zım geldiğini söyleyerek karaı-a iti
dan beri içtima etmemesinin sebebi raz etmiıler, ve her iki taraf iddia

evvelce bir içtimada Elisaos ve 1 ata

mat Efendiler tarafından Türlıçe ola 
rak verilen bir takririn: ''Buraıı 

Rum meclisidir, burada Rumca ko-
nuşu)ur ve Rumca takrir verilir" di
ye Karaman oğlu Nikolalıi ve Dr. 
Manoel oğlu tarafından yırlJlm~sı ü~ 

zerine ,-ili.yet bu iki adamın içtima· 

lara iştirakten menetmiıti. , Hey'eti 
mütevelliye Manoel oğlu ile Kara
man oğlu ittirak etmedikçe içtima 
yapmak istememi,, fakat halledile. 
cek ha tane mesaiJi yÜ7.Ünden bu 
İçtimaın yapılması icap etmiştir. 

Dünkü içtimada Beyoğlu Rum Klü
bü reisi Dr. Fakaçellinin içtimadan 
evvel bir zat ile hey'eti mütevelliye 
reisi lstelyanosa haber göndel'n1esi 
üzerine vilayetçe İçtimalara İtliı-ak
ten menedilen Manoel oğlu ile Ka
raman oğlu da i,tirak etmişlerdir. 

lçtimaın başlDngıcında bu iki zatin 
içtimada bulunduğunu gören aza-

sının zapta ıeçirilmesini İstemişler· 
dir. Bu talep kabul edilmit, bunun 
Üze•·İne Elitı.aos Ef. meclisi te:rket .. 
mittir. 

Bunun üzerine içtima devam et· 
mi, ve hastaneye ait bazı meseleler 
görüşülmü,tür. 

içtima hakkında malümat almak 
istiyen muharririmize hiç bir şey söy 
!emek istenmemiştir.Dünkü içtima a 
ralannda ihtilaf hasıl olarak iki par
tiye ayrılan hey'eti ıniitevelliye bey
ninde hüsnü tesir yapmamıı, bili.kis 
arayı daha ziyade açmıştır .. Hey'eti 
mütevelliyeden bir parti hüküme
tin içtima1ara İştirakini menettiği 
iki adamın içtimalara ittirak ettiril-
1nesini muvafık görmemekte, hatti 

bu 'ekli ile mukarreratın kıymeti ol
madığı kanaatında bulunmaktadır .. 
lar. 

-~~~·~~~~ 

Kadastroda 
Tapu ve kadastro müfettişle 

Vllllgette 1 Reji 

Hesaplar inhisa_r_ 

Çiçek sergisi hesap
ları tasfiye edildi 
Vilayet ziraat odası hey'eti 

idaresi dün toplanmııtır. Bu iç 
timada aeçenlerde açılan mey
vacılık ve çiçekçilik sergısıne 
ait hesaplar tasfiye edilmiştir. 

Acele lazım ! 
Yeni iskan tasfiye kanunu 

mucibince mübadillerin bono 
almak için 28 hazirana kadar 
müracaat etmesi lazım gelmek 
tedir. Bu hususta icap edenle
rin ikaz edilmesi vilayetten ka
zalara bildirilmiştir • 

Ahırlarını ıslah 

Her iki idare arasın 
ne farklar var? 

Tütün inhisarı idare&İnin li.. 
•İnin tetkiki mevzuu bahsoJdui 
zamanda, idare masraf faslı et 
da lıazı tenkitler yapılmaktadı• 
hassa e.sLô reji ile yeni inhisar · 
resi masraflan mukayese olunn 

ve reji lehine neticeler çıkarılmf 
drr. Bu hususta mallımat alrnak 
müracaat ettiğimiz tütün .inhi 
mumi mudiirü Behçet B. d 
ki: 

- Her iki idarenin ınar.rı., 

hakkında yalnız yekUn1ara İ!tına 
derek hüküm vermek doğru ola 
Tam ve kat'i tekilde bir mnka 
yapabilmek için, ı·ejinin ve biz" 
fediğimiz tütün miktarını, on) 
ve bizim şube, aj:\ns ve hay J t 

etmeyenler labmızı nazarı dikkate almak la 
Ahırların fenni tekilde ısla- dır. Reji senede 5 milyon kilo tii 

hı için verilen mühlet bitmiştir. kıyardı, biz 11 milyon kilo ıu 
Belediye kaymakamlıklara bir kıymaktayız. Reji hiıkumete ı, 
tamim göndererek, bu ay niha- para olarak alb milyon liı·a k. 
yetine kadar kaç ahırın ıslah bir para vermekte i<li. Biz 24 mu 
edildiğini ve ne kadarının ka- lira vermekteyiz,. Onların bayi 
patıldığını sormuştur. Ahırları kilatı mahduttu, Bizim ki fo•kal\ 
nı ıslah etmiyen inekçilerden vasidir. Düıünmelidir ki m mlci
nakdi ceza alınmasından sarfı te 41 bine yakın köy vardır, reı• 
nazar edilmiştir. hu köylerden hiç birinde !c}ki 

Ahırlarını ısla~. et~iyenlerin ı yoktur. Bizim iıe köylerin n,.fm 
ahırları yalnız muhurlenmekte fazlasında bayi teşkilatımız vıırc 
ve hayvanlar sokakta bırakıl- Bütün bu köy bay ileri için mute\ 
maktadır. 

1 
sıt depoler te•is etmek löznn:!ı 

Belediye baytar müdürlüğü bunlar tiitunfe.-i kolayH a \eda 
yaptıgı tetkikat neticesinde tek <binler. Reji bu masraflıtrı yapı 
İneği olan ve çıkardığı sütü ha yor ve k(;ylerdeki satışla nı· k ,c 
rice satmıyarak "kendi :-ıilesinin hile olm'·yordu. 
ihtiyacına sarfeden inel·çiler as 1 Tütün sarfiyatımız gürden gu 
ri ahı~ İnşasından muaf tutul- ertmaktadır. Sarfiyat henüz t • 

maktadırlar. dilememi~tir. lstanbulda niıfos bn 

Asri ahır oldukça pahalıya ı' na sarfiyat 2 kiloyu bulrıakta 
mal olduğundan bu gibiler za- Anka~ada ayni miktardadır, iz.,.; 
rar görmekte idiler. Maamafih ı 1•5 kıl_o ·.ar~eder, '" bütü~ meın 
arzu edenler bittabi ahırlarını kette ıse nufus ha\ına >ncalc 8 
ıslah edebileceklerdir . gram tutun •arfolunur. Şube YP ın 

Manisa hapisanesin
den kaçanlar 

lZMlR, - Maniıa hapisha
nesinden firar edip yakalanan 
üç mahkumdan bir dördüncüsü 
olan Haymanalı Mehmet te De 
veliköy istaayonun..:a tren bek
lerken tutu.lmu§tur. 

Mehmet, bir eğlencede ka
dın yüzünden arkadaşını öldür 
mü9, on beş seneye mahkiim ol 
muştu. On beş sene mahkumla 
rından Hüseyin de müddeiumu 
milise teslim olmu,tur. İsmail 
ismindeki firari de Emirali kö
yü civarında yakalanmıştır. 

Jandarma müfrezeleri firari
lerin takibine şiddetle devam 
etmektedir. Yedi sene altı ay 
hapse mahkum olan Erzurum
lu Mecit oğlu Sıtkı ile Akhisar. 

lı Ali oğlu Mustafa ve sirkat
ten mevkuf bulunan Soma'nın 
Hamidiye mahallesinden Meh
met Ali oğlu Ali Çobanisada 
Jandarmamız tarafından yaka
lanmıştır. 

Irza tecavüz maddesinden 
iiç seneye mahküm bulunan fi. 
rari Manisalı İbrahim de şimdi 
yakayı ele vermiştir. 

Firarilerden berber İsmail 
Bergamaya doğru kaçarken yol 
da Dereköy bekçisi Mehmede 
rasgelmiş bekçinin çiftesini 
zorla alarak kaçmı,tır. Bu şeri-· 
rin takibine şiddetle devam edi 
liyor. 

muriyetlerin artniGsı, ve kaçakçılık 
mücadele nüfus bdşına tütün sari 

yatını mutemadiyen aı-tırmaktadır 

Ankara ekspresi 
Seferler haftada üçe 

indirildi 
Ankara ekapıesinde dünde 

iti_ba~en hareket günleri degi 
mıştır. 

Baciema Ankara eks,,r<:1 
~aydarpaşa'dan cuma, pa~art• 
sı ve Çarşamba günleri hara 
ket edecektir • 

Ekspres Ankara' dan Cumar 
lesi Sali ve Perşembe günler 
hareket edecektir. 

Gazeteler sahiplerine 
gönd~rilıneyor r.ıu '? 
Diinkü akşam gazetelerin· 

den biri lstanbl'l postahanesın 
de gazetelerin açılmakta oldu
ğunu yazıyordu. 

Dün bu husustaki sualimize 
cevaben posta baş müdürü Hüs 
nü Bey demiştir ki: 

- Bu hususta tahkikat ya
pılmaktad.r. Henüz bir netice 
almadık. Maamafih memurları
mızın evrakı matbuayı ve gaze 
teleri açıp bakmak salahiyetle- ı 
ri dahilindedir . 

Milliyet - Fakat her halde 
şikayet editdiği tarzda mahalle 
rine göndermemek değil.! -·-

Türkçe sesli film 
llk türkçe sesli filmi çevir

mek üzere Mısıra giden Ertuğ. 
rul Muhıin Bey dün Mısırdan 
avdet etmiştir. 

~ Beıceste Sezai, Raziye Abdürrezzak, Neyir Adil, Selma Ba
li~' liatiçe Metine Tayip Fahri, Melek Nimet Mes'ut, Menemen 
(}~ilde Suzan Muvaffak, Nadire Nuri, Hacı Molla zade Zekiye 
li~tnan, l.G~fiye Rüştü, _Behi~e Sa~ık, Paspal zade Meliha Sa-

Mısırlı tayyareci Kemal Ul
vi Bey dün şehrimizden memle 
ketine müteveccihen haraket et 
miş, fakat bir kaç saat yol aldık 
tan sonra havanın fazla muhali 
feti karşısında avdete mecbur 
olmuştur. Tayyare Yeşilköy 
meydanına inerken bazı aksa
mı parçalanmış olduğundan 
Ulvi Bey ancak bir kaç güne 
kadar tayyaresi tamir edildik
ten sonra, gidebilecektir • 

rinde Fevzi, Safiyettin, Emin 
dan Eli•aos efendinin talebi üzerine, Beyler Ankaraya gitmişlerdir. 
teiı lstelyanoı efendi azaya kendisi- Birinci sınıf tapu müfettitlerin 
ne vilayet tarafından ııfahi tebligat den Refik Bey talebine mebni 
~apıldıgıru'. ~anoe! ~e Karaman o- tekaüde sevkedilmiş ve yerine - Doktor, e_ski~erı ha_staları bayıltacak ilaçları ben-
gullarının ıçtimaa ıttırakten mene- ikinci sınıf tapu ve kad t den alırdın. Şımdı kestın. Neye? 

ile Belkı~ Ayşe Kutsıye Zıyaettın Hanımlardır. 
d'ld"kl · · bl"" · · as ro v 1 1 enrıı te 1

". dmı,tır. .. I müfettişlerinden Safiyettin B. 'eni bir usııl buldum d11: ontlan! Şimdi hesap 
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Mütefekkirlerin vazifesi 

Yeni neşriyat 

Hayreddin Barbaros 

Kari sütunu 

Tren pencereleri 
umdesi "Milliyet" tir. 

HAZiRAN 1931 
HANE - Ankara cadde-

100 Telcraf adresi: MiUiyet, 
1. 

Telefon numaraları: 

311 - 24312 - 24313 

ONE !iCRleTLERl 
Tirkiye için Hariç için 

400 kurut 800 kurut 
750 .. 1400 .. 

1400 .. 2700 .. 

en evrak geri verilmez 
cl<leti geçen nuıbalar 10 kuruı 

ete ve matbaaya ait itler 
üdiriyete müracaat edilir. 

ilinların mea'uliyetini 

etmez. • 

Bugünkü Hava 
Püu en fazla hararet 23 
l az 16 idi. 
gün ruzgir poyraz. 
va bulutlu. 

mas 
Jşüyormuş! 
ıaima menfi vaziyetinden 
yı memnun görünen bir 
daşımdan her zaman bah
~rim. Dün gene geldi ve ba 
evine sevine bir gazete gös 
i. Gösterdiği şey mücevher 
ının düşmekte olduğunu 

terir bir haberdi. 
- Bak! Allah bana acıdı da 
una verdiğim yüz görümlü
ıü yalancı elmas aldım .. Ya 
ici olsaydı yüreğime inerdi. 
:;.erçek elması olmayanlar i-

hayli kıymetli bir teselli-

Postaların sür'ati 
Bilirim ki, bu satırlar posta 
ıreıinin hoşuna gitmez. Ben 
rşamba günü saat 10 da An 
ra merkez postabanesi vası
ıile Üsküdardakl evime bir 
rt gönderdim. Sonra Ankara 
ki işimi bitirdim, ertesi gü
ı akşamı trene bindim. Cu
a günü evime geldim, kart 
·nüz gelmemişti. İşin garibi 
cımartesi saat on bire kadar 
ı gelmemişti. 

Biriai sorsa: 

-Acelen ne mübarek! Ma
~mki kartı sen yazdın eve de 

eldin .. Y azdığm şeyı şifahen 
!Krar et, bitsin!.. 

Cisimler hararetle uzar. Aca 
" sıcakların tesiri ile Ankara 
le İstanbul arasındaki mesafe 
le mi uzadı? 

Kariler;mizden 
Beye 

Efendim; 

Mi tat 

Yazılışında tereddüde düttü
jümüz kelimeleri naaıl söylü
yorsanız öyle yazınız! İtiraz e
:len olursa onun söylediği tekil 
de yazarsınız.. Çünkü henüz 
ounların nasıl yazılacağını bi
len yok! Bakalım! 

FELEK. 

insanlar, 1914 ten aonra kendileri 
nitaruyamıyacak derecede dellıtiler. 
Siyasi fikirlerimizi, içtimai hayatı
mızı, ferdi YBfBYlt tarzımızı, her 
tefi detittirdik. Bir takım mabutla 
nmı.z vardı ki, ıimılb'e kadar tapm
mıı olmaktan utandık. Ve billıaua, 
insanların asırlardanberi aldatıldık· 
laruu, daha dolruıu blribirlerini al
datıldarıru, en kMkunç diifmanları· 
mızın kendi içimizden 9ıktığını keı
fettik. o cündenberi herkese, her 
feye küskün bir vaziyette dunıyM 
glbiyiz, içtimai kıymetlerin altüst 
olması bizde içtimai nizama karşı bir 
nevi likaydi tevlit etti. Yeni bir ni
zam doğacağına inanıyoruz: Fakat 
bunun bayii zaman sonra vaki ola
cağını da bildiğimiz için bugünkü 
hercümerce her hangi bir iıtikamet 
te nihayet vermenin beyhudeliğine 
biilonediyoruz. Hülasa hepimizde 
bir alemin devrilmesini temaşa eden 
seyirciler hali var. 

Halbuki bu ilemin yerine celecek 
olanı da biz, yani bugünkü adamlar, 
kuracağız. Tecrübelerimizden istifa· 
de edecek ancak biziz. Bunlar, müs
takbel alem için elzemdir. Bu husus
ta en kıymetli malzeme bizim elimiz 
dedir. Demek ki, artık bir tefe 
İnanmayan bezgin ve yorgun insan
lara büyük vazifeler ediyor. 

ve tazyik usullerinin beyhudeliği ve 
çirkinliğidir (1). içinde bulunduiu
muz devirde böyle bir fikir serdet
mek İ9İn doktrinlerden ziyade insan 
!ara inanmalı:! Bu da büyük bir 
ıeydir, bilhassa böyle dütünen a
dam bizzat inkılapçı olur, şimdiki 

sahte medeniyetin üful edeceğine ka 

ni bulunursa ... 
Bu illcenap inkılapçının bir husu

siyeti daha var: Kültür taraftarıdı". 
M. Gue&enno harsın an'ane ve hare

ketsizliği değil, bilakis daimi bir ha 
reketi ifade ve temsil ettiği için iıtik 
bale de hikim olması lazım geldiği
ne ve olacağını söylüyor. Filhakika, 

iki üç bin senelik fikri kazançlarımız 
bütün kusurlarımız!, cinayetlerimizi, 

fe~klarımızı affettirecek kadar 
mühim ve inıaniyetin ruhunu il8ni .. 
baye besleyecek kadar esaslıdır. içi 
mizden altmıı,' yetmiı kiti çıkıp bu 
iti görmeıeydiler bugün biribirimize 

bakamayacak derecede kendimizden 
utanacaktık. Harı meselesini M. 
Guehenno eserinin bir ameleye mek

tup isimli kısmında izah etmiıtir: 

Bu kısım, kitabın en güzel sahifeleri 
ni teşkil ediyor. Hemen biç bir mu
harrir fikre, ruha karşı bu derece 
hürmet ve itimat göstermemiştir. 

Harsı kurtarmak lazımsa -bunun 

ne dereceye kadar lizun olduğu da 
tetkik edilecek bir meseledir, ve bar 
sın akibeti de, karar verme günü gel 
diği vakit kararı verecek olanların se 

viye, zihniyet ve abli.kına göre ta .. 
ayyün edecektir- Bu ameliyeyi bel
ki entelektüeller yapacaktır. M. Gu 
ehenno'nun entelektüellere derin bir 
itimadı var. Onlann, yeni zamanları 
hazrrlayan İnsaniyetin başına geç:
meğe namzet olduklarını beyan edi
yor. inkılaplar tarihi meydandadır: 

Her inkılap bir fikir adamının eseri
dir. Müellife cöre dünya bir çıkma· 
za girınit ve onu bu çdanazdan an
cak entelektüeller kurtaracaktır. Fil 
bakika mütefekkirlere bugün, tim
diye kadar terettüp etmeyen bir vazi 

Garpta büyüklerin hayat ve mace

ralarını anlatan bikayeltt şu sırada 

büyük bir rağbet görüyor. Fransa
nın en mühim tabı evlerinden biri 

olan Nouvelle RevueFrançaise firma 
ıımn bu nevi eserlere tahıiı ettiği 

ne~riyat silsilesi a:z zamanda çok :zen 

ginle,ti. Oripit, Kristof Kolomb, 
Pastör ve Betboven gibi milliyet ve 

tahsiyetleri birbirinden çok farklı 

me,hur insanları bir araya toplayan 

bu büyükler meşherine Barbaros 
Hayrettin ile ilk dafa olarak bir 

Türk büyüğünün İsmi karışıyor. 

Garp fikir aleminde bize bu muvaf
fakıyeti. temin eden genç muharrir

lerimizden Ekrem Reşit Beydir. (1) 

Belki Ekrem Reşi~ Beyin bu t.ita-

bını elinize alınca 

ıu sual gelecek: 

aklınıza evvela 

"Peki amma, Türkler içinde Gar
ba tanıtılacak daha büyük ve daha 
ziyade alaka uyandıracak ba,ka tah 
ııyetler yok muydu" Bu ıuali ben 

de kendi kendime sordum. Fakat ki 
tabı okuyup, mevzuun muharririne 

usllip ve mizacına nekadar uygun o

duğunu takdir ettikten sonra bu iti

razı varit görmedim..:. Zira san'at te

meıut bir netice her türlü itirazın 

fevkındedir. "Hayrettinin hayatı" 

sırf biyografik bir eser olmaktan u
zaktır. Ekrem Reşit Bey, belki 
mevzuun icabatı olarak, eserini bu 

dar çerçeveye hapsetmiyor. Bu meş

hur deniz adamının bayatı bütün 
bir devrin tarihine çok yakından 

karışmışbr. Onun için eıeri okur

ken hem bir kahramanın destanı, 

hem geçmiı bir devrin hatırası cazip 
ve canlı bir tekilde göz önünde 

ya§ıyor. Bazan, meıela bu deniz if

ritinin en heyecanlı bir çarpışmasını 
merakla takip ederken inıan kendini 
birdenbire bir kaç yüz senelik ade-

Podra kutusu 
- Evet, karıcığım, teyze

min ne kadar İyi bir kadın oldu 
ğunu bilirsin. Geldiğini görün
ce dünya kadar sevinecek. Za
ten mektubunda seni dört göz
le beklediğini söylemiyor mıy
dı.? Ah, benim itlerim mani ol 
masa da ben de seninle beraber 
Bursaya gidebilseydim, orada 
kalacağın bir ayı birlikte geçir 
seydik. .. Fakat körolası müdir 
izin vermedi. Neyse sen henı 
tebdili hava etmiş olursun, 
hem de banyoların muhakkak 
faydası olacaktır. Doktorun de 
diği gibi yaparsın.. Bana da
ima mektup yaz. , 

Bu sırada vapurun içinde ha
raket kampanası çalındı. Teş
yie gelen yolcular birer birer 
sandallara binerek rıhtıma çık
tılar . 

Küçük vapurun palamarları 
çözüldü, pervanesi dönmeğe 

başladı. Uzun bir düdük ve ge
mi hareket etti . 

O vakite kadar yolcular gü
verteye toplanmış, rrhtımdaki

lerle uzaktan uzağa konuşuyor 
biribirlerine son söyleyecek
leri şeyleri söylüyorlaı· veya 
evvelce söylediklerini tekit e
diyorlardı . 

Cemil Bey cebinden beyaz 
mendilini çıkardı ve karısını 

uğurlamak için uzun müddet 
salladı . 

Hasene Hanım kocasının 
gösterdiği bu alakadan çok mü 
tehassis olmuştu. Zaten böyle 
ayrılık zamanlarında mütehas
sis olmamak kabil değilidir. Nı 

"Hanımefendi • 
"Hizmetçiye gönderdiğiniz 

kart postal ıaldım ve okudum. 
Hizmztçi Behice siz gittiğiniz 
günden beri apartımana ayak 
basmıyor. Galiba hasta olacak. 
Ben de mühim ve müstacel bir 
şey istersiniz diye kart postalı 
okudum. Siparişinizi yerine ge
tirmek için apartımanınıza çık 
tım. Podra kutusunu tarif e
deceğiniz yerde bulacağımı zan 
nediyordum. Fakat yemek oda 
sı karmakarı~ı!dı. Masada on
iki boş kadeh, altı sekiz boş şa
rap ve rakı şişesi, masada çıp
lak kadınları gösteren bir kaç 
gazete vardı. Kanapede bir ut 
gördüm. Kirli bir kadın eldive 
ni buldum. Odanın her tarafın 
da şiıe mantarları vardı. Büfe
de bir rom şişesi. yarı boşan· 

mış kakao kreması gördüm. 
Büfenin gözlerini çektim. Ora 
da iki kadın donu buldum .. Fa
kat istediğiniz podra kutusunu 
bir türlü bulamadım.,, 

Vesaire ... 

Hasene hanım mektubu alır
almaz, tedaviyi yarıda bıraka
rak ,ilk vapurla hemen İstan
bula döndü. 

Çapras kelimeler 
2 3 4 ~ 6 7 8 9 10 il 
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Bir karümiz bize könder
diği mektupta diyor ki: Ana
dolu ve Rumeli trenlerinde 
pencere camları gayri mun
tazam bir surette açılıp ka
panmaktadır. Bu yüzden bir 
çok kimseler hastalanıyor. 
Tramvayı!a olduğu ıribi aca
ba trenlerde de Pencerelerin 
yalınız bir taraftan açılmasını 
temin etmek mümkün olmaz 
mı? 

Yeni neşriyat 

Kadın hastalıkları ve 
onlardan korunma 
Dr. Besim Ömer pa,a "Ka

dın hastalıkları ve onlardan ko 
runma,. ünvanlı, her aile kütü
panesinde bulunması lazım bir 
kitap daha neşretti. Bu memle· 
kette yarım asırdan beri ihti
sas ve hazakatinden maada 

' herkesin anlıyacağı bir lisanla 

yazdığı kitaplarla Besim Ömer 

Pata kadar Türk ailesinin sıh
hatine hizmet etmiş doktorları 
mız .nadirdir. Doktor bu kitabı 
yla da kadınlara, sıhhatlerini 
korumak için bilmedikleri bir 
çok şeyleri öğretiyor. Her ka
dın boş zamanlarında bu fayda 
lı kitabı okumalı ve kütüpane
sinde saklamalıdır. Çünkü ki
tabın kabında da yazıldığı, gibi 
"İnsan, yaradıldığı, neslini, ır
kını yetiştireceği yerin, azanın 
sağlığını korumalıdır." 

Kitap 149 sahifelidir ve 86 
resmi vardır. 

Havacılık ve spor 

insanlar biç bir zaman bucünkü 
kadar mukadderatlarile alakadar ol
mak mecburiyetinde kalmamıtlar· 
dll". Şimdiye kadar bu İt bir kaç ki· 
şiye tevdi edilmiıti. Denilebilir ki, 
dünyanın hali hazırdaki şekli, otuz 
kırk asır içinde biribirini takip eden 
otuz kırk kahramanın eseridir. T e
vekkeli değil seyyaremizin tanzimin 
de bir nevi diletantizm bakim olmut 
tur. Bu tanzim ameliyesi ancak şiın 
diden sonra ıuurla ve hesapla yapıla 
caktır. Başka biç bir sebep olmasa 
bile, böyle muazzam bir işin manza
rası alika ve merakımızı uyandırma 
sı i~ap eder. Nerede kaldı ki, biitün 
bağlan gevıemit bir cemiyeti tekrar 
kurmak gibi acil bir lüzum kar,ı
sındayız. Böyle bir mecburiyet eçin
de hiç birimizin milli yahut be
teri mükadderata 18.kayt kalmamıza 
imkan yoktur. Zaten hakiki entelek
tüeli iıgal eden mevzulaı"In en yük
seği, en asili bu mukadderatın muh
telif şekilleri değil midir?. San'atkar 
larrn en ıan'atkirı olan Goethe bile 
bu kaide haricinde kalmadı. Büyük 
ruhlar, cosmique ruhlarıdır. fe düıüyor: O da insaniyetin perişan t; taze denilecek bir maziye değil, 

ruhuna intizam vermektir. O ruhu 

hayet vapur uzaklaştıkça sima
lar küçüldü ve az sonra küçük 
vapur limanın kalabalığı içinde 
kayboldu . 

Cemil Bey sokağa çıkınca 
kendisini bir kuş gibi hafifle
miş zannediyordu. Her aktam 
Beyoğlunda bir birahanede 
toplanıp tatlı tatlı atıştıran da 

1 K A L ~~'M ili L • A Z A 
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49 uncu sayısı çok zengin 
ve caziptir. Dünya, bava ve 
spor hareketlerine, memleket 
sporlarına dair en son yazı 
ve malumat ile intişar etti. 

* • * 
M. Jean GuChenno bu meıeleleri 

derin bir alaka ile takip eden güzide 
mubarrirlerden biridir. Bilmez deği
liz ki mukadderatımıza taallük eden 
itlerin tetkik ve muhakemesinde her 

şeyden evvel tefkat hi.kim olmalıdr. 
Beteriyet timdiye kadar pek çok 
iatırap çekti. Bunu §Üphesiz kendi 
idri.ksızlığına ve cebinliğine med

yundur, yani hakketmittir. Fakat 
saadet mefhumunun en kıymetli 

unsuru iyilik olduğuna göre, İnsa

niyetin müstakbel nizamı mev

zuu babiı olduğu vakit şefkat 

ihmal edilemiyor. Hemcinsleri-

mizin biribirlerini hırpalamamala

rını arzu etmek, temin etmek 

henüz yer yüzünde ilk emmareleri 
bile görünmeyen hakiki medeniye
tin eg,.,larıru vazetmektir. M.J. Gue

henno tıu noktai nazardan ıayan, 

dikkat bir huıuıiyet arzediyor. "Hu 
susiyet,, dedim: Filhakika beterin 
b.ir fikir, bir doktrin için ezilmemesi 

ni, iz'aç edilmeme111;ini istemek bi.r 
nevi orijinallıktır. insanlar fikirleri
ni ıilah vi.sıtasile in.bul ettinneğe o 
kadar ahımıtlardır ki, bu kestirme 
yoldan başkasının mevcudiyetine 
bile ihtimal vermezler. M. Gueben-
no'nun, bir iki hafta evvel neş-
r(:lmİf olduğu eserde müdafaa 
ettiği ,eylerden biri, ınsan-

. !arın hayat karşısında mut
la~ müsavatı ve bilhassa cebir 

az çok tatmin eden mabutları tar
dettik, inanmak ihtiyacımıza cevap 

veren çocukça §eyleri attık. Bunların 
yerine koyacağımız yeni imanı fikir 
adamları telkin edecektir.Onlaı-ın en 
yüksek vazifesi, insaniyeti yeni hu~ 
rafattan korumak olacaktır. 

Reıat NUR{ 

(1) /ea.n Gueheı1110, Conver.;ion a /'hu 

main. Naşiri: Gras:!> el, Pari~. 

Davetler 

İhtiyat zabitlerine 
Hasköy askerlik şubesinden: 
Şubeye men;up ihtiyat za

bitanının yoklamasına 1-6-931 
tarihinde başlanılmış ve 30 • 
6 '- 931 tarihinde nihayet ve· 
rilecektir. Bu müddet zarfın
da müracaat etmiyenler bak· 
kında 1076 No. lu kanunun 
10 uncu ma ddesi mucibince 
muamele yapılacağı ilan olu· 
nur. 

"' * * 
lnebolu müddeiumu

misi Ahmet Beye 
Müddeiumumilikten: İstan· 

b ulda olduğu anlaşılan ve 
fakat adresi meçhul bulunan 
fnebolu müddeiumumisi Ah
met Beyin acilen memuriye
t:mize lüzumu müracaatı. 

· tarihin en efsanevi devirlerine ric' 

at etmiş zannediyor. Bu kürekli ve 

yelkenli g iler, bu kılıç kılıça çar-

pıtmalar, zırhlar ve bu miğferltt 

bizden ziyad" Homerin naklettiğ; 

zamanlara ~n gözüküyor. Sanki 

tarihin eıki taksimatı buharın teıi .. 

rile deffişmiş, bütün eski hudutlar 

ve tasnifler karışmı,tır ve ,imdi yal

nız buhardan evvelki. ve buhardan 

sonraki devirler mevcut ve bakidir. 

lıte bu eserile Ek•em Re~it Bey ta
rihin buhardan evvelki devirlerine a 

it ve Türkler için şanla dolu bir sa

hifesini ya§atıyor. Bir Türk genci 

tarafından kusursuz bir ıekilde tam 

bir vukufla ve ecnebiler lisanında ya 

zılmış olan bu kitap memleketimizin 

irfan hayatının ne iftihara layık bir 
tekamül devre•ine dahil olunur, ol
duğuna bariz bir misaldir. Daha ya
kın bir maziye kadar kendimizi gar

ba tanıtmak için ekseri faydadan zi

yade zararları dokunan, yabancı ve 

vefasız kalemlere muhtaçtık. Şimdi 
görülüyor ki nazlan çok ve mizaçla
rı garip bir takım yabancılara bot 

botuna hulı'.iskirlık etmek artık bi
zim için sadece lü~umıuz bir külfet-

tir. 

Yusuf NAZIR 

'* La vie de Batborouase lshai r'eddi-

ne,, N. R. F. 

ire arkadaşlarını düşündü. Bu 
akşam bütün Beyoğlu onundu. 

Aradan on gün geçti. Bursa 
dan İstabula bir telgraf ve ikı 
mektup geldi. 

Hasene Hanım daha ilk mek 
tubunda kocasından, acele yol 
hazırlığı esnasında nasılsa u
nuttuğu bir kutu podranm gön 
derilmesini istiyordu. Ya bü
fenin üstünde, ya yemek oda
sının bir tarafında .. 

Cemil Bey karısına çok mu
habbetkirane bir cevap gönder 
di. Fakat raşe! renkte, gül ko
kulu podraya dair olan derke
narı her halde okumaıf olmalı
dır ki, Bursaya sadece bu mu· 
habbetkarane mektuptan baş

ka bir şey göndermedi. Karısı 
kocasını pek sevmekle beraber 
gene: 

-Ah, bu erkekler! demek· 
ten kendini menedemedi. 

Bu nevi işlerde kadınlara da 
ha ziyade emniyet edileceğim 
düşünerek, apartımandaki hiz
metçi kıza bir kart poatal gön-
derdi ve podrayı ondan istedi. 

Fakat cevap olarak, kapıcı
nın karısından şöyle bir mek
tup aldı: 
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Yeni şekil 

Soldan sağa 

1 - Memleket krokisi (6). Ebe
di değil ( 4). 

2 - Unsurlar (6). Feryat (4). 
3 - Doktor (5). Dumanın bırak-

Tavuk , 
Çok zenu,in mündericatla, 

çok mütekamil bir şekilde 5 
nümerolu Haziran nüshası çık 
tı. Bütün kümes hayvanların
dan sırasile bahsedecek olan 
bu mecmuanın son nümerosun 
da kaz ve ördek yetiştirmek 

hakkında kıymetli yazılar da 
vardır . 

lstanhul avcılar cemiyetin· 

den: 
Avcılık ve avcılar hakkın· 

da mühim mesai! görüşmek 
ve bey' eti idareyi intihap ey
lemek üzre İstanbul avcıla
rının 21 haziran 931 pazar 
gllnü saat 18 de Cağaloğluıı
da Türk ocağı salonuna gel
meleri ı rica olunur. 

tığı (2). Edat (2) 1------------~ 

4 - Yapmak (4). Ne sıcak, ne 3 - Yaz (4). Caka (3). Zaman 
soğuk (4). (2). 

5 - Süal (2). Tuzsuz peynir (3). 4 - At (4). Yahudi ;smi (5). 
6 - Vahit (5). Beyaz (2). 5 - Mantar (4). Renk (2). Pey-
7 - Kalabalık (6). Ekmek yapı- gamber (3). 

111" (2). 6 - Hicap (2). Tel'in (5). Uza-
8 - Çıkqın aksi (4). Uzağa ita- ğa if'l&"et (2). 

ret (2). Emmek (3). 1 - Su (2). 
9 - Adet (2). Ayak (2). Su (2) 8 - Aralık ·(6). Kalın çuha (3). 
10 _ lnatcı (4). BE (2). 9 - Umumiyet ifade edar (2). 
11 - Ben (3). Tatlılık (7). Bir nevi alaturka teker iti (51. 

Oturulan yer (2). 
Yukardan aşağıya 10 - Ayakta bir sızı (5) .. isim 

1 - Kadın (5). Lutıif (5). (3). 
2 - Bizi doğuran (3). Namaza 11 - Süt Yeren (4). Erkek ismi 

davet (4). (4). 

"Milli.'lef,,in Edebi Romarı: lS ze bir arap devleti meydana çı

kacak mıydı? 

vetli Avrupa devletlerinin müs 
temlekesi olur. Ve o zaman es 

kiden lisanını, dinini, san'atını 

mağlup milletlere kabulettiren 
araplık lisanı, san' atı, kültürü 
ölçülmez bir farkla yüksek olan 
arap medeniyetinin derhal içi
ne düşüverecekti . 

onun yanında bir kandil gibi 
sönük kalır • 

yah gözlü, kalın şehvetli du- canlı bir istihza dolaşarak genç 

daklı genç kız saçaktan saçağa kızın uzattığı eli sıktı: 

iURINCl i\..ı.SIM -

- Muka.dderata hükmedil
mez. Fakat öyle tahmin ediyo 
rum. 

-Tarih bu tesadüfle sizin i
çin belki bir hata etmiştir. Fa
kat ayni şikayeti araplık ta ya

parsa haklıdır belki! 
- Ne gibi? 

- Araplar ilk dört büyük 

halifenin zam:ı.nında nasıl yük
sek bir saltanat kurmuşlarsa 

bir aralık sönmeğe başlayan 

Bürhan Cahit 
alevlenmiş, bu sönmeğe başla
yınca Abbasilerin saltanatı par 
lamı,, ve son devrin hamleleri 
yer yer, bütün iatila mıntakala 
rında münferit çırağlar halin

de -görünürken ordulan bu 
yeniden parlamak istidadını 
gö&teren Arap saltanatına ni
hayet verdiler. Hilafeti aldılar 
ve araplığı kendi malikaneleri-
ne ilave ettiler • 

Yüzbaşı Celil asabiletmişti: 
- B a dılar ta-

- Zannederim • 
Genç erkanı harp şeyhin bu 

açık ve serbes fikrinin konut
tukları mevzuun en canlı nokta 
&ı olduğunu hissetmişti. 

- Şimdi de Türkler arapla
ra engel oluyor demek . 

Şeyh Sadun gülerek başım 

salladı : 
- Serbesçe münakaşa ede

cektik değil mi? 

Genç zabit sükunet ve tebes
sümle cevap verdi: 

- Ben aksini iddia edece
ğim, dedi. 

- Nasıl? 

- Türk idaresi arap mınta-
kalarından çekildiği gün Akde 
nu: · bıı nhil bo !arı en kuv-

Şeyh Sadun, necef İ!lemeli 

bir tabakadan misafirine sigara 
ikram ederek cevap verdi: 

- Arap medeniyeti zaman 
zaman parlar. Yeni bir hamle 
edebilmek için tarihin yürüme
sini bekliyor . 

Yüzbap Celal dudaklarını 

büktü: 

- İstikbalden her şey ü
mit edilebilir. Fakat garp me
deniyeti o kadar yürümü~, par
lamıştır ki tarihi arap kültüri.ı 

Genç erkanı harp sözünü be 
nüz bitirmişti ki bir otomobil 
sesi işittiler. 

Şeyh Sadun ayağa kalktı: 
- Kızım ,dedi. Zehra geldi. 
Ve pencereye doğru bakarak 

ilave etti: 

- Zebra burada biraz sıkı
lır. Onun için Ş..mda, Cebelde, 
Berutta eski damdöaiyon arka
datlarına gider. 

Yüzbaşı Celal cevap verme
di . 

İki dakika sonra sür'atli, ça
lak bir ayak sesi yaklaştı. Kü

çük bir el kapının sırma saçak
lı perdesini kaldırdı ve Yüzbaşı 
Celalin biraz evvel duvarda res 
mini gördüğü esmer, çekm si-

uçan bir güvercin ı; • 1i içeri gir - Görü!tüğümüze memnun 
di . oldum efendim • 

Şeyh Sadun kollarını açmış- 1 Zehra fransız terbiyesi al
tı. Genç kız babasuıa koşarken mış ekseri şark kızları gibi hop 

b b. d .. ·· d pa, halleri, hareketleri iğreti, ya anc ı ır a amı gorunce ur-
d B b · f' . mübalağacı bir kıza benziyor-u. a asına arapça mısa ırın 

k. ld - d du • ım o ugunu sor u, 

Zeki atiret reisi fransıı:ca ce

vap verdi: 

- Aziz misafirimiz, Aynil
kum kumandanı Celal Bey . 

Ve sonra genç erkanı harbe 
dönerek İtizar etti: 

- Zehra Türkçe bilmez ma

atteessüf. Müsaade ederseniz 

fransızca konuşalım • 

Yüzbatı Celal gözlerinde 

Düzgün bir fransızca ile ba
basına Şama ait birçok hava
dis verdi. 

Genç kızın yazıhane üstüne 
sıçrayıp bacaklarını sallıyarak 

verdiği bu haberle hep Şam· 

daki fransız dostlara aitti • 

Zehra bütün bu haberleri bii 
yük bir gevezelikle verdikten 
sonra birdenbire yere atladı: 

(Bitmedi) 
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Horozla tilki 
Yirmi kadar iri çilek alır ve her 

birini dörde kesersiniz. Üzerine bi
raz toz telı:er koyar, portakal sıkar 
ve iki küçük kadeh rom ilave eder
siniz. 

Gittikçe parlıyan bir fransız 
Tilki kardeş, kümesin üstünde 

"Kukurikuuuu!., diye öten horozu 
kaptığı gibi kaçmağa başladı. Çift
liğin adamları gördüler. Hepsi de 
ellerine bir ıey geçirerek tilki kar
deniı P"Jinden koşmağa baıladılar: 
"tutun_, harıızı yakalayın, kaçıyor!,, 
diye bağırdılar, 

Fevzi Pş.dan Maraşcı 
Maraştan Kayseriye bir şose inş; 

ve bu suretle Maraşın 
demiryoluna raptı çok elzemd:.. 

Diğer tarftan küçük çilekleri alır 
ve saplarını ayıklayarak ezeniniz. 

Bir tarafa beı yumurta kıraroonız. 
içine bir katık ince ,eker, bir katık 
kaymak ilave eder ve çalkarsıR1z. 

yıldızı.: Marcelle Çhantal 
Bundan otuz ay kadar evvel, şım · · - . . . . 

Bundan sonra tavada 75 gram 
tere yağı erltirsiniz. Yumurtaları 

boşaltırsınız. Yumurtalar pifince or 
tasına evvelce hazırladığınız kesil
miş çilekleri koyar ve yumurtayı ke 

Zarif bir mago 
narlarından kaldırarak bu çilekleri 
bohça tertibi kapalırslllP'. Yumurta· 
yı çıkarıp bir tabağa koyduğunuz 

çilek eZmeıinin orasında sofraya 

getirirsiniz. 

f skarpin boyası 
Piyasada iskarpin boyaların 

dan memnun değilseniz, onun 
yeı·ine alelade gliserin kullanı
nız bir yün paçavra ile iakar
pinİere sürülen az mikdarda gii 
serin on dakika sonra kuruyun 
ca, iskarpinleri bir çok günler 
için mükemmelen parlak tutar. 

Kirpikleri kuvvetlendir-
mek için 

50 gram beyaz vazelin, 25 
g:··am'hint yağı, 25 gram rom 
\: 2 gram kinkina hülıisasmı 
J.arıştırmalı ve her akşa~ ya
tarken kirpiklere sürmelı. 

Gümüş takımları 
Gümüş takımlarmı temizle

mek için, bildiğimiz adi külü 

Assorti bir çanta, kemer 
ve eldiven 

di Franırz sinema semasında pml 

pırıl parlayan Marcelle Chantal 
Madam Jeferson Cohn idi. Vakti de 
evde ve kocasının atlarını seyret .. 

mek için koşu yerinde geçerdi. 
Boıandıktan sonra iımini değiıtir

di. Çok kimseler ağır rollerin bu ka 

dmı ezeceğini zannediyorlardı.. Hal 
buki o, kend' evine girer gibi sine· 
maya girdi. 

Çevirdiği ilk filmler Mauelle 

Chantal'in Pola Negri ayarında bir 
artist olduğunu meydana çıkardı. 
Kendisi timdi Berlindedir. Artık es 
kiıi gibi bekar salonlarında sık sık 
görünmüyor. Muhteıem ıesi ile Pi e
yel salonlarında ıarlu söylemiyor .. 
Kendisini tamamile sinema"-'a vakfet 
mit gibidir. 

Berlinden avdetinde Pate .Natan 
ile bir mukavele yapacaktır. Bu fir
ma bu sene için hazırladığı bir çok 

filmlerinde Marcelle Cbantal'e rol· 
Ier ayırmıştır. 

Aktualite filmler 
Pariste sadece sesli aktuali

teler gösteren bir sinema açıla 
caktır. 

Mulen Ruj gibi 
Londranın maruf müzik böl 

!erinden Pavillon sinemaya teb 
dil edilmiştir. 

Bebe Daniels 
Bebe Daniels yakında doiu

racağı için sinemayı muvakka
ten terketmiştir. 

Bir senede 
Paramount ve Warner 1931 

_ 1932 senesinde her biri yet
mişer film çevireceklerdir. 

Dördüncüdefa 
Paul Withman dördüncü de 

fa evlenmiştir. Bu defaki karısı 
Margaret Livingston'dur. 

Bir film için 
George Bankroft'un yeni fil 

mi için alacağı para 100,000 do 
!ardır. 

Güzellik 
Esther Ralston bir hüsün 

müessesesi açmıştır. 

Kaçıncı bu? 
Pola Negri Amerikada bir 

iş ad,.mı ile nişanlanmıştır. 

Onlar da geçinemiyor 
Çin yıldızı Butterfly. W u ko 

cası H. Ling aleyhine talik da 
vası açmıştır. 

Jön pemyeler 
Jön premyelerden ismi dillerde 

dolaşmağa ba§lıyanlardan biri de 
Enrique Rivero' dur .. Bu sporcu genç 
hayatını kısaca şöyle anlatıyor: 

_ Bir cok arkadaılarım sahne
den sinem~ya gelmişlerdir. Halbuki 
ben sahnenin semtine uğramadım. 

Ve doğrudan doğruya sinemada baş 

1 

sulandırarak yumuşak hamur 1 

haline getirmeli ve bir bezle 
gümüş takımlarını bu hamurla 
uğuşturmalı ve ıbk suda yıka ı · 
dıktan sonra kuru bir bezle sil ' 
ıneli. 

"Laroşfokolt,, tan .. 
Erkek izzeti nefsi c>kşanarak 

kafese konur. Kadın da güzelli 
ğj methüsena edilerek .•• Konu

hn adama dikkat! .. 

Enrique Rivero 

)adım. Yirmi altı yatındayım. Aslen 
.Şililiyim. Orada şehirden uzak bir 
çiftlikte yaşıyordum. Geniş me•:ala
rımız ve mebzul sürülerimiz vardı. 
Bütün çocukluğum at üstünde geç
mi§tir. 

. ~ . 

• 

Horoz tilkiye dedi ki: 
- Bu adamlara hrrıız olmadığını 

ne ~ye söylemiyorsun. Mademki 
beni ditlerioin arasında tutuyorsun. 
Artık ben seninim. Sen hiç bir za
naan hıraız olamazaın. Böyle söyle 
de arkandan koımasmlar, sana fe-
naLk etmesinler.. 1 

Tilki kardeı bu mantıka inandı. Mar şa umumi bir nazar 

1 • ' 1 
MARAŞ - Adana'dan Mara§'a diğerinde de bir kamyon ha 

gitmek fırsatını buldum. Kıymettar soymuşlar! 8 ve 11 kişilik iki g 
kumandanlarımızdan erkanı harbiye tan ibaret olan bu çetelerin vil 
miralayı Kemal B. in Maraş'e yapa- meı·kezine yakın bir şosa üzer 
cağı seyahattan istifade eyledim. soygunculuğa cesaret etmeleri 
Ekispresin arkasına takdan hususi garip bir hadisedir_ Bu çeteler 

bir yataklı vagonla karanlık bir ge- detle takip olunmaktadır. 

• 

Kleopatra mı, Şehrazat mı, Salome mi ? Hagır
Marcelle Chantal I 

Son fi/imlerinin birinde Fosalie Roy 
kadar boğanın sırtına yap'§ıp kal
maktı. Fakat hayvan beni sırtından 
atınağa muvaff~k oldu. Bu hadise 
den dalayı kaşımın altından yara~ 

landııu. Fakat bu yara yeri şimdi 
belli olmuyor. 

Fransaya hukuk tah.iline geldim 

ve Sorbona girdi.m. Bir gün eğlence 
kabilinden bfr al'kada~la stodyolar

dan birinde figüran rolü aldık. Bir 

ihtilalci çetesiru tem•il edecektik. O 

zaman sinemaya o derece alika~ar 

oldum ki, artık her gün stodyoya 

gelmeğe başladım. Kitaplarımın sa
hifelerini bile kosmiştim. Bir çok 

filmler çevirdim. Altı seneden beri 

sioemadaynn. 

mıştır. 

Geçenlerde Uk defa çev· 
rilen bir filim gösterildiği 
zaman, bu filimi çeviren ar· 

tistleriıı kısmı azamı Nevyor· 
ka davet edilmiştir. Halk, 

bittabi artistleri reyelayin 

görmek için sinemaya tehacüm 

göstermişlerdir. 

ap.nii aÇtr ve batırarak horozun 
sö,.Iediklerini tekrar etti. 

Fakat tilki kardeıin ağzı açılınca 
horoz da ~ırpmarak bir ağacın Üze
rine uçtu 've tilkiye dedi ki: "sen 
yalnız hırsız değilıin. Ayni zaman

da da aptalaın ! ., 

Dokunma 
Küçük Arif bir papağan gördü. 

Okıamak istedi. Fakat papağanın 
sahibi dedi ki: 

- Kuta dokunma, ııırll'. 

- Neden ısınr? 

- Çünkü seni tanonıyor .. 

- Oyle iıe, söyle.. benim adım 
Arif •• 

---·---·-·-·--· --

cede şimal İ•ta• yonundan hareket 
eyledik. Hat komiseri erkanıbarbiye 
binbaşısı Hüıeyin ve fırka yaveri 
yüzbaıı Bedi beylerle beraber beş 
yolcu taııyan ve hey'eti a•keriye
mize tahsis edilmiş olan balkonlu 
ve ıık vagonda keç vakite kadar 
oturduk. 

!Oabahleyin F evzİpaşaya geldikse 
de, Malatya hattına hareket edecek 
olan trene henüz vakit olduğundan 
tekrar uyumaya çalqtık. Kalktığr
m1Z vakit ekispreai.n bizi makaslar
da bırakarak çoktan Halep' e doğru 
gİtmİ§ olduğunu anladık. 

Ferni Paşa 
Burası bir nahiye merkezidir, fa. 

kat betonarme binalar yapılmış ve 
nazarı dikkati calip bir şekil almış· 
tır. Buraaı mühim bir Bifirkasyon 
noktası ve Gazi ayİntabın da baılıca 
iskelesi olduğundan ehemmiyetli bir 
mevkidir. 

Maraşa doğru 
Fevzipaşa'dan bir saat sonra (El 

oğlu) iıtaıyonuna vasıl olduk. Fev
zipap' dan itibaren nilüferlerle mü
zeyyen cesim bir arazinin su alhnda 
n daimi bir bataklık halinde bulun· 
duğunu gördüm. istasyonda istik
bale gelmit olan muhterem zevat 
ile yola çıktık. Şosa muntazamdır. 

Otomobiller bizi uçuruyor. Maraş 
kasabası, çıplak bir dağın eteğinde 

ve yeıillikler içinde görünüyor. 

Yollarda 11k sık devriye ve kara
kollara tesadüf ediyorduk. Ve her 
bade vaziyette bir ciddiyet olduğu
nu anlıyorduk! Meğer bir hafta e .. -
velyekdiğerini müteakıp iki soyğun 
vak'asr olmuı. Birisinde postayı ve 

sinin enkazı arasında bulun· 
muttur. 

Bir plaj için iki milyon 
lngiliz lirası 

KAP, 19 A.A. - Belediye 
meclisi ile demiryolları idaresi, 
Kap plajlarının inkitafma 2 
milyon İngiliz liraaı tahsisi 
hakkında bir itilafname aktet. 
mişlerdir. 

iki milyonluk sahte 
Nautilus1Ün başına çekler 

gelenler ANVERS, 19 (/ •. A) - Bir 

VAŞiNGTON, 19 A.A. _ elmas taciri, kendisine Mad
Gazeteler, bahriye nezaretinin rit milyonerlerinden M. Lar
bir tebliğini netretmektedir. go'nun oğlu süsünü veren 
Bu tebliğde Wyoninğ vapuru· birisi tarafından dolandml

ı nun Nautilus tahtelbahrini çek mıştır. Dolandırıcı 4,595,000 
mekte bulunduğu ve denizin franklık elmas ve inci almıı 
dalgalı olduğu beyan edilmek. ve mukabilinde de İspanyol 
tedir. T ahtelbahrin periskobu bankaları üzerine iki milyon
zayi olmu1 olduğundan içinde· luk iki çek vermiştir. 

f l kiler hiçbir şeyi görememekte Dolandırıcının mufaraka-
llk gösterilen ilim er ve harp gemisi muhabereyi tel tinden s•mra şüpheye di!fen 

Hollyvood'da bir filim .ilk siz \•asıtasile temin etmekte- elmas taciri Madrit'e telefon 
defa gösteri!diği zaman ga- dir • etmİf ve M. Largo'nun oğ-
yet muhteşem meras:m ya- B' t • • naAşı lunun Madrit'den hiç bir va-

hr . ır ayyarecının 
pılır ve l:u süvareye şe in bulundtt kit ayrılmamıf olduğunu öğ-
erkek, kadın bütün yıldızları rt>nmiftir. Tacir derhal zabi-
çağırılır. Diinyanın tanıdığı MELBOURNE, 19 A.A. - taya müracaat etmiş ve sah. 
bütün bu artistler mikrofonla Bundan 10 gün evvel tayyaresi te lspanyolun eıkali her ta-
kürreiarzın dört tarafına ses- ile Albury'ye gitmiş ve o vakit rafa bildirilmistir. 
!erini işittirmek için bir kaç ten beri kendisinden hiçbir ha- Nautilus tahtelbahri 

Maraşlıların kahramanlı 
Maraş Fransızlaı·ın işgalinde i 

yerli ermenilerin teşvi.kile kal'aC 
sancağımız aşağı indirilmiş ve F 
sız bayrağı çekilmittir. Türk hı 
miyetine arbk nihayet verildiği 
babına düıen halk, cxma günü 
mide içtima ederek gazep ve hE 
candan güğremiş arslanlar gibi 1 
aya çıkmışlar ve hunları gören F 
sız karakollan korkularından fi 
eyledikleri cihetle şanlı sancağın 
tekrar kal'aya çekmişlerdir. 

Maraşın vazigeli 
Merkez vili.yet yalnız bir şosa 

batka yerlere §Osası yoktur. Bu 
dan Kaya.eri'ye bir şosanın inı 

Eloğlu istasyonuna merbuttur 
o tarik ile Maraı'm Ankara 
raptı elzemdir. Maraı gibi mah 
)atı mebzul ve nufusu kesif olan 
şehirin bu derecelerde ihmal eı 

miş olmaaı doğru değildir. Bilhaı 
F evzipaşa - Malatya demiryolun 
buradan geçirilmemesi büyük bir 
yadır. Bir miliyon liı·a daha sarf 
mezkur hat oradan ııeçirilmiş olı 
clı, hakikaten hem vilayet ve hem 
hazinei millet çok müstefit olurdı 

Marat kasabası dik meyilli bir 
renin iç.inde ve bu derenin iki tar 

yamaçlannda inta edilmiş olduğu 
dan her tarafı İnİ§ ,.e yokuştur 

her tarafmdan su fışkırmaktad 
Kasabanın çarşı ve pazar mahall< 
ile etrafı çok alçak ve suları da ka 
şık ve gayrı sıhhi bulurıduğund2 
dol<>yı insan oralarda bunalmakt 
drr. Maraş'm havadar ve suyu güz 
kısmı kışla ve civarındaki mahalle 
dir. RAGIP KEMAi, 

Wyoming zırhlısından ge'er 
bir telsizde Nautilus tahtel· 
bahrinin pek müşkülatla Qu· 
ennestouon'e gitmekte oldu· 
ğu bildiriliyor. Tahtelbahir, 
mezkur limandan henüz 400 
mil uzaktadır. Dalgalar tah· 

telbahrin periskopunu alıp 

götürmütlerdir. 

Otomobil yanşları 

Londra, 19 - (A.A.) -
Man adası otomobil yarışla
rını" Norton., markalı otomo
bil üzerinde Hunt kazanmış· 
tır. Mumaileyh, mesafeyi sa
atte vasati 125,241 kilo· 
metre sür'atle, 3 saat, 23 da· 
kika ve 28 saniyede katet· 
miştir. 

Koşucu parkinden ise se· 
yircilerin arasına girmiş ve 
gerek kendisi gerek~e seyir
cilerden bir çoğu ba fif suret
le yaralanmıştır. 

lstrazburg'ta iki Alman 
tevkif edildi 

STRASBOURG, 19 (A.A) 

Poli~, motosikletlerinin 
üstüne eski Alman impara· 
torluğu renklerini taşıyan u
fak birer bayrak taklDlf olan 

Sigara kokusuna karşı 
Portakal kabuklarını kurulu 

il.uz. Bu kuru kabukları odada 
rakarsanız, sigara kokusu der-

k l .. 1 l beı· alınamamış olan tayyare 
e ime soy er er. mu·· ku'"laA l 

- ~~l~..Jfil!:!!.i,L" -~~:xı;2!~!.....!i' !!!ı.2!!!...~::::::::::::::::_:.:__:_:::.:::.:_J_!sİ~v~ill 2m:!!!!ü~f~e~tt~i1si!.___!E~k~iı~1s~'~in!!._!n~a~ı:.J.~!!!.!!!~.!!!i!l!.ii\...ll~ı:!!Y.!:ı!'..~l..Le.k...hııtdııl..Ju.rı,.,i.,..._...,.ıı.,_~~---Bir gün geoç bir boğanın sır,tına im '.lı evyor ta sınema 
iki Alman gencini tevkif etle-
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ntrollarından Mustafa 
Bağlarbaşında vatman 
:endi tarafından idare 
~te olan motrise arkada 
,rk aı-abayı raptetmek 
araba ile motrisin ara
rmiş. Tam iki arabayı 
e bağlarken vatman Be 
di nasılsa tramvayı 

tmi§tir. Daha ilk hare-
1<>trisle romork yekdiğe
tddetle çarpışmış, ara
:ı kontrölör Mustafa E
~ilmiştir. Sağ kalçası kı 
,belkemiği zedelenmiş, 

1ıuhtelif mahalleri incin 
biçare adam baygın bir 
ıp fakültesi hastahanesi 
!edilmiştir. 
nan Bekir tevkif edilmiş 
•!iye tahkikata devam edi 

r çocuk kaynar 
sütte haşlandı 
elki akşam Anadolu Ka
la yürekler acısı bir kaza 

bir buçuk yaşında bir 
' süt tenceresinde haşlana 
müştür. 

,dolu Kavağında balıkçı 
Efendinin refikası Mer

i. evde süt kaynatıyor, 
çuk yaşındaki oğlu Şefik 
ekliye emekliye oynuyor 
Bir aralık Meryem H. süt 
ttığı tencereyi ateşten in 

iİ• kendisi de başka bir iş 
ıa.k için dışarı çıkmıttır. 
~uk yalnız kalınca emekli
ıekliye tencerenin yanına 
1ş, ve sütün içine elini dal 
,k istemiştir. Fakat müva 
'ini muhafaza edemeyip 
renin içine düşmü! ve haş 
ak ölmüştür. 

~ryem H. faciadan ancak 
n saat sonra indirdiği sü
->ğurt mayalamak için gel 
_ıaman haberdar olmuş, ta 
ıçını, başını yolmıya başla 
' r • 

beş gün denizde 
kalan ceset 

;velki gün Heybelide çam 
.ı:ıında nıağruk bir erkek ce 
.bulunmuştu. Yapılan tah
tta mağrulrun 15 günden 
kaybolmuş olan Heybeli 

!isinden Koço olduğu anla 
lıştır. Koçonun nasıl boğul 
f tahkik edilmektedir. 

'Bir çocuk cesedi 
bulundu 

! sküdarda T ekkedede ma
. esinde ittihat sokağında bir 
'ar dibinde taaffün etmiş bir 
l~k çesedi bulunmu§tur. 
'ıulunan ceset vaktinden ev-

"' Üsküdarda Sultan tepede 
de sokağa terkedilmiş bir kız 
çocuğu bulunmuş, çocuk hayat 
ta olduğu için irza edilmek ü
zere kreşe gönderilmi§tir. Bu 
çocuğu bırakan da aranıyor. 

Rakının tesiri 
Kasımpa§ada oturan kazan

cı Neset evvelki gece Galatada 
bir bi;ahanede oturup İçmiş, 
sonra da sarhoşlukla İntihara 
teşebbüs ederek, biçak!a sağ ba 
cağına derin bir yara açmıştır. 

Neşet hastahaneye kaldırıl
mıştır. 

Kanlı kavga 
Evvelki gece Küçük pazarda 

10 yaşında bir çocuğun da ağır 
surette yaralanması ile neticele 
nen bir kavga olmu,tur. 

Küçük pazarda oturan Musa 
İhsan, Akif, Mahmut isminde 
4 arkadaş bahçeli kahvede otu 
rup işret ediyorlarmış. Bir ara
lık aralarında kavga çıkmış ve 
bu kavga kanla neticelenmiş 

tir. Kavga neticesinde Akifle 
Musa ağır surette yaralanmtş
lardır. Civarda bulunan Nabi 
oğlu Hayrettin ismindeki çocu 
ğa da kurşun isabet etmiş ve 
biçare çocuk ta ağır surette ya
ralanmıştır. Mecruhlar hastaha 
neye nakledilmişlerdir. Mah
mutla Ihsan yakalanmışlardır. 

Tozkoparanda yangın 
Kas.ımpaşada Toz koparan

da mezarlık sokağında dava ve 
kili Salih Beyin kira ile oturdu 
ğu evden evvelki gece yangın 
çıkmış ve yetişilerek, evin mut 
fağı ile bir kısmı yandığı halde 
söndürülmüştür. 

Otomobil kazası 
Bostanbaşında apartman ka

pıcısı Osman Efendinin kızı 7 
yaşında Ferhunde 2489 numa
ralı otomobilin altında kalmış 
ve ayağı kırılmıştır. Şoför kaç 
mııtır . 

Bir aile zehirlendi 
Vefada Darülhadis mahalle

sinde Vefa caddesinde 56 nu
maı-alı yanmış konağın bir kıs 
mrnda oturan Hıfzı Efendinin 
aile efradından Canan, Ayşe 
ve Hatiçe Hanımlarla Canan 
Hanımın iki çocuğu tesemmüm 
alaimi göstermi,ler ve hastaha 
neye yatrrılmtşlardır. 
T esemmümün iki gün tencere
de kalmış sütlü bulgurdan ileri 
geldiği anlaşılmıştır. Vefat e
den yoktur. 
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Birinci sahifeden geçen yazılar 

Usküdar tramvayı-! 
nın Kadıköye tem 1 

didi tenkit edildi .. 
(Başı 1 inci sahif~e) 

Bütçfl encümflni reisinin 
izahatı 

Bütçe encümeni Reiıi Hasan 
Fehmi Bey, arazi vergisinin de ha
kiki irat eı&asına iıtinat ebnesinin 
doğru ve fakat ıimdilik bunun bir 
gaye olduğunu İ§'U'et ettikten sonra 
bunun ancak kadaotronun ikmal ve 
tapu sicillerinin sabit kıymet ola
rak tes1'it edilmesinden sonra mum
kün olabileceğini oöylemiştir. 

Hasan Fehmi Bey beyanatına de
vam ederek, ~imdilik dört yüz kaza
dan ancak 12 kazada baoit bir su· 
rette kadastro muamelesinin ikmal 
edildiğini tahrir tecrübe kanununun 
tatbikatile İ§tigal olunduğunu kay
dederek büün bu vaziyetler ka•şmn 
da yeni arazi vergisi kanununun ar
zu ve gayeyi tamamen temin ede
cek bir derecede değilse de muta
vassıt bir halde bulunduğunu ve 
bugünün ihtiyacına uYR:un olduğu
nu söylemit ve kabulünü istemiş

tir. 
Bundan sonra maddelere geçile

rek kanunun birinci müzakereıi ik

mal edilmiştir. 
Kanunun esasları 

Kanun layihasile Türkiye hudu
du dahilinde bulunan bilumum ara
zi, kıymetleri üzerinden arazi vergi
ıine tabidir. Üzerinde bina bulunmı 
yan ve bina mütemmimatından ma
dut olmıyan arsalar, araziden ma
duttur. Etrafı çevrilmiş olsun olnıa
sın ticaret ve san'at işlerinde kulla
nılmak Üzere müstakillen kiralanan 
arsalar irath ve bunlardan gayrisi 

iratıız addolunur. 

Vergiden muaf 
Devlete ve bahusus bütçeler 

le idare edilen teşekküllere ve 
belediyelere ve umum menfaati 
ne hizmet eden cemiyetlere ait 
olup mücerret kazanç maksadi
le tesis edilmit olmıyan ve icar 
edilmiyen, ziraatin ıslah ve in
ki,afına matuf nümune fidan
lıkları, meyvalıklar, nümune 
tarla ve çiftçileri, spor sahaları, 
umuma mahsus meccani park
lar, çocuklara mahsus bahçeler 
ve oynama yerleri devlet ve 
mahalli idareler veya belediye
lere ait her nevi yollar, mey· 
dan ve pazar yerleri, köylerin 
icar olunmıyan mer'a harmanı 
yeri, çayırlık gibi mahaller ile 
köylere ait gayri menkul orta 
malları, ziraata elverişli olma
dığı gibi sair suretle istifade 
edilmiyen ta,lık, bataklık ve 
fondalık arazi hususi kanunlar 
veya mukavelenamelerle muafi 
yeti kabul edilmiş veya edile
cek arazi ve arsalar ve kanuni 
salahiyetleri istimal ederek 
hükumet tarafmdan tasarrufu 
menedilen arazi ve arsalar ver 
giden muaftır. Bu sonuncuların 
muafiyeti memnuiyetin deva
mı müddetincedir. 
Şu arazi de tayin edilen 

müddetleri zarfında vergiden 
muaf tutulacaktır: 

Zeytinlikler 
Yeniden vücude getirilecek 

bağlar, güllükler altı sene, 
meyvalıklar 8 sene, a,lama su 
ı-etile vücude getirilecek zeytin 

Kooperatif 
Cemiyeti 

1 Prenses Emine Hz. 

1 
(Başı 1 inci sahifede) 

fat haberi verilmemiJtİr. Mumaile
( Başı 1 inci sahifede) yh ancak saraydan girerken ııördü

yapmak ve Türkiyede Koope- iü matem feryatluından elim habe
ratif fikrini netrü tamim et- ri almıtbr. Prenses Emine Hf. nin 
mek üzere Darülfünun emini difer mahdumu sabık Hidiv' Abbas 
Muammer Raıit Beyin riyase- Hilmi Pt. lsviçrededir ve ıehrimize 
tinde bir ilmi cemiyet teıkil gelmiyeceii gibi, validesinin defin 
edilmittir. merasiminde de ha;ı:ır bulunmak üz-

T ürkiyede her türlü inkılap re Mmra gitmesine de ihtimal veril
ve teceddüt hareki.tında oldu- memektedir. 

Prenses Emiııe Hf. nin iki erkek iu gibi kooperatifc:ilik fikri da-
hi ilk ilhamını Büyük Münci- ve iki lu:ı: çocuğu vardır. Kerimele-
miz Gazi Hazretlerinin İzmir- rinden biri Mahmut Muhtar Pa!a
de İrat buyurdukları nutuktan n•n refikası Nimet Hf. dir. 
almı§tır, M ... rda Emine Hf. pek büyük 

merasimle defnedilecektir. Bu husus 
Cemiyet, bütün Darülfünun ta şimdiden hanrlıklııra batlannn,. 

müderriılerile iptidai mektep- tir. 
ler ve mesleld bütün mektep 
muallimlerini tabii azaları ad
detmİ§, ve kooperatif şirketle
ri azasının da cemiyete girme
sine karar vermittir . 

Türk kooperatifçiliği ile ala
kadar oliiin her kadın ve erkek 
vatanda§ da cemiyete ııirebiliı·. 

Cemiyet, aylık risalesinde, 
ve kitap ve gazetelerde azası
nın tetkikatını netredec:ek, 
memleketin muhtelif yerlerin· 
de konferanslar ve müsahabe
ler tertip edecektir . 

Diğer cihetten; memleket 
dahilinde ve haricinde tertip ve 
iştirak edeceği seyahatler ve 
içtimalarda milli, ve beynelmi
lel kooperatifçiliği takip ede
rek Türkiyede kooperatif hare· 
ket ve cereyanını kuvvetleştir
meğe, ve Türkiyenin umumi, 
ve mesleki tedrisatına koope
ratif fikirlerinin mümkün oldu
ğu kadar girmesine çalıtacağı 
gibi kooperatif şirketlerinin te
essüsünü ve yaşamalarını da 
te§ vik edecektir. 

* * * 
Aza olmak arzusunda bulu

nan zevatıµ (Darülfünunda U
mumi Katiplik dairesi: Türk 
Kooperatifçilik cemiyetine ) 
yazmalar .rica olunur. 

t' 

Neve Freie Presse gazetesi
nin umum direktörlerinden M. 
Elek dün İzmirden şehrimize 
gelmiştir. Mumaileyh buradan 
tayyare ile İrana gitmek niye
tindedir. 

Bir fırında lraza 
Kasımpaşada Bahriye cadde 

sinde Yaninin fırınından dün 
bir kaza olmu§, makine kayışı 
koparak, Adem ismindeki ha
murkarın başı tehlikeli surette 
yaralanmıştır. 

Bebek sarayına dün birçok zevat 
giderek prens Mehmet Ali P~. ya 

arzı taziyet ebniılerdir. Bu meyanda 
Mısır, sefiri, sefaret erkanı, merhu
menın akraba ve taalli'ıkatı, e:tl<i 
devre menıup Türk ricali de vardır. 

İzmir de 
Gazi heykeli 

Gazi Hz. nin lzmirJ.e rek
zedilecek lıegkellerinin 

modeli 

IZMlR, 20 (Hususi) - Ga 
zi Hz. nin lzmirde dikilecek 
heykellerinin modelini tetkik 
etmek üzre bir hey'et bugün 
buradan Rcmaya hareket ede
cektir. Heykel komisyonu be
lediye sermühendisi Necmet
tin, şehir meclisi azasından mi 
mar Kemal, İstanbul güzel 
.sıın'atlar Akademisi heykel-
traş muallimi lhsan beylerden 
müı·ekkeptir. Hey'et modeli 
tetkik ettikten sonra F ransaya 
da geçecektir. 

Boks hey' eti böyle 'mj 
maç tertip eder? 

Cuma günü boks seyretme~e 
gidenler neler gördüler? 

Cuma günü T epebaşı bahçe
sinde "Türkiye idman cemiyet
leri ittifakı Boks hey' eti,, tara
fındıın tertip edilen boks maç
larına tesadüfen gitmit bulun
dum. Söylendiğine nazaran 
(Franki Marten -Mülodoviç) 
döğüşeceklerdi. 

Maçlar saat altıda ba,ladı ve 
sırasile aşağıda yazdığım ama
törler dövüştüler: 
Tanaş - Dimitri berabere 
Sari - Manol Saxi galip 
Nazaret-Neııim Nazaret galip 
Kiça - Arif berabere 
Filip - Şadi Şadi galip 
Maks - Albert Maks galip 

Bu müsabakalar oradan bura 
dan toplanmış ve müddeti haya 
tında bir kaç kerre eldiven giy 
mlş ve yahutta hiç giymemiş 

heveskarlardan ibaretti. Haydi 
bunları geçelim. Bunlardan son 
ra F ranki ile Müladoviçin dö
ğüşmesi lazım geliyordu. İşte 
tam o strada idi ki, (Spiker) di 
ye ortaya çıkarılmış olan bir 
zat (maçlaı·ın bugünlük bu ka 
dar olduğunu) biçare seyircile 
re gayet alaylı bir tarzda söyle 
di. 

Vehlei ulada kendimi tuluat 
kumpanyalarının birinde san
dım. Hayn· yanılmışım. Meğer 
ben "Türkiye İdman cemiyetle 
ri ittifakı boks hey' eti,, tarafın 
dan tertip edilmiş bir müsaba
k&da imişim. Merak ettim ve 
Franki - Müladoviç maçmın 
neden olmadığını orada bulu
nan bir arkadaşımdan öğren

dim. 

Haddi zatında pı-ofesyonel o 

lan Franki bu karşılaşma ıçm 
100 lira, Müladoviç te 75 lira 
istemiş ve 60 lira bahçe kirası 
varmış. Ceınan yekun 235 lira 
lazımmış !Buna mukabil org ani 
zatörler 40 lira kazanmışlar ve 
gayet tabii olarak günün en 
mühim maçını hazfetmişler. 

Fakat burada seyircinin hak
kı ne oluyor diye bir süal varit 
olmaz mı? 

Boks federasyonun da ismi 
karışan müsabakaların daha 
ciddi olması lazım gelmez mi? 

Spor namına yapılan bu ha
ı·eketler hariçte çok feci akis
ler yapıyor ve komşu milletler 
de aleyhimize bir propaganda 
vasıtası oluyor. Acaba Boks 
hey' eti kendine tevdi edilmiş o
lan bir ismin şerefini böyle mi 
muhafaza eder? İnsanın böyle 
bir maçı boks hey' etinin tertip 
ettiğine inanacağı gelmiyor. 

Çünkü ederse hiç olmazsa 
başarması lazım gelirdi. 

Muhteşem Özdemir 

İleri Spor - Altın Hilal 
Haliç İleri spor kulübü birin 

ci ve ikinci takımları ile Altıı. 
Hilal kulübü birinci ve ikinci 
takımları arasında Eyüp s~ha
sında cuma günü bir maç yapı
lacaktı. Fakat evvelce takar
rür eden bu maça Altın Hilal 
takımları gelmediğinden Heri 
spor tarafından seremoni ya· 
pılmıştor. 

Mersinde bir banka 
kapandı 

Gelen malumata göre Fran
sız şarkı karip banl<ası Mersin 
şubesini kapatmıştır. 

Harik Hayat Kaza Ye 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon hanmda kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bili.fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

T elefon: Beyoğlu 2002 

likler 10 sene, yeniden vücude 
getirilecek zeytinlikler ve fın
dıklıklar 12 sene, hükUmetçe 
muayyen bir mıntakaya iskan 
edilecek aşiretlere ve mühacir 
!ere tahsis edilen anzi üç sene, 
hususi kanunlar ve usullere gö 
re yeniden ziraate elverişli bir 
hale getirilen arazi üç sene, or 
manlar 20 sene, dutluklaı- 10 
sene. 

....................................... 

Meclis pazartesi günü topla 
nacaktır . 

BEIMI itlNLlR TllHK LİMTED ;iRKETI 
Tiirkiyede her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum ıesmi daireler 
ilanlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade ,hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 -·· '------•. !!!.!!!.!"'""!!!~J!!!'!!!...~.--""""lll!!"'""'!....,. __ ~--------------"""!""""""lll!....,~--"""!""~"""!!!!.'"9--~----~~-""""!"!~-~-~_"!"--~-~. "'!"".!-~!'!!---""""lll!"""!"~.J!!l.'!""""'_!!1!1 __ _ ~~. ~~~.~- --"'!'ll!!"!'"'....,~-"""'_"!"~- ~"!!_~~--~~_,,,'!!":j r 
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fili yet' in tefrikası: 63 -

rılmış saçları, ağır gelin tu
.eti ile tıpkı bir bebeğe ben
crdu. Yalnız ince kaşları al 
da gözleri meyusiyetle ya
n bedbaht bir bebek ... 

· Bu sırada Kamer bir ok gibi 
·ri girdi, mütevekkilane akı
tine intizar eden Kerimeye: 
- Cabuk hanımcığım ... Ara 
ha2ır ! dedi . 

Kerime titrek ellerile Huri-
Hanımın elini tuttu, başile 

layı dolduran hanımlara se
mlar vererek kapıya doğru 
ırüdü. Artık genç kızlık ha
•lının mes'ut günleril\İ tama· 
ile kapatıyor, tanımadığı, bil 
ediği bir aleme, bikes ve hi
ıayesiz gidiyordu. 

Gelinin geleceği divanhane
e babası sıkıntılı bir tavurla 

rüp alnından öptüğü zaman vic 
danen muazzep oldu. Bir tane
cik kızını kendi hırsını tatmin 
etmek, kendi hayatını kurtar· 
mak için adi bir mal gibi satı
yordu. 

Kerime kar gibi ell;ıisesile ö 
nünden geçip gitti. Ruhunun 
emellerini insafsızca kıran ada 
ma karşı söyleyecek bir sözü 
yoktu. Bu kadar güzel ve cazip 
olmak kendisi için bir sebebi fe 
laket olmuştu. Keşki güzel ol
masaydı da istediği adamla ya 
şayabilseydi ... Şu son dakikada 
olsun Kadriyi bir kerecik olsun 
görmek istiyordu. Tatlı aşk 
rüyalarının bu feci akıbetinden 
dolayı ömrünün sonuna kadar 
nasıl yanacağını ona söylemek 
istiyordu. 

madan 

çek halinde kapının efiğinde 
durdu. Belki babası haline acı
yaı-ak fikrinden cayardı ... Belki 
de bütün bu gördükleri bir ka
bustan başka bir şey değildi de 
gözünü açtığı zaman kendini 
sevgilisinin, Kadrinin kolları 
a»asında bulacaktı .... 

Fakat daha fazla durmağa, 
beklemeğe irukan yoktu. İki 
harem ağası kapının üstünden 
arabaya kadar bir şal tuttular. 

Kerime bu şalın altından 
geçerek arabaya girdi. Araba
nın kapısı kapandı. Perdeler 
indioildi. Gelin bu daracık mah 
bes içinde bir müddet dünya i
le alakasını kesmiş gibi oldu. 
Asabi bir buhran içind~ aı-ka· 
sına yaslandı. 

Hayat kitabının güneş nuru 
ile, güllerile işlenmiş faslı ka
panmıştı. Bundan sonra kalbi
nin kitabını göz yaşı ile yaza
cakh. 

Kerime Hanımın başındaki 
parlak taç gittikçe ağırlaşıyor
du. Nihayet öyle bir zaman gel 
di ki, ta kurşun sikleti verme-

havası içinde boğulma radde
sine gelmişti. Yorgunluk ve iz 
tırap içine baygınlık veriyordu. 
Öyle olmakla beraber, o feci 
akibet kendisini beklemeseydi 
bütün bu iztiı·abata katlanma· 
ğa razı olurdu. 

Bu sırada araba tekerlekleri 
nin gürültüsü kumlu bir yol ü
zerinde kayboldu. Durdular. 
Gelmi§lerdi . 

Arabanın kapısını açan bir 
harem ağası: 

- Buyurunuz Hanımefendi. 
dedi .. 

Gene arabadan kapıya kadar 
bir şal gerildi. Kerime ayağı 
birbirne dolaşarak bundan son 
ra ait olduğu adamın evine doğ 
ru yürüdü. 

Artık Kadri Bey yoktu ki 
mahkum edildiği bu esaret ha
yatın kurtulmağı ümit edilebil
sin! Kerime bu azap içinde ko
casının evine girdi. İbrahim B. 
gelini kapıda bekliyordu .. Ko
nağın alt salonu giyinmiş ku
şanmış, bir çok hanımlarla dol 
muştu. İbrahim Bey karısının 

di, muradına nail olmuş bir in
san tavru ile mağrur ve muta
azzım, yürümeğe başladı. Sa
lonu dolduran kadın kalabalığı 
arasında bir kıpırdama oldu, 
gelinle güveye yol açıldı. Ke
rime kocasile birlikte merdive
ne doğru yürüdü. E tı-aftan: 

- Maşallah! Maşallah! Al
lahıru seven maşallah desin.! 
Sesleri yüksclmeğe başladı. Jb 
rahim Bey serptiği sarı liı·a çey 
rekleri yere düıtükçe herkes 
biribirini ite kaka toplamağa 
çalışıyordu. Bu suretle merdi
venden çıktılar. Gelin odasında. 
Sadrazamın kızı için murassa 
bir taht kurulmuştu. Serkatip 
karısını tabla kadar götürdü. 
Orada nezaketle kolundan çıka 
rak geri döndü. 

Gelin odası yüzlerce kadınla 
dolmuştu. Evin içi bin bir gü
rültü içinde çalkanıyordu. Ke
rime koltuk merasimi esnasın
da kocasının yüzüne bakmamış 
tı. Genç kız kendini yegane sev 
diği erkekten ayıran, saadeti
ni ilelebet yıkan bu adamla göz 

zamanı dü§ün-

dükçe tüylerinin diken diken 
olduğunu hissediyordu. Fakat 
ne çare ki korktuğu batma ge· 
lecek bütün nefretine rağmen 
İbrahim Beyin karı51 olacaktı. 
O gün gelin görmeğe gelen ka 
dınlarrn gevezeliğini dinleye
rek akşamı etti. 

Hava karardıktan sonra ev 
tenhalaştı. Güvey yemeği ye
nildikten sonra oda kapısı açı
lıp içeri lbrahim Bey girdi. Ke 
rime beyaz duvağile ayakta 
bekliyordu. İbrahim Bey karı
sına yarı mağrur yarı mültefit 
bir temennah ettikten sonra ne 
yapacağını bilen bir adam tav
ru ile seccadeye doğru yüYiidü. 
Namaz kıldıktan sonra cebin
den büyücek bir elmas mahfa
zası çıkarıp kapağını açtı, ma
sanın üstüne bıraktı ve yal'I 
küstah bir tavurla gelinin du
vağını kaldırdı • 

- Nasılsınız, küçük hanım? 
Bu teklifsiz süal Kerimenin 

heyecanla çarpan kalbine biraz 
sükunet verdi. Bundan böyle 
hayat ve mukadderatına ha
kim olacak adama göz ucile 

bir baktı. İbrahim Beyin fesa 
kalbi haris gözleri cümudiyele 
arasında doğmuş bir ırmağ 
granit yatağı kadar soğuktu 
Kerime uzun kirpikli göz k
paklarını güzel gözlerinin üz 
rine indirdi. Kocasının mahiy 
tini daha ilk nazarda anlamı 
tı • 

İbrahim Bey Keı;menin g · 
zelliği hakkında kadınlarda 
çok şey dinlemişti. Fakat k 
dın sözüne inanmak adeti olm 
dığı için duyduklarına faz 
kıymet vermemişti. Şimdi y 

nıldtğını anlıyordu: Kadml 
rın Kerimeyi methetmekte y 
den göke kadar haklan vardı 

Kerime elinin zarif biı· ha 
ketile kocasını selamladı. lb 
him Bey bu kar gibi beyaz n 
ni mini eli tutup hafifçe ken 
ne doğru çekti. Bu ilk tem 
genç kızın vüc:udünde bast 
aşağı kadar bir raşe koştu;· 
ve telaar gözlerini kaldırıp 
casına baktı. 

(Bitmed" 



~aşira-cak 

şey mi 

"ASPiRiN., in soğuk algınlığının çar
çabuk önüne geçmesi hiç de hayret 
edilecek bir ~Y değildir. Bilakis g~e! 
tabiidir. "ASPiRiN,. gibi 'Be~' sallbını 
taıtıyan bir müstahzar mutlaka mues
sir olmalıd . 7. 
Siz de aynı fikirde değil misiniz ? 

--~~~~~--~~~~~~~~~~~~-:---~-::=: 

•Muallim Mubahat Bey tarafından 
Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(Herbert N. Gasson) un 
(İDEAL BÜRO) 

Eseri gayet güzel bir şekile intişar etmiştir. 
Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz 

Milliyet matbaası 
Tevzi ma.halleri: Agah Bey kitaphanesi . 

Muallim Halit kitap '1anesı 

Dr. HORHORUNi :J 
Bcıo~l u Tokat l ı yan ,·anında mektep sokak 35. Cilt \ e emrazı 

- 7.lİh rcvi rc teJıvihan es i. f1ergün sabahtan a'(şamı kadar. 

Beyoğ.u belediye 
ınuştur. Sekiz gün 
caktır. 

fubesiodeo: Yavrulu bir koyun 
içinde sahibi müracaat etmezse 

* * * 

satıla-

istanbul belediyesi için pazarlıkla dört hin kilo benzin 
fa tın alınacaktır. Benzinin evsafı O, 730 - O, 740 derecedir. 
iki gün zarfında teslimi şarttır. Talip olanlar 7S lira teminat 
akçesi ile 22 haziran pazartesi günü s.at on beşe kadar 
levazım müdürlüğüne gelmelidir. 

* • • 
İstanbul belediyesinden: icra edilme~t~ olan ~~nalizasyon 

ameliyatı dolayısile 22 haziran 931 tarıhınden ıtıbaren Ak
sara •· caddesinden Simitci sokağına kadar horhor caddesinin 
hi!c{mıe vesaiti nakliyeye kapalı bulunacağı ilin olunur. 

SAFİYE HANIM ... 
Her akşam 

KÜCÜK ÇiFTLiK PARKINDA ... 
.. ,->. . : : ~aza iştirak edecektir 

Tütün inhisarı umu
mi müdürlüğünden: 

Mevcutinümunesinin aynı olmak ve ihaleyi müteakip(1000) 
ki'osu bir hafta zarfında ve (4000) kilosu bir buçuk ay sonra 
Cibalide levazım anbarına teslim edilmek üzere ( 5000) kilo 
üstüpü pazarlıkla mubayaa olunacaktır. Taliplerin 250 lira 
teminat akçelerile beraber 11 - 1 - 931 cumartesi günü saat 
11 de nümune ve şartnameyi görmek için her gün Galatada 
ınubayaat komisyonuna müracaatları. 

Terlikçi esnafının 
nazarı dikkatine 

Türkiye Hililiahmer cemiyetinin ihtiyacı olan ve oümunesi 
fstanbulda Yeni postahane civarında Aksaraylılar hanının 3 
numaralı Karahisar maden suyu ve oyun kağıtları satış bü
rosunda bulunan terlikten 4 muhtelif nümune üzerine 2500 
çift terlik pazarlık suretile sipariş olunacaktır. Talip olanla
tın şartları öğrenmek nümuneyi görmek ve münakasaya İf" 
tirak etmek üzere 29 haziran pazartesi günü öğle vaktine 
kadar büro müdüriyetine müracaatları ilin olunur. 

Milliyet Matbaası 
Nefis ve Seri Surette 

Hcrncvi evr:.lkı matbua tab'ını deruhte eder. Notere 
ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt zarf, kart vizit, 
:nul:t ra, Reçete ve faturalar renkli olarak el ve divar 

i ! anları yapılır. Fiatlar mutedildir. 

Adres• Ankara caddesi dairei mahsusa ~ 
• T .. lefon 24311!2/3 

MlLL1YET PAZAR 21 HAZlRAN 1931 

İLAN 
Nafıa Vekaleti celilesi ile 

Türk Anonim Elektrik şirketi 
ve "Satgazel., denilen İstan
bulda Ha vagazi ve Elektrik 
ve teşebbüsatı sınaiye Türk 
Anonim şirketi arasında 20 
Nisan 1931 tarihinde aktedi
len bir mukavelename üze
rine Türk Anonim Elektrik 
şirketi imtiyazının Anadolu 
cihetine de teşmil edildiği ha
vafü mezkiıre ahalisine arz· 
olunur. 

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

Bu münasebetle Türk Ano
nimElektrik şirketi, Rumeli ci
heti tarifesine nisbetle evvel
ki yüzde 10 zammın bundan 
böyle yiizde 5 e indirile
ceğini Anadolu cihetindeki 
muhterem mütterilerine ke
mali memnuniyetle beyan ey
ler. 

Müşteriler, yine eskisi gibi, 
Kadıköy şubesine ( telefon, 
Ka~ıköy 3SS-356) 

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

Askeri lise ve orta mektep
lere kayıt ve kabul şartları 

1 - 931 :932 senei dersiye 
için yalnız Erzincan ve Kon
ya As. Orta mekteplerinin 
albncı sınıflarına meccani 
leyli talebe alınacaktır. bıti
yaç görülürse yedinci ve se
kizinci sınıflara alınacaklar 
ayrıca ilan edilecektir. Bu 
mekteplere talip olanların 

doğrudan doğruya ve ya as
kerlik fnbeleri vasıtaaile 
mezktir mekteplere müraca
atları lazımdır. 

2 - Talipler çok oluraa 
mlisabaka imtihanı yapılacak 
ve mOsabakada kazauanlar
dan ihtiyaç nisbetinde alına
caktır. 

3 - İkinci devrelere ( 9, 
10, 11 ) sınıflara kadronun 
mnsaadesi nisbetinde talebe 
alınacaktır. Bu devreye talip 
olanlardan tıbbiye, eczacı, 

kimyager sınıfları için de ta
lebe alınır. 

4 - İkinci devre talipleri 
Borsada askeri liseler mü· 
dürlüğüne ve İstanbulda aa
keri liseler müfettişliğine mü
racaat edeceklerdir. 

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

6 - Lüzumunda yapılacak 
müsabaka imtihanı için muh
telif mahallere çağırılacak 
talebenin azimet ve avdet 
harcirahları kendilerine ait 
olacak ve müsabakayı kazan
mayanlar ve ya muvaffak 
olupta ihtiyaçtan fazla kalan
ların hiç bir güna haklrı ta
lebe ve ,ikiyetlere hakları 
olmayacaktır. 

1 - Kayıt ve kabul için 
temmuz nihayetine kadar 
müracaat edebilirler. İkinci 
devrenin 11. nci sınıfına gi
receklerin kaydı ve müsaba
ka imtihanları temmuzun ni
hayetine ve diğerlerinin 14 
ağustos 931 tarihine kadar 
ikmal edilecektir. 

8 - Kayıt ve kabul şart
larının tafsilatı askerlik da
ire ve şubelerine ve askeri 
mekteplere gönderilmi,tir. 
Arzu edenlerin mezkür ma
hallerden öğrenmeleri lazım
dır. 

Piyange müdürlü
ğünden: 

Şartnamesi veçhile 5S,OOO 
adet defter tap ettirileceğin
den taba talip olocaklarm 
pey akçaları ile birlikte 22-
haziran-931 pazartesi günü 
saat IS te piyango müdürlü
ğünde müteşekkil tayyare 
cemiyeti mubayaat komisyo· 
nun~ mür~caatları. 

Lima:ı mıza muva·abtı 

beklenen vapur:ar 
GIANİKOLO vapu ru 21 

haziran pazar (İtalya ve Yu
nanistan) dan 

STELLA DİT AL YA va· 
p:ıru 21 haziran paz:ır (İtal
ya ve Yu'lan!stan) dao 
Yakında l i :nanımızdan ha

reket edecek vapurlar 
GİANİKOLO vapuru 22 

haziran (pazartesi) ( Burgaz, 
Varna, Köstence ve Odesa) ya 

S'.ELLA DİT ALYA vapu· 
ru 2S haziran pı!rşembe sa
bah tam 10 da ( Lloyd Eks
pres) olarak (Pire, Brendizi, 
Venedik 'e Trieste) ye 

KALDEA vapuru 27 ha
ziran cumartesi ( Dedeağaç , 
Kavala, Selanik, Pire, Kan
dia,Kalamata Fiume Venedik 
ve Triyeste) ye 

( COSULİ CH LİNE ) kum· 
panyasının lüks vapurlarına 
aktarm11 edilerek şimali ve 
cenubi Amerika limanlarına 
gitmek için tenzilatlı doğru 
bile. verilir. 

Hereevi tafsilat için Ga
latada mumhane (Lloyd Tri
estino) ser acentesine Tele· 
fon Beyoğlu 2127 veya Ga
latasarayında sabık Selanik 
bonmarşası binasındaki yazı· 
hanelerine. Telefon Beyoğ:u: 
2499 ve yahut Sirkecide Kır· 
zade hanındaki yazıhanesine 
müracıat edilmesi. Telefon 
İstanbul 23S 

eska 

RADY 
lar pek iyi surette en mükemmel 

Gramofonlara 
tahvil 

Plakların 

edilebilir. 

intişarı için 

Bir PHltlPS rlK~IP'u 
( Elektrik Diyafragmi ) ilive etmek kafidir. 

Elektrikle doldurulmuş plaklar en iyidir. Fakat 
hunlar bu PiK - UP ile daha mükemmel çalınabilir. 

PlK. UP adedinin fiatı lS liradır. PİK - UP 
takımı ( kutuda ) 27,SO liradır. 

Acele 
Satılık veya kiralık 
fotografane atelyesi 
Beyoğlunda İstiklal cadde

sinde 340 numaralı foto 
Pera dahilindeki fotografane 
levazımatı satılık ve ya kira· 
bktır. Bina ise kira ile dev
rolunacaktır. Taliplere her 
hususta subulet gösterilir. 
Müracaat: Oda başı Haçık 
efendiye veya Bristol otelin
de muhasebeci Zülfikar Beye. 

htanbul 5 inci icra Dairesinden: 
Avukat Dimitri Ef. nin Diyoniı Ef. 
den alacağı ola n mebali.ğin temini 

Harbiye fen Tatbi
kat mektebi müdürlü
ğünden: 

Fen tatbikat mektebi müteallim 
uıbitanına lngilizçe. Almanca ~e 
Franıızca liaan derılerini okubuak 
üzere müsabaka ile üç muallim alma
caktrr. Tedrisatta bu lisanlarda mü
kaleme ve bilhassa aıkeri eserler
den türkçeye çevinne kabiliyeti eaas 
gayedir. Bu maksatla askeri müte
kait erkan, ümera ve zabitandan mu 
allimliklere talip olanların 25 '61931 
perşembe gününe kadar icabeden 
vesaik ve muhtasar terciimei halle... 
rile birlikte Harbiye mektebinde Fen 
Tatbikat mektebi müdiriyetine miira 
caatiarı ilin olunur. 

1 LAN 

1 

istifasi içi? mahcuz olup. Beyoğlun .. 
da Huıeyınağa mahalleıınde imam 

~---------••im!!! sokağında eski 10, 10 mükerreı·, ye .. 

Seyrl.SefaJ•D j ni 12, 14 No. lu tahtınd .. kargir dük 
kanı müıtemil ve Lamamma (29725) 

Langa'da Katipkasım ma
hallesinde Mermerciler Sok. 
3 No, aktar dükkanı İbrahim 
efendiden devren satın aldı

ğımdan mezkür dükkandan 
alacaklan olanlar on bir gün 
zarfında müracaat ederek 
alacaklarını tespit etsinler. 
ilerde mes'uliyet kabul olun
mayacağı ilin olunur. 

Merkez acentası: Galata \ lira kıymet takdir edilen maa dük-
Köprübafı B. 2362; şube k3n bir bap apartımanın nısıf hisae

si ile tamamına (64,000) lira kıymet 
acentesi: Sirkecide Mühür- takdir edilen ve Galatada Şabkulu 
darzade ha•u 22740 mahallesinde Caddei Kebir ve Cer-

AYVALIK SÖR'_A_T __ .• rah sokağında kain b~lunan atik 
dört defa mükerrer ( 1) ve 552,560 

POST ASI j ve yeni 490, 492, 494 ve 1 ila 9 No. 
(Mersin) 23 Haziran 17 !arla murakam ve tahtında ıekiz bap 

de Sirkeciden kalkacaktır. mağazayı müştemil karııir diğer bir 

THEO REPPEN VAPUR 
ACENTASI 

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

Tafsilat ıçın Gılnta'da 
Frenkyan hanındaki acenta
bğa müracaat. Telefon Bey
oğlu 2274 

lstanbul Dördüncü icra Dair .. -
ainden: Halil Ha•ip Patanın mah
dumu Zeki Bey ile İfakat hanım 
varislerinin Haralamboı efendiden 
borç aldığı mebalığa mükabil vefa
en mefruğ Kasımpaıacla Emin camii 
mahall .. inde Epbem sokağında atik 
42, 41, 39, 57, 59, 59 47, 45mükerre< 
cedit 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 51 
numaralarla murakkam mukaddema 
yedi bap hane elyevm bir kıt'a ana
nın beheri hiııe itibarile iki hiıaeai 
ve yine numaralarda murakkam aria 
nın on hiıae itibarile bir hiııeai 30 
gün müddetle ibalei evveliye müza
yedesine vazolunarak üç yüz liradan 
talibi ohteıinde olduğundan yÜzde 
be, zammı ile 15 gün müddet ihalei 
katiyesi icra kılınacağından. 

Hududu: Bir tarafı Eır.in Bey 
hanesi ve bir tarafı bakkal Dimitri
nin dükkanı ve bir tarafı bahri kol 
ağaJarmdan Hüseyin ağanın bahçeıi 
ve tarafı rabü Mn-lane caddesile 
mahduttur. 

Arsanın mecmuu meu.haıı ilet
tahmin 486 metro murabbaı olup de
rununda üç kuyu mevcuttur. Kıyme
ti muhammeneai 1000 liradır. Talip 
olanlar kıymeti muhammenenin yüz 
de onu niabetinde pey akçalarını a
larak 928/5679 doıya numaraıile sa
at 14 den 16 ya kadar lstanbul Dör. 
düncü lcra memurluğuna 9/7/ 931 
tarihinde müracaat etmeleri ilin olu 
nur. 

kar~ı muhakak , 

bap apartnnanın nmf hiueıi ve al-
tındaki dükkanlardan 3 No. lu ber
ber gediğinden münkatep dükkan 
mahallinin on iki hisse itibarile Be~ 
buçuk hiııeıi açık arttınnaya yaze-. 
dilmiı olup 1 Temmuz 931 tarihinde 
Şartnamesi divanhaneye talik edile
rek 22 Temmuz 931 tarihine mUıa· 
dif ç.r,amba günü saat 14 ten 17 
ye kadar Beyoğlunda.ki latanbul 
5 inci icra Dairesinde açık arttırma 
ile satı1acaktır. Artınnaya iııtirak j . 

çin Yüzde On teminat akçeıi alınır. 
Müterakim vergi ile Belediye reain1 
leri ve vakıf icareıi mÜl!teriye ait· 
tir. Haklan Tapu aicillerile ıebit ol
mıyan ipotekli alacaklılar ile diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı ıabip 
!erinin bu haklarını ve husuıile faİ7. 
ve maıarife ait o'an idaialar'"' ilan 
harihinden itibaren 20 gün zarfında 
evraki müopitelerile bildirmeleri la
zımdır .. Akıi taktirde haklan Tapu 
ıicillerile sabit olmıyanlar sabı be
delinin pa) !aşmasından hariç kalır
lar. Ali.kRdarların yeni icra ve ifli.ı 
Kanununun 119 Üncü maddesi hük
müne göre tevfiki hareket etmeleri 
ve daha fazla malümat ve tafsilat al
mak iıtiyenlerin 930/4316 Doıya 
No. sıyla Mcmuriyetimize müracaat 
ları ilan olunur. 

iLAN 
Haliç iskelelerinde mazbut 

ve mahfuz 702 adet kestane 
ve 600 adet ih!amur çubu~u 
ile 9 adet taslak küreklik iki 
adet kayın 68 adet çam 348 
adet köknar kerestesi 16 pa
ket kilknar çita ve 702 ıskarta 
küknar 407 adet muhtelifill
cins kereste IS adet keza 
görgen kerestesi 1S24 kilo 
katran 460 kilo reçine 4 adet 
ceviz kütüğil 9 çeki kayın 
odun ve 3 çift sandal küreği 
S-7-931 pazar günü ihale 
edilmek üzere müzayedeye 
çıkarılmıştır. İzahat almak is
teyen!er:n Ke:estecilerde Ha
liç orman idaresine ve talip
lerin de yevmi ihalede saat 
üçte Defterdarlık binasındaki 
ihale komisyonuna müracaat 
eylemeleri ilan olunur. · 

DEVRFDILECEK 
iHTiRA BERAT! 

11Hidroka.rbon yağ tahvili0 hak· 

Yo.gi Haçatoğlu 

Üsküdar Hale Sinemasın
da ilk pantalon mümeuili 
Harri Lankton dnhuliye 10. 

Bakırköy Jandarma bölük 
kumandanlığından: 

29-6-931 pazartesi günü 
sabahı Bakırköy jandama 
bölüğünde köhne eşya satı
lacaktır. Taliplerin müraca
atları. 

ZA YI: - Seyriıefer merkezin
den aldığun 2320 numerolu şoför 
ehliyetnarnemi zayi ettim. Y eniaini 
alacağondan zayiin hükmü yoktur. 
Taksim tak&i mahallinde şoför Vahe. 

ZA YI: - Galatasaray ile Niıan
taı ara11nda Yunan pasaport ile ika 
met tezkeremi muhtevi cüzdanımı 

zayi ettim. Yenisini alacağnndan es· 
kisinin hükmü yoktur. 

Stelio Kontia 

Kadıköy icra Dairesind~n: Bir 
bo)·cun temini istifası için haciz al
tıaa alınan çiçekli pembe kadife ka
nape ve sairenin satılması kararlq
tınldığından telliJiye ve ihale pul 
reıimleri müıterisine ait olmak üze· 
re talip olanların 29/6/ 931 tarihine 
tesadüf eden cumartesi günü saat 16 
buçuktan 18 kadar K.adıköyijnde 
Puar mahallinde hazır bulunacak 
olan memura müracaat eylemeri ilin 
olunur. 

Yaz mavalmllçln 

BEBEK'te 

Kiralıt lalı 
Dalyan önUnda Selp Bey 
yalıaı mtibllell olarak ki
ralıktır. Darunundakllere 

müracaat 

Diş tabiplerine 
Beyoğlu İstiklal 

361 No. 

müjd~
caddesi. 

Kuyumcu - Cevahirci 
J. ADLER 

Mağazasında rekabet kabul 
etmez fiatlarla SAF PLA

TİN bulacaksınız . 
MAZON 
MEYVA TOZU 

kullanınız 

MÜFERRİH , MIDEVIDIR , 
BARSAKURI UTIYEN TEMiZLER 

MAZON lsmıne dikkat 

Büyuk fll'esı 120 kr~. 

kındaki icat İçin Sinai müdil'iyeti l)ok .or 
aliyeainden iıtih..U edilmiı olan 25 Haf iZ Cemal 
Eylül 1929 tarih ve 824 n;maralı ih ı 
lira beratı bu kere başkasına ferağ Dahili hastalı k lar tcda\lhan si 
ve yahut icaıa verileceğinden mez- cunıad3n masda her gO n o~led '> 

"> onra ~:ııt ~ den 4 de kJd1r c:' 
kUr ihtiy~yı satın almak veyahut iı .. 

l« k, k aJın \e çocukl•nn ıLı ~il ıv~ 
ticar etmek arzusunda bulunan ze~ h ı as: a ıklannı IJivanıolund:ı ı ı 8 
vatın Istanbul Bahçeka;:ıı Ta~ Han 1 numarnlı hıı>u,t bbine.ın.!o te· 
No. 43-48 de mukim H. W. !STOK ı •:ı vl eder. 1rlc• 'l~1 r.ın\ı ı! <> .> .N-ı 

1 Efendiye müracaat etmeleri. İİl••-----•l!llm•..: 
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M. M. satın alma 
komisyonu ilinı 
S.\asta merkez kıtaatı 

hayvanlannın ihtiyacı olan 
kuru ot kapalı zarfla müna
kasaya konmuıtur. ihalesi 4 
temmuz 931 cumartesi glinü 
saat 16 da Sıvasta askeri 
satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin şartna
me almak ve münakasaya 
girmek üzere teminatlar' le 
mezkür komisyona müracaat
lan. 

*** 
Askeri ihtiyaç ıçın 5000 

kilo mazot aleni münakasaya 
konulmuştur ihalesi S-7-931 
pazar günü saat 14 te Fın
dıklıda hey' etimizde yapıla
caktır. Taliplerin şartname
sini hey' etimizde görmeleri 
ve ihale saatinden evvel te
ıninatlarile hey'etimizde ha
zır bulunmaları. 

• * • 
Ezine ve bayramıçtaki 

kıtaat ihtiyacı olan dört ka
lem erzak kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. İhalesi 
9-7-931 pertembc günli Ezi
nede askeri sabnalma ko
misyonunda yapılacaktır. Ta· 
!iplerin tartname almak ve 
tekliflerini vermek üzere te
minatlariyle birlikte mezkiır 

komi;ıyona müracaat'arı. 

• • • 
Urfa ve Siverekteki kıta-

abo ihtiyacı olan 4 kalem 
yem ve erzak 16-7-931 per
tembe glinü saat 10 da ve 
3 kalem yem ve erzak 20-7. 
931 pazartesi günü saat 10 
da kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. ihalesi Urfada 
askeri sahnalma komisyonun
da yapılacaktır. Taliplerin 
şartname almak ve teklifle
rini vermek üzere teminat
lariyle birlikte mezkur kom i.s
yona müracaatları. 

* "' * Buraadaki kıtaatın ihtiya-
cı olan un kapalı zarfla mli
nakasaya konmuştur, İhalesi 
20-7-931 cumartesi fünü sa
at 15 t! Borsada 1 nci Fır
ka aatınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin şart
name almak ve tekliflerini 
vermek üzere teminatlariyle 
birlikte meıkQr komisyona 
müracaatları. 

* • * fstanbul ve civarındaki 
askeri kıtaat ve müeaseaatın 
Ekmek, Erzak Ye saire kara 
nakliyatının dalıa ucuz fiatla 
nakline talip çıktı~daa 
24 haziran 931 çarta'inba 
günü saat 14 te Fındıklıda 
heyetimizde pazarlıkla ihale
si yapılacaktır.Taliplerin prt
nameyi heyetimizde görme
leri ve ihale saatinden evvel 
teminatlariyla hazır bulun· 
maları. 

İzmit ukeri hastanesi baş 
hekimliğinden: 

lzmit askeri hastanesi için 
(40)1ira maaşla bir baş hem
ş"re ile (30) lira maaşla bir 
ikinci hemşire ile ve (25) 
lira maaşlı ehliyetnameli bir 
lıasta bakciye ihtiyaç vardır. 
Şcr~iti laz'.:neyi haiz <Jlan'a
rın iz mitte mezkür hasta" 
baş h !kimliğ:, e müracıı.at'arı 
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Kremini kullanınız. Yumuşak muıttar ve mükemmel bir 
cildiniz olacaktır. ANKARA'da SEYFULLAH ve NECİP 
biraderler, İZMİR: MARGONA TO ve DANON ecza de· 
po!arı, TRABZON: KİTABİ HAMDİ, Kastamonu Arif 
zade Elektrik evi ve İstanbul Bahçekapı Zaman ve Hasan 
ecza depolarında ve bilümum meşhur ıtriyat mağazalarında 
bulunur. Deposu Yeşil Direk Sıvacıyan Han No. 10 

. . 
ıçın 

Sıhhatinizi düşünüyor musunuz 
Muallim Ahmet Halit kitaphanesi, milletimiz • 
için faydalı olacak bir seri sıhhi kitaplar ha
zırlamıştır. Bunlard.'!ln birincisi "Dr. Pauchet,, nin 

Genç kalınız! 
İsimli eseridir. Bu kitabı okursanız en az yirmi 
sene fazla yaşayacağınızdan emin olabllirsiniz. 

Saadet yolu 
Aynı muharririn diğer kıymetli bir eseri olup 
hayatınızı saadetle geçirtecek bir kit aphr. 

Çocuk 
l:layata nasıl haz.ırlanmalı"i' 

Bu kitap da ayni muharririndir. Muallimler, mürebiler, 
analar ve babalar bu kitabı ezber edeceklerdir. Bu eıer
ler maddi ve manevi hayatımızda inkilap yapacaklardır 

Eyi ve tam bir sihhat için 
muntazam bir bazinı. Jıizimdir. 
Tatli müleyyin ve taauıi Ja.tif 
olan Eno ·s "Frııit Salt" size 

bunu temin, uıideyi takviye 
ve barsaklari tanzim eder, 

._On gün sonra arayınız .. ,----------- - - -·--
Münakasa ilanı 

•• •• 
BUYUK TAYYARE 

Piyangosu 
6. cı keşide 11 temmuz 1931 dedi 

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

LİRALIK İKRAMİYELER 

ve 100,000 Liralık 
' Bir mükafat vardır. 

Kars Vilayetinden: 
Encümen 157 dir. Viliyetimizin Çidir kazaıında 34290 

lira 70 ğuruf bedeli keşifli bir Kölik konağile bir mektep 
binası ve üç adet memurin evinin yeniden lüzumu İııfasına 
13-6-931 den itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usu
lile münakasaya vaz'ma karar verilmi~tir. Münakasaya ikti
darı malisine itimat edilenler kabul olunacağından talip 
olanların bedeli keıifin yfizde yedi buçuğu nisbetinde temina
b muvakkate akçesini müstaıhiben tarihi ihale olan 2 tem· 
muz 931 perşembe günü saat 16 ya kadar Kara encümeni 
daimi ve şeraiti münakaaayı anlamak ve daka r.iyade taf
ıilit ve malümat almak iıtiyenler Nafıa bq mühendisliğine 
milracaatJan iJin o)unur. (RHml ll"-lar Türk L;.,;ıed Şirketi) 

Et; Ekıiıek, Sebze, 
mahrukat münakasası 

Nafia Fen Mektebi mübayaat ko
misyonundan: 

Mektebin haziran 931 lptidasindan mayıs 932 nihayetine 
kadar bir senelik ihtiyacı olan Et, Ekmek ve erzakı müte
nevviasının 29 haziran 931 pazartesi günü saat 15 te ve 
mahrukabnda 30 haziran salı günü saat 15 te kapah zarf 
usulile ihaleleri icra kılınmak üzere münakasaya vazo!una
caktır. Taliplerin muhasibi mesul!ük veznesine verecekleri 
teminatı muvakkate makbuzile ticaret vesikalannı rnustashi
ben yevmi mezkürda Gümüşsuyundaki mektep kom;syonuna 
müracaatları ilin olunur. 

Fazla para vermemek için: 
Mahrukatınızı yazın tedarik ediniz! 

KOK KÖMÜRÜ 
Yedikule ve kurbalıdere gazhanelerinde 

Asgari 10 ton almak üzere tonu 20 liradır. 

Sıkleti garanti edilir. 
Siparit yerleri: 

Satiye, Metro han, Tünel meydanı, Beyoğlu Tel:B.O. 1161 
Elektrik Evi, Beyazıt, İstanbul ,, 24378 
Mühürdar Caddesi No. 13/15 Kadıköy Kad. 35516 
Muvakkithane Caddesi No. 83 ,, 66 
Şirketi Hayriye İskele>i No. 10 Üsküdar ,, 312 

Akşehir Belediye Riyasetinden: 
Nafıa vekaleti celilesince musaddak evrakı keşfiyesi mu

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

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

2 - Münakasaya iktidarı fenni ve malisile hüsnühaline 
itimat ve bu gibi tesisatı vücude getirmiş ve yahut vücude 
getireceğini mütehassıs bir mühendisin musaddak teahhüdünü 
ibraz edenler kabul edilir. 

3 - Miinakasaya iştirak etmek isteyen talipler, işbu su 
tesisat ve şebekesini mü1ir evrakı keşfiye bedeli bulunan 
147,785 lira 86 kuruşun % 7,5 mıktan olan 11083 lira 94 
kuruşluk teminat akçesini veya bu mıktar üzerinden muteber 
bir Bankanın teminat mektubunu makbuz mukabilinde Bele
diye veznesine teslim etmeğe mecburdurlar. 

4 - İhalenin üzerinde tekarrür ettiği talip teminatı mu
vakkate akçesini teminatı katiye a~esine iblağ ve tahvil 
etmediği takdirde işbu % 7,5 teminatı muvakkate akçesi be
lediye nam ve hesabına irat kayolun·acaktır. 

5 · - İhalenin iizerinde tekarrür elliği talip nihayet bir 
hafta ~onra işbu teminatı muvakkate~ akçesini % 15 şe iblai 
suretile teminatı katiye akçesine tebdil etmeğe mecburdur. 

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

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

sonra kabulü muvakkat muameleli yapılacak ve bu kabulü 
muvakkat muamelesinin ikmalinıien 10 gün sonra bedeli iha
lenin birinci rub'u olan meblağ derhal müteahhide ve ya 
emrü havalesine tediye olunacaktır. Bakiye kalan diğer üç 
rub'u işbu tediye tarihinden birer sene fasıla ıle ilç sene 
zarfında müteahhide veya emrü havalesine tediye olunacakbr. 

8 - KabulO muvakkat muamelesi tarihinden 6 ay milrür 
ettikten sonra belediye ile müteahhit arasında kabulü kat'i 
muamelesi icra edilecek ve bunu müteakip derhal milteahhi
din % 15 teminab kafiye akçesi müteahhide veya emrü ha
valesine ret ve iade olunacaktır. 

9 - Beloediyenin i9bu tesieat ve şebekesi iııpatmın bedeli 
ilıalesini tediye bnsuıunda müteahhide karşı olan, teahhüdab, 
Akşehir Bankasının teminat mektubile müteahhide temin 
olu'lacaktır. 

10 - İhalenin üzerinde takarrür etmit olduğıı taliple 
belediye arasında aktedilecek musaddak mukavelenin imıa
sını müteahip işbu banka teminat mektubu müteahhide mak
buz mukabilinde derhal tevdi olunacaktır. Müteahhit dehi 
sonuncu bedeli ihale taksidinin kendisine tediyesini mütea· 
kip hemen derhal işbu teminat mektubunu belediyeye ret 
ve iade edecektir. 

11 - İşbu su tesisatının heyeti umumiyesine ait musad
dak keşif evrakı ile merbutu inşaat şartnamesi 25 lira bedel 
mukabilinde Akşehir belediye veznesinden alınabilir. 

12 - Bu hususta daha fazla tafsilat almak ve yapıla
cak su tes!sat ı hakkında menbaın vaziyetini tetkik arznsun· 
da bulunan talipler Akşehir belediye mühendisiiğine miira
caat edebilirler. 

13 - Münakasaya dahil o'.mak arzu eden talipler tek
lifnamelerini k& palı zarf usuli dairesinde 29 haziran 31 tari
hine müsedif pazartesi günü ögleden sonra saat 16,Se ka· 
dar Belediye riyasetine makbuz mukabilinde teslim etmeğe 
mecburdurlar. 

14 - Ahvali fevka 'ade ve esl:abı mücbire hadis olma
dığı takdirde müddeti inşaat mukavelenin tarihi imzasından 
sayılmak şartile bir senedir. 

15 - Ahvali fevkalade ve esbabı mücbirenin mevcudi
yeti belediyece kabul olunduğu takdirde müddeti inşaata, 
işbu ahvali feykalade ve esbabı mucibenin devamı müddeti 
zam ve ilave edilecektir. 

16 - Belediye vuku bulacak tek 'fatı vakıaya muvafık 
görmediği takdirde münakasayı temdide salihiyyettardir. 

17 - Müteahhitle belediye arasında her hangi bir es· 
baptan dQlayı bir dava vukuunda mercii mehakim Akşehir 
mahkemesidir. 

18 - Bilcümle rüsum ve tellaliye ve masarifi mukavele 
müteahhide aittir. • 

KARON Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanında 523 

bilumum otomobil bovası ve 
döşeme atelyesi 

ve 

• 
Resul Bey oğlu Ahmet ve Ihsan 

Almanya ve Paris boya mües :;eselerinden diplomal ı 
Atelyemizi ziyaret etmeden evvel başka yere miiracaat etmeyiniz. 

~ Taksim kışl ası geçidi No. 9 

Cafer Fahri Beyin yeni 
çıkardığı bu kitap tavuk 
besleyenlere tavsiye olunur. 
Fiab 25 kuruştur. 

Janderma imalathanesinden: 
( 5620 ) adet aleminyom 

matra 1 temmuz 931 çar
şamba gilnü saat 15 te ka
palı zarfla münakasaya ko
nulacaktır. Tali pi erin Gedik
paşada Jandarma imal4tha
nesine müracaatları ilan olu
nur. 

Jandarma imalithanesinden: 
(4008) adet arka çantasile 

(14170) adet ekmek torba
sının kapalı zarfla mlinaka
sa11 1-7-931 çutamba günü 
saat 15 te Gedikpaıada Jan
darma imalathanesinde icra 
edilecektir. Şartname imalit
haneden verilir. 

Jandarma imalathane.si mfı
dürlüğünden: 

Mersinde 5 No. lu Jandar
ma mektebince münakasaya 
konulan (162000) (180000) 
okka ekmeğin ihalesi 1/7/931 
tarih ve çarşamba günü saat 
9 da yapılacağından teminat
larile beraber mezkür mek
tepteki komisyona ve şartna
meyi öğrenmek istiyenlerin de 
bu mektep müdürlüğüne mü
racaatlan. 

Sabık şehremini 

Operatör Emin B. 
lstanbul'da Nuruosmaniye 
caddesinde 34 numerolu 
muayenehanede cumadan 
maada her gilıı öğleden 

sonra hastalarını kabule 
başlamışbr. Ameliyatlarını 
Tophane civarındaki İtalyan 
hastahanesinde yapacaktır. 

Üsküdar Hale tiyatrosunda 
bu akşam 

Cemal Sahir ve 
ilk büyük revu müzikal dlin
yanın hali 7 tablu komedi 
teyze hanın 1 perde 

• 

M 
•un 
F°. T 

~hsi 

•,.;.;;:.~========- . B 
lıf. 

Lımoa çiçeklerind'.~:l müstahzar bir' 

90 d b. . • tt• hn ercce ır eserı san a ır· t 
. erın 

Fransanın JAN MARJ fabrikası, İngilterenin Ankitsc•J D 
Almanyanın 4711 i ne ise Hasan kolonyası da Türkiyenin laye ı:: · 
mut bir harikai ran'atidir. diye 

Hasan kolonyasının bu nefis ve cazibi ruh kokusu için de b 
mestü lal ve hayran kalmamak mümkün değildir. Hastaları v 
şifa ve sinirlere sükünet verir. Başagrııı bayğınlık, çarpın~ be~ 
zamanlarında bir hayat arkadaııdır. '1teb 

Masaj ve tuvalet için yeganedir. Hasan ecza deposu bi" lırla 
yük ıtriyat mağazalarında bulunur. ~t 

Yeni çıkan ala 
BAH E 
BOMONTI 

Tecrübe cd inız. tm~ali arasında bu nefasette hiç bir rakı yoktu 

Kilosu 200 Kurustur. 
1150, 250, 300, 500, 100C!_ gramlık ,ı,elerde 

:SO 50 60 100 200 kuru•• -tılıyor 

Her yerde arayınız 
1726 Nümerolu 27 Eylfil 1930 tarihli kanunuıı 

tatbiki dolayısile vaki olan ihtiyat Evrakı 
Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışları 
18 Haziran 1931 tarihindeki vaziyet 

1° - Döviz Giriş ve Çıkışlan 
11 Haziran 1931 tarihinde rnev- S, 25,50C 
cut evelki bakıye 
Hafta zarfında çıkan Dövizler J, 25,500 

Fark 

18 haziran 1931 tarihinde Osmanlı 
Bankası yedindeki Dövizler yek6nu 

~,, 

B 
Son 
.,nk o, 
ın~ 
Li i 
la._ i 
tag, 

2° - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve 
nırl 

Çıkışları hrı 

259,854,6' tl Çıkan Evrakı naktiyenin T. L. 
11 Haziran 1931 tarihin-
deki bakıyesi 
Hafta zarfında giren evrakı T. L. 2'62,764,75 
naktiye 
1726 No. lu 27 eylül 1930 'r. L. .3710,07 
kanunu mucibince Türkiye 
Cümhuriyet merkez banka 
ama ait fark olup tenzili , 
lizım gtılaD , 

N 

Fark T. L. 259,054~ ~~ 
Çıkan ihtiyat enakı 
tiyenin 18 haziran 
tarihindeki yekunu 

nak-
1931 · 

iL 

Osmanlı Bankası 

lstanbul menkul kıymetler ve kambiyo bor' 
sası ve osmanlı bankası komiserliğinden: 

ni, 

27 Eylül 1930 tarihli ve 1726 nümerolu kanuna teyfik•~ 
İstanbulda bankalar konsoniyomu tarafından Osmanlı ball' 111 
kasınR çek olarak teslim ve bankadan istirdat olunan iıter' 
linler!e bunların mukabilinde mevkii tedavüle çıkarılan ~t 
bankaya iade olunan ihtiyat evrakı nakliye mıkdarmı ıııll' 

ıır ,,, 
1ıiı 

beyyin otuz sekizinci tebliğ 
1 - Düviz vaz'iyeti 

t - 11/6/931 tarihine kadar 
konsorsiyomca Osmanlı bankası
na çek olarak teslim edilmiş olan 

2 - 11/6/1931 den 18/6/931 ı, 25.500 

tarihine kadar olan müddet zarfında 
iıtirdat olunan 

25.500 

2 - lhtiyat evrakı naktiye vaz'iyeti 
Yukardaki birinci madde muci- T. L. 259.054.bB 

bince isterlin teslimah mukabilin-
de mevkii tedavüle çıkarılmıı o-
lan ihtiyat evrakı naktiye 

Yukardaki ikinci madde muci- T. L. 262.764.75 
bince iıtirdat olunan iıterlinlere 
mukabil iade olunan evrakı nakliye 
27 eylül 1930 tarihli ye 1726 nu· T, T. 3710,07 
merolu kanun mucibince T. C. 
merkez bankasına ait fark olup 
tenzili lazımgelen. 

27 Eyini 1930 tarihli ve 1726 numaralı kanuna tevfiil'~ 
keyfiyet Maliye Vekaleti namına tebliğ ve ilan olunur. 

Mes'ul müdür: Bürhanedclifl 


