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Şahsı' 
Şerefler 

1Bina iratları 
• • 

vergısı M~ecliste müzakere ed.i iyo 

-- ---- -
Falih RIFK! 

Muhalefet sahifesinin ta ilk 
tiinden beri başlıca hedefi, H. 
~. reislerinin ve şöhretlerinin 
"hsi şerefidir. 

Bina iratları vergisi layihasında 1 

inşaatı teşvik eden ahkam nedir? 
Sefirlere 
Mezuniqet 

__..._ 

Hariciyede tasarruf 
naul 

'' Bunlar ne isterler, 
b·ı· ... ? 

ı ır mısınız . ,, 

. Bu gazeteler, Ankarayı, ke
l~f, kazanç ve ı·ahattan başka 
bır şey düşünmeyen ve aranma 
hn bir sefihler şehri gibi gös· 
lerınektodirler. 

Daha dün işte bir karikatür: 
c,iiınhuriyetin saltanat aı·abası 
dıye bir otomobil resmi ve için 
de bir vekil! 

Ve biı· başmakale, hemen 
heı· satırında apaçık bir yalan: 
~eh'uslar ayda beş yüz lira a
lırlarmış, yalan! Vekiller ayda 
heş yüz lira ayn ca makam ma· 
aşı alırlarmış, yalan! . 

Bu düşmanlık havasın~ ~ır 
1<ın vermek zamanı gelmıştır. 
ı\nkara bu güne kadar bütün 
Osmanlı saltanatı, istibdat ve 
1~rutiyeti bütün devirlerde-
k, • 

1 iktidaı· mevkiinin en müte
~il<:ii, en az masraflısı ve en fe. 
tag,ıtlisidir. 
Aııkarada saltanat yoktur. 

Ankarada de·vletin başında İs· 
lanbulun bütün saraylarını bıra 
karak sokak taşı ve kerpiçten 
)~Pılmış biı· evde oturan ve ken 
dıne takdim olunan yedi yüz se 
~lik tacı bir eski papuç gibi 
reddeden bir halk adamı var
dır. 

Bu gazeteci, meb'us aylığı
~~n geçen sene yüz elli lira in
:1l'ilıniş olduğunu elbette bilir; 
il gazeteci · vekillerin makam 

lııaaşının bes yüz lira olmadığı 
Ilı elbette hllir; bu gazeteci o· 
1oınobilin bir saltanat değil, bir 
1i arabası olduğunu ve bir Ga
latalı simsarda heklı görülen 
dört tekerleği, bu . mi~letin, 
8aşvekilinden ve vekillerınden 
tsirgenmeyeceğini elbette bi: 
lır. Bu gazteci bilir ki meşrutı 
Yette meb'uslaı· dört ay topla
('rlar ve 200 altın ta~i~at .a· 
1rlardı. Bu para şimdıkı nıs· 
~tlerle dört bin lira eder. Biz 
de meb'uslarımıza dört bin iki 
tiiz lira veriyoruz. Fakat 
le farkla? En aşağı altı ay ça-
1,!maktadırlar; yeni kurula?. 
bır şehrin imkansızlıklarına go 
iiiis germeğe mecburdurlar; hü 
k.-ınıet kapılarında iş görmek, 
deııletle az çok nisbeti bulunan 
her hangi bir şirketten iş almak 
1-rı menedilmişlerdir. Bu gaze
l~; bilir ki meşrutiyette bir na 
~ırın aylığı 150 altın ve sadra
~a.ının, 250 altın idi. Bu günkü 
nisbetle bu, nazırlar için 3000 
Q~ Başvekil için 5000 lira eder. 
k 12: vc:kilimize meb'us ve ma-
am ınaaşı bir arada, 750 lira, 
:aşvekile 1050 lira veriyoruz. 

Unlar, Avrupa fabrikalarının 
~~k~radaki memUI' mü~essil
'~tının aldığının yarısı bıle de
~ıldir. 

-----------~·-----------~ 

Bütçe encümeninde tadil edilen layihanın ihtiva 
ettiği esasların mühim kısımlarını neşrediyoruz 

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

Meclisin bugünkü içtimaında Şurayı Devlet reisinin intihab1na dair 
Jayiha ile · maarif eminliklerinin ilgasına ait layiha görüşülecektir 

ANKARA, 21 (Telefonla)- ı 
Yeni bina iratları vergisi li.yibası 
Mecliıin yarınki içtimaında müzake
re edilecektir: Bütçe encümeninde 
tadil edilen layihanm ihtiva ettiği 
esasların mühim kısımları şunlardır~ 

Liyihaya göre binanın ~ergisi 

mutasarrıfına, intifa hakkı varsa 
müntefiing ve bunlar yokta binayı 
mutasarrıf eibi istimal edene aittir. 
Binamn vergisi binanın hulunduğu 

kazada tarholunur. 
Mükelleflerin mensup oldukları 

varidat idaresioe inşaatın hitam bul 
duğu tarihten itibaren iki ay zarfın
da bir beyanname vermeleri meş• ı 
ruttur. Muafiyetler beyannamelerin 
müsadif olduğu seneyi takip eclen 
mali seneden itibaren başlar. 

•] 
" • 

Yanan binalar ) 
Yıkılan, yanan veya iltaır.et ve .b.urlarına makb~z. mukabili~~e bir 1 elen bir veya bir kaçının veya vari

istimal edilmez bir bale gelen ve İ- ıtirazname verebılırler. Bu ıtirazna- dat memurlarının talepleri ü2erine 

kamet ve istimali hususi kanunları- me -~~-kkuk '."emurlan tarafından tadilat yapılır. 
na tevfikan menedilen binaların ver- verildıgı takdırde muhtasar esbabı Bu şerait altında tadili.tın icra
giıi, mükellef tarafından keyfiyeti mucibesile beraber mükellefe tebliğ sına mezuniyet vermek salahiyeti, 

ihbaı'en varidat idaresine verilecek olunur. meydan ve sokaklarda bulunan bi
beyannamenin tesadüf ettiği tnksitı Yukarıda yazıh mühletler zarfın- nalar için vili.yet i.dare hey'etlerine 
takip eclen taksitten itib..ren alın da itiraz vuku bulmadığı takdirde ve diğerleri için Maliye Velı:.'>letine 
maz. itiraz hakkı sakıt olur. aitti.-. 

Vergi nasıl tagin olunur? Irat ar:ar ve ya eksilirse istimal tarzı değiştırilirse 
Binanın iradı ahvali tabiiye ve Bir şehir, kasaba veya köyün ta- Bi,· binanın istimal tarzı kısmen 

mammda veyahut bir mahaHe, mey değiştirilixse (kalp• ve ~frağ S&yfi.
olan kiraların nisbetine, ayni nevi- dan veya sokağında bulunan bina- yet beyannan1e ile alakadar varidat 
den bulunan binaların iradına, bina~ lann iratları her hangi bir sebeple idaresine senesi içinde hiJdirilir. Va
nın mevki.ine, eb'adına, katların ve yüzde on beş nisbetinde artar veya ı·idat idaresi bu beyannameyi tadi .. 
her kattaki odalarımn adedine·, da- eksilirse on senede bir yapı1acak u- JQt komisyonuna tevdi eder. Komis

hili taksimatı itibarile kullanış İm· mumi tahrirden maada, mükellefler- (Devamı 5 inci sahifede) 
kinlarrna, bakım itibarile vaziyetine, ı------~-·----~---------------
cephe ve methalindeki teı:yinatına 

suret; umumiyede mahallinde cari 

ve sureti istimaline nazaı an tayin 
olunur. 
Yalnız mevsimlik olarak kira>'" ve-

riJmesi veya ikamet edilmesi nıu

tat olan binaların bu müddetle ait 
iratları senelik addolunur. Fabrika, 
imalithane ve değirmenlerin iratla
rının tahmininde İçerlerindelri sabit 
imal vesaiti dahi nazarı itibare Ah-
nı.r; ancak senenin muayyen zarnan 
larında işleyebilen değirmenlerin iş

leme müddetlerine ait iratlaı·ı sene

lik addolunur. 
Bir binanın jradıru tahn?İn için 

kafi vesait ve karineler bulunmadı

ğı takdirde binanın hakiki kıymeti 
takdir edile .. ek bunun yüzde onu sa
fi irat olarak kabul olunur. 

İtiraz müddeti 
A13.kadarlar, ihbarnamenin alın

dığı günü takip eden günden ve va
ridat tahakkuk memurlan tahrir ve 
tahmin cetvellerinin kendilerine ia
desi tarihini takip eden günden iti
baren, tahmin komisyonunca tetkik 
edilmek üzere, on bet gün zarfında 
(resmi tatil günleri hariç) mal me-

..., ..... --~.~-~- ,..,...~_....,_..,.._...,,._,,....,....,,...,..._.~,~ -

Memur suiistimalleri 
hakkında iki 

salı Fırka 
iki 

grupunun 
tetkrire de cevap 

takrir 
içtimaında 
verilecek 

j 
p Bu gazeteci, İsmet Pş. hükiı

llıetinin kazanççılık ve devlet 
11ttından ticaret zihniyetile na-
1~1 ınücadele etmiş olduğunu 
lıilir. Vekillerini mahkemeye 
Qiinderen ilk hükumet, onun 
~İik\ımetidir. Gazetelerde is-
aııdaJ diye ortaya atılan, me- Tayyare cemiyetindeki sui 
~la şu rüşvet hikayesi gibi ha- istimallere dair cevap 

Suiistimallere karıı veka. 
/ellerin !le tedbirler 
oldıklarını sor•n 

SABI<l B. 
k,seler doğrudan doğruya hü- verecek olan 
k 'iırıet tarafından meydana çı- FUAT B. 
~tılmış ve mahkemeye veril-

llııştir. ANKARA, 21 (Telefon) mesele teşkil etmiştir. Maama-
Ank d ·· ı b ·· Geçen salı günü Halk fırkası fih kuvvetli bir ihtimale göre, d '" ara, egı u gun, 

t egıl dün, bütün şark grupu içtimaında Gümüşhane cemiyet reisi Fuat Bey bu takri 
,a.tihinden en namuslu ve meb'usu Şevket Bey, grup ri- re cevap verecek ve bu vesile-
•dealist bir devlet idamesinin yasetine bir sual talcriri vermiş den istifade ederek, tayyare ce 
ltı ,rkezidir. ti. Şevket Bey bu takririnde mi yetinin umumi vaziyeti hak-
, O gazeteci ve bütün gazete- tayyare cemiyetinin bazı şube- dında grup azalarını mufassal 

tatbik edilecek 

Tokyo sefiri Varşovaga 
tayin edildi 

ANKARA, 21 (Telefon) -
Bazısefaretlerinizin lağvedi!ece 
ği hakkındaki ~-
haberler, Ha-
riciye vekaleti 
tarafından tek 
zip edilmekte
diı·Y alnız Tok 
yo sefareti mas 
lahat güzarlık 
la idare edile
cektir. Tokyo 
sefirimiz Ce-
vat B. in Var. Cevat Bey 
şova sefaretine tayini takarrür 
etmiştir. 

Bu hususta Lehistan hüku
metinden ağreman istenmiştir. 
. Terviç edilmiş olan tasan·u- . 

fun yapılması için, Hariciye ve 
kaleti elçilerimize uzun mÜd. 
det bu mezuniyeti verecektir. 
Bu müddet zarfında hariçte i
ken sefırlerimizin İngiliz lirası 
olarak aldıkları maaş Türk lira 
sı olarak verilecektir. 

•• 
Olüm' cezası 

Dört kişi hakkında 

karar 
bugün meclise geliyor 

"Hakimiyeti Milliye,, de Edirne 
meb'usu Şeref Bey izah ediyor 

Eğer şu devletin emniyetini, milletin 
hürriyetini sigorta etmek kabil olsaydı 

ANKARA, 21 (Telefon) -
Edirne meh'usu Şeref Bey, Ha 
kimiyeti · Milliye başmuharriri 
Falih Rıfkı Beye hitaben: 

"Bunlar ne isterler, biliı· mi
siniz?., serlevhasile yazdığı bir 
makalede, muhalefet yapmağa 
çalışan gazeteleri ıiddetle mu
ahaze etmektedir. 

Şeref Bey bu günlerde İstan
bulda uyandırılmak istenilen 
muhalefet cereyanının öte
den beri ihtirastan doğan muha 
lefetlerin ayni olduğunu, hiç 
birinin asıl ve asil Türk efkarı 
umumiyeaini temsil etmediğini 
söylemekte ve bunların her şe 
yi kötü, bozuk, sakat göster
mekten meramlarının efkarı 
tağlit etmek olduğunu zikir ile: 
"Eğer şu devletin emniyetini, 
şu ınasum ve şerefli milletin hu 
kuk ve hüriyetini sigorta ettiı 
mek mümkün olsaydı, şu mu
harrir Beylere bu memleketi 
teslim etmeli idik. Ertesi gün 
Sakaryadan fırlayarak, zafer 
rüzgarları ortasında Dumlupı
narda çalkalanan Türk sanca-

Politika 

.. 

... 

Edirne meb'usu Şeref B . 

ğına kadar, bu milletin nesi v 
sa, hepsinin ecnebi pazarlar 
satılığa çıkarıldığını görürd 
nüz.,, demektedir. 

PARA ANKARA, 21 (Telefon) -
Karsın Korn mahallesinden 
Nevruzun, Sıvasın Üryani Müs · Falih RJFKJ 
lim mahallesinden Kerem oğlu r Mı;ha lif bir gazete, Ha;iciye .SiVAS 
Veyselin ve Yavuz müretteba- Vekilinin Cenevre vaziyfesi 1 N k k b h h " 

d Ad 1 ' h" R · · 92 OOO ,. ld • d e ura , ne u ran ıc b tın an apazar ı :Sup ı ıza ıçın , ıra a ıgmı yaz ı; k b"" .. b"' k' " 
b ··d ··ıd· · "H k" · · M"f]" ,, .. 111 .1 yo , utun utçe sı ıntısın on aşıyı taammu en o uren a ımıyetı ı ıye ve ı - b b' d · il 

R. ı· M h ·1 Al" R ı· ,, b .. 1.. 1 ... se e ı, emıryo arının yap 
ıze ı e met og u ı ıza ıyet 11 gu unç ya anı teş,,ır · · k d h 

ve Rizeli Rasim oğlu Hamdi- ederek, masrafın tam 82,000 Ji- md ası ımış; 0k. ah ar, . esap 
· ··ı·· ı 1 d Jd • .1, avranmışız ı em ~ımdi k 

nın o um cezasına çarpı ma arı rası uy urma o ugunu ı an d . · h "' . 
hakkındaki mahkeme karan ya etti. Şimdi aynı gazete: ; emıyo;muş:zb em de ıler 
rın mecliste müzakere edilecek - Efendim, ne kızıyorsunuz, a_myolln ar re a et '!_derek, 
t . f 10 b' 1. · . .. / mıryo arrmız metruk kalac 
ır . masra ın ıra ımış, gııze .. 

fakat hangi lira, İngiliz mi, mış. 
Ölen Prenses 

Segrisefain Ege vapurunu 
hazırladı 

1 

Türk mü, anlıyamadık. Hem Biz Sıvas demicyolunu, ik 
kızma~, nezaketsizliktir, diyor sat düşüncesinden başka, m 

Bu Ingiliz lirası sözü ile ken li müdafaa, milli vahdet, co 
di yalanına yüzde on zam et- rafi vahdet için yaptık. 
mektedir. Top alır gibi, tüfek alır g 

Merhum Prenses Emine Hf. Yalan söylemeksizin, iftira yaptık ve ta Erzurum'a ka 
nin naşının tahniti yapılmıştıı·. edilmeksizin, şayia çıka r• lmak yapacağız. 
Seyrisefain idaresi ile merhu- sızın, tenkit edilmemek bı;gün Mi/Ji müdafaa masralrnın 
me ar~ında aktedilen mukave- kü iktidar için ancak bir şeref- büyük tasarruf olduğu bil 
!ede. idare" . • merhume ile ma- tir. Fakat bu taktik gazete de- mez hakikatlerden değil 
ıyetı halkını heı· sene Mısırdan nilen müesseserıin, büyük mil- Bir istihkam, bir traktör gı 
buraya ve buradan Mısıra nak- 1 il kuvvetlerden, terbiye ve ir- istihsal vasıtasıdır. 
let~_ek üzere üç senelik bir ta- şat kuvvetlerinden biri olduifu Bir memleket inkişaf etm 
ahhutte bulun~~ştu. İdare bu hakkındaki fikri kökündeıı çü- çalışmak,teşebbüs etmek ve 
mukavele mucıbmce Ege vapu- rütür ve gazetecilik, ceza kanu mayesini işletmek için, 
runu merhumenin ailesinin em- nunda ta .mı! olunan cürümler müdafaa edebileceği hakkı 
rine tahsis etmiştir. Vapur salı arasında görünebilir. emniyet vermek ve düşman 
günü buradan hareket edecek- Gazete müessisesinin nuluz rı, ona tecavüz edilemiyece 
tir. Vapurun ancak bir kısmı ve haysiyetini kurtarmak için ne inandırmak başlıca şart 
n_ıerh~mc:ni? ailes.~ emrin~ tah- ahlaklı meslekdaşların saf/an- Demiryollarımız Şark'a 
aıs edtlmışlır. Dun de bır çok ması Jilzımdır (L, ı h"f · 
kimseler arzı taziyet için Bebek · ut en sa 1 eyı çevirin 
sarayına giderek Prens Meh
met Ali Paşayı ziyaret etmiş
lerdir. 

Buenos Ayres kon
soloslu.S{u 

ANKARA, 21 (Telefon) -
Büenos Ayres'te ihdas edilen 
fahri konsolosluğa Tirkisb Tu
bacco şirketi müdürü Bursalı. 
Ahmet Bey tayin edilmiştir. 

tile, b h ı · k ti · b"l • !erinde suiistimal olduğunu ve izahati ile tenvir' edecektir. 
Q > u a ıny a en 1 mege, v.·ıa~yetlerı"n bu"•tçelerı· tıııtınama ğa, tasdik etmeğe bunun sebepleri ve bunlara ma Diğer taraftan Manisa meb-
~,c~urdurlar; en alçak muha- ı ni olmak için ne gibi tedbiı· a- usu Sabri Bey fırkaya verdiği ANKARA, 21 - Ankara, lstan-
~ hı le, en düşman Avrupalı- lnıdığını soruyordu. bir takrirde bazı memurlar ara- bul, Konya, Samıun vilayetlerinden 
~~.tasdik ettiği kadar eserleri- , Bilhassa son günlrde gaze- sında göze çarpan sui İstimalle maada bütün vilayetlerin bütçeleri 
• l~ı ve faaliyetimizi görmeğe telerda görülen bir cemiyet vez re dair vekaletlerin ne gibi ted- lastik edilmiıtir. B. M. Meclisinin Avcılar idare hey' etini seçtilerı 
ı: tasdiyk etmeğe mecburdur nedarının yirmi dokuz bin lira birler aldıklarını sormaktadır. vergilerde yapacağı tadilatın vilayet 

r. "lstanbul dilencileri" isminle ill< hk suiistimal hakkında da tak- Salı İçtimaında evvela tayya bütçelerine iki buçuk üç buçuk mil- Avcılar cemiyeti dün eski ocak binasında saat altıda t 
) Bütün şahsi şeı-efler, hürri- rürk filmini çevirmek ÜZl"e dün Mı- rirde izahat isteniyorduı. re cemiyeti meselesi müzakere yon lira kadar biı· tesir yapacağı tah landı. Yecli kişilik idare hey'etini intihap etti. İdare hey' 
~~~ ıı.amına, lekelenerek, mem- sırdan Emire H. isminde bir artist Bu suale hükumetin mi, yok edilecek ve vakit kalırsa Dahi- min olunmaktadır. Bu takdirde vila ne Kerim, Şakir, Seyfi, Turh~n, Emin, Dr. Niyazi, Nli 

-'--'-"-"''11>...tı.ruu.ıtdJ'ln~•uıta....Jlıallkın.ul.l;e~h~r~im~iz~e~g~e~l~m!i~şt~ir~.~E~m~ir~e:..!:H~.~·~v~a~-J...:sa!!.Jg~r~u~p~a~z~a~s~ın~d~a~n~b~u~.~lu~n~a~n~.:c:e~-J.l~i:y~e:,~A.~d~l~iy~e~,~v:e~J\.1~a~li~y:e~· v:e~k~ı~·ı~e~lr~iJ.~Y~tdle~r~b~uw·t~çttel~e~n~n~inı...ts~arfiıar;"y0a~t:..eıkı~ı~ım:eı.la~·l..JBer,!!:yUlUelr.!iln~tit'h2.~ap!!!.!'~e~d~il~d~i~ •. ~T~e~·!Yf~i~k!:!!A:!!li-,Xl\1:;2e~hJm~e~t~A.~li~.~S2a~b~r~i~B__rıe~ .. edek aza ıntiha edıldıler. Saat Y.~di buçukta i timaa ni 
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HARİCİ HABERLER •• 
,\o: 4J Yazan: M. Yavuz 

imparator memnun! 
Amerika harp borçlarının bir 

sene tecilini derpiş ediyor 
Brezilya'nın Türkiy 

sefirinin beyanatı 
Bizanslılar da kiliselerde ayin ya

parken Ali Paşanın uzun 
ömürlü olmasına dua ettiler 

Dünya iktısadiyatı üzerinde çok müessir olacak "o·· . d. k d .. d .. 
mühim hadiseler arifesindeyiz. unyanın şım ıye a ar gor 

Bizans imparatorn şehrin 
mrlarına ve türklerin kale mu
hasarasındaki t ecrübesizlikleri
ne güvenmişti. Filhakika Türk 
lerin kara ve deniz kuvvetleri 
şehri her taraftan kuşatacak 
ve sıkıştıracak derecede değil
di. Esasen imparator Manuel, 
F ransadan da imdat kuvveti is 
temişti. Fakat, Fransızlar(Nik 
bolu) da Türklerden yedikleri 
dayağı henüz unutmamıtlardı. 
imparator Teodoros Kantako
zinos'u Fransııya göndermişti. 
Kaııtakozinos Fransada kral 
altıncı ( Şarl) ile müzakereye 
devam ediyordu. Şarl, impara· 
tor Manuel'e bin altın gönder
mişti .• ve Fransızların miima
naatine rağmen imdat kuvveti 
göndereceğini de vaadetmitti. 

imparator Manuel, Fransa
dan gelecek kuvvetin uzadığını 
ve Türklerin (Bizans) ı muha
sara için hazırlandığını görün
ce Veziriazam Ali Pafayı elde 
etmeği ihmal etmemişti. Manu 
el (Yıldırım) m şiddetini an
cak onun sayesinde teskin ede 
bilirdi • 

Prenses Eleni Vezirii.:ııamın 
nasıl elde edildiğini öğrenmek 

parator Manuel hüküm sürer
ken, Yuanis ne yapabilirdi? 

- Yıldrrım, Yuanis'e Bi· 
zans tacına talip olmasını tek· 
lif etmişti • 

- Bizanılrlar bu talebe gül 
mediler mi? 

- Niçin gülsünler.. bilakis 
memnun olmuşlard•. Çünkü 
(Yuanis), imparator Manuelin 
büyük kardeıi (Andronikos) 
un oğluydu, bunu istemek her 
zaman hakkıydı. Esasen halk 
ta son günlerde imparatora 
çok muğberdi. Franıadan kuv
vet iıtemeıi halkın hiç te botu 
na gitmemiıti. Y uanis Buru 
dan Silivriye dönünce (Yıldı
rım) ın arzularına tamamen 
teslim oldu, ne emrederse ya
pacağına dair söz vemişti. Bay 
:ıııt Bey evveli. (Silivri) ile mü 
him kalelerin kendisine terkini 
ileı·i sürdü •• 

- Yua.nis bu teklifi kabul et 
ti mi? 

- Tacın habrı için her şeyi 
kabul etmişti. Beyazıt Bey, 
bundan sonra, Manuel'e yapa· 
cağı teklifleri kararlaştırdı: Bi
zans'ta, rumlarla ticaret eden 
Türklere mahsur bir islim ma 
hailesi, bir cami, bir de mahke 

Mukayese 
Italya Fransanın 

deniz inşaatını 
mukayese ediyor 
ROMA 20 (A.A.) - Fran

sız meb'usan meclisinde deniz 
inşııab hakkın&, cereyan etmit 
olan müzakereler bütün matbu 
at tarafından tefsir edilmekte 
ve ezcümle (Giornal d'ltalia) 
gazetesi föyle demektedir: 

"Manf denizinin iki cihetin
de de Deutaclıland tehlikesi 
izam edilmektedir. Halbuki bu 
gemi, sür'at noktai nazıırından 
bir çok Fransız cüz'ütamlan
nın d\ınunda olduğu gibi hima
ye teslihatı itibarile Bretagne 
ve Jean Bast sisteminde gemi
lerle harbe girişebilecek kabili
yette değildir. 

Diğer taraftan, F ransanın 
yeni tahtelhahirler inşasından 
sarfınazar etmesi beynelmilel 
bir itilaf husulünü tahakkuk et 
tirmek için yaprlmış ciddi bir 
fedakarhk telakki edilemez. 
Fransanın 98,855 ton hacmin-istemişti: 

- Bayzıt Bey farkında olma me yapılacak ve bu mahkeme de bir tahtelbahir filosu vardır 
:lı mı? de Türk kadısı hüküm verecek ki tahminen büyük devletlerin 

Diye sordu. ti. Yuanis, imparator olunca, her birinin tahtelbahir kuvvet-
Artemis : Bizans'ın haraçgüzarı tanıya- lerinin iki mislidir. 

caktı. Arada sırada Bursa sara İtalyanın Fransız İnşaatı kar 
- Hayır, dedi, Bayzıt, Ali yına gelecek, bir tabi sıfatile o şısında vaziyeti, • alakadar ve 

Paşanın ihanetini anlayama- rada günlerce kalabilecekti. mütebessim bir temaşaker rolü 
mıştı .• Bu, uzun müddet, Ali Yıldırım ne zaman arzu ederse ifa etmekten ibarettir. Yeni in-
Pas.a ile imparator arasında k 1 F mevcut as eri e Beyazıt'ın ma şaata ait ransız rakamları 
biı· sır olarak kalmıştı · iyetine iltihak edecekti. Yıldı· 10,800 tonu geçmektedir. hal-

- Ali Paşa, Yıldırım gibi rım, Manuelin yeğenini bu şart yanın rakamları ise 1-3 tarihli 
azimkar bir adamı yolundan çe la imparatora ferik nasbedecek itilafname ile tesbit edilmiştir. 
virebilmiş miydi? ti. Yuanis bunların hepsine ra- 1 Bundan başka Fransa rakam 

- Ali Paşa kurnaz ve sinsi zı oldu... lan, İtalyanın son senelerdeki 
bir vezirdi.. bu işi büyük bir . - Bir tacı ilci kişi birden na inşaatının vasati rakamını 6000 
muvaffakiyetle gördü.. Yıldı- sıl giyecekti, Artemis? ton geçmetkedir. 
rımı harpten vaz geçirdi. Fa- - Mademki Beyazıt böyle İtalya daima bir sene fasrla 
kat, Bayzıt Bey, siyasi vasıta- istiyordu •. ve mademki Fransa ile Fransa inşaat siyasetini ta
tarla maksadına vasıl olmaktan dan yardımcı da gelmemişti_ kip etmiş, fakat bu fasılayı asla 
vaz geçmemişti. Manue!, zaruri olarak bu işti- geçmemiştir. 

- lmparatnr bu neticeden raki kabul edecekti. Bu şartlar Fransa bu seneki inşaat proğ 
bittabi memnun olmuştur, de- Manueli dehşet içinde bırakmış ramına büyük bir zrrhlı inşasr 
ğil mi? tı. hususunu da ithal etmiştir. 

- Memnun olmak ta laf mı, Muahede gayet ağırdı. Ma- İtalya, Londrada büyük 
yavn!.:n?!! Yıldırımın (Bi- nuel, halkın kendisine büyük cüzültamların ilgasını 1936 
zans) ı muhasaradan sarfma- bir emniyet ve itimadı olduğu- senesine kadar inşaatın ta
zar ettiğini işiten Bizanshlar na kanidi. İmparator, evvela tilini teklif etmislerdir. 
günlerce kiliselerde ayin yapa halkın kendisine karşı muhab- Bu tatil Fr~sayı hiç bir 
rak Ali Paşanın sihhatine ve bet ve rabıtasının d-:!t ccesioi suretle müşkülat içinde bı~ak
uzuıı ömürlü olmasına dua et- anlamak, daha som·a da Türk- mayacaktı. Hatta Fransa At. 
tiler • lere karşı koymak istedi. M<lnu manların "Cep" kruvazörü 1 

- O esnada Yıldırım ne el evvelce halka kar~ı sık sıl" "Cuirasaes de Poche., denilen j 
yapıyordu. ? nutuk irat eder ve ahalinin sa- kruvazörlerinden bile telaşa 

- imparatorun büyük kar- mimi galeyan ve tezahüratile düşmelerine mahal yoktu; zira 
.!eşi Yuanis'i (Bursa) ya ça- karsılanırdı. Manuel Türkler- ı Locama misakı kendisine bü
ğırdı. Yuanis'in (Saver Bey) den ve yeğeni Yuanis'ten in- , tün İngiliz filosunun müzahere 
isyanında gözleri hafifçe sakat tikam almak için, her şeyden tini temin etmektedir. 
olmuştu. Si!ivri'de sakin bir ha evvel, bunu anlamak istedi. A- İtalya, 1 martta Fransız cü
yat geçiriyordu. Bayzıt Bey, caba bu samimiyet hali. mev· zütamlarnıa hacim ve teslihat 
Yuanis'e İmparatorluk teklif cut muydu? Son günlerde Bi- itibarile müşabih gemiler İnşa-

• etmişti. Yuanis bu teklif karşı zanslılarm itimadı, rüzgar gi- aını kabul etmiş idi. Bu mühim 
sında derhal iyileşti ve cesare- bi, her gün bir tarafa temayül bir fedakarlık idi. Bu fedakir
te geldi. Etrafındaki adamla- ediordu. Bu tahavvül ımpara- lık, teslihat ve inşaatın hakiki 
rın teşviki, Yuanis'in cür'etini toru inkisarı hayale uğrattbilir- surette tensiki gayesine doğru 
büsbütun arttırdı. . di. ilk bir itilaf adımr atılmak mak 

- Peki amma, Bizans'ta im (Bitmedi) sadile yapılmıştı. 
~~~~~~~~~~-:--~~~~~._;_.~~....:..._ 

yanmış olsaydı, yalnız Şeh 1 
Sait isyanrnda milyonlar tasar 
ruf etmiş olurduk. Sivas demir 
yoiunun ordu kuvvetini ne ka
dar art1Fdığım ve harp zamam 
milletin katlanacağı ıstırap ve 
fedakarlık hissesini ne kadar 
azalttığını vatanını seven her 
kes düşünebilir. 

biz milli müdafaayc gev
şetecek devletlerin en sonun
=usuyuz. 
Düşününüz ki bütün devlet

lerin silahlanma yarışı esnasın 
da, biz yalnız öz yuvamızı si
per/emekten başka bir şey yap 
mıyoruz. 

Harp dii§mam sosyaliz;;-;; 
lcomunizm bile on miliyonluk 
ordular yaptığı sırada, henüz 
dı!imda mı bırakılacağı, müs
takil bir devlet olmasıtıa razı 
olup olmamak düşünülen genç 
bir vatan, Edirne'sile Erzuru
munu bir demiryoluyla bağla
mamış olursa, milli müdafaası 
mrı ilk vazifesini yapmamı§ de 

mektir. 
Bu demiryolu parasım kese 

mizden vermeyip te, Türkiye' 
nin Avrupa maliyecilerine esir 
olmasrnı istiyen müstemleke 
devletlerinden mi alacaktık? 

Türkiyeye hepsi, herkes, 
ancak sarsılmaz ve yıkılmaz 
bir devlet olduğuna inamldığı 
zaman yardıma ve dostluğa 
koşacaktır.Bu inandırmak i:şini 

ise biz yapacağız. 

AKiSLER 
Mebuslarımızdan Reşit B. : 
- Maarif eminleri bize gel 

dikleri zaman o gece rakı içer, 
dans eder ve ertesi gün gider
ler, demiş. 

Şüphesiz duymada!}, düşün
meden ve anlamadan söylemiş 
Biz vazife ve terbiye aşkı ile 
yuğurulmuş maarifçi arkadaş. 
!arın çoğunu tamyoruz. 

Şimdi bu maarif emini sözü, 
rakı ve dans kelimesi ile yan 
yan~artık bütün hükumeti 

de içine alarak, muhalefet-bay 
rakları arasında zakkum açıp 
durmaktadır. 

Ne içki içmek, ne dans et
mek yasaktır. Bir memur an
cak vazifesinden tenkit oluna
bilir ve memurun tenbelliği,bir 
memuriyetin lüzumsuzluğu 

hakkrndaki bin sebep arasına, 
bir gölge sebep olarak bile gi
remez. 

• • * 
Halk Fırkasınrn içinde, Yu

suf B. ve Rasih B. arasında ne
ler geçtiğini (Son Posta) gaze 
tesinden öğreniyoruz. Bir mu
halif gazetenin kulağının lzrka 
evinin içine girmiş olmasına 
hayret etmez misiniz? 

Muhalefeti, kendimizin, miis 
pet menli, her türlü arzu ve he
veslerimize vasıta edinmekten 
çekinmeliyiz. 

Siperlerimizi sıkı tutalzm. 

Falih RIFKI 

•

' •i,.LOMA.TI M Sti• içtimai ıslahatçılardan en büyü" , .... .._,.. mson .· P~RIS ~O (A_.A.) .- ~r~zilya ?ükumetinin Türkiye Cü 
- . • ııyetı nezdındekı yenı ~efırı M. Pımentel Brandas, Ank A •k hareket etmezden evvelHavasAjansa şu beyanatta bulunm 

merı an Amerika Hariciye "Dünyanın ~imdiye kadar gördüğü içtimai ıslahatçıiaı-da 
Silahları nazırı da büyüğünün sevk ve idaresi altında, husule getirdiği mua 

içtimai ve siyasi eGeı·ile bizi son derece ali.kadar eden biı· 
Cemiyeti akvam mioalmun 8 inci 

maddesile, Cemiyeti akv<UD azaaı 
olan devletler, askeri te§kilatları, 
silihlarmın miktan ve askeri, bahri 
programları hakkında yekdiğerine 
malumat vermeyi taahhüt <>tmekte
dirler. Cemiyei akvam teşkil edileli 
on iki ıene olduğu balde bu müddet 
zarfmda cemiyeti akvama aza olan 
hiç bir cle-rlet, bu ...ı.iziocİ madde
nin emrettiği malumatı verrneğe 
yakl,..mıuoqtır. Bütün beynelmilel 
muahede ve mukavelelerin cemiyet 
tarafından tescili meselesinde nuıl 
yan çizilmiııe, devletler, askeri ma· 
lumat vermekten daha ziyade kaçın 
nuılardır. 

Filhakika askeri kuvvetlerin mik
darım ırizli tutmak, öteden.beri bir 
devletin müdafaa tedbilerinden biri 
telakki edilmekte idi. Binaenaleyh 
sırf Cemiyet mi.akı emrediyor dıye 
bir devletten müdafaasını zayıflat
mak beklenemezdi. Nasıl ki bu mad
denin hükmüne ıimdiye kadar hiç 
bir devlet riayet etmemiıtir. 

Malumdur ki gelecek §Ubatta Ce
nevrede tahdidi teslihat konferansı 
toplanacak. Bu konferansa hazırlık 
olmak üzere, Cemiyeti akvam dev
letlorclen, askeri kuvvetleri hakkın
da bazı maJUmat sormuştur. Cemi
yetin sorduğu suallere ahiren Ame
r~a cevap vererek askeri kuvvetle
rinin miktannı bildirmiştir. Gariptir 
ki, Cemiyeti akvama aza olmadığı J 
halde, 8 inci maddenin emrettiği 
maliımatı veren ilk devlet Amerika 
oluyor. 

Bu maltimattan anlıyoruz ki Ame 
rikanm hazardaki kuvvetleri, 139957 
nefer ve 13,080 zahittir. Hava kuv
veti (13,155) i kara, (14,169) u de
niz olmak ü:ı:erc1 (27,324) tür. 

Ame.-ikanm met::mu donanması 
1,~l,l\40 tonilatoya baliğ olmakla· 
drr ki, , bunların 523,800 tonilatosu 
büyük "harp genıisi, 91,300 tonilnto
su tayyare gemisi, 206,800 tonilato
su 6 puoluktan daha ağır top lılfı
yan krovazör, 75,900 tonilatosu. 6 
pu•luktan daha hafif top taşıyan 
krovazör, 273,360 tonilatosu, muh
rip (adetleri 256 dır.) 80,6811 toni
latosu da tahtelbahirdir. (adetleri 
110 dur.) 
Ame·ı·ikamn tayyare filosu şudur: 

Ordunun 965 tayyaresi vardır ki, mo 
törlerinin mecmu kuvveti, 558,035 
beygir kuvvetidir. Donanmanın 787 
tayaresi vardır ki, rnotörlerinin kuv 
veti de 470,710 beygir kuvvetine ba 
liğ o!maktadıF. Üçü ordunun, ikisi 
de donanmanın olmak üz-ere, beş 
harp balonu vardır. 

A$keri kuvvetler için yapılan ma
sarife gelince; zabitlerine senede 
63,684,726 dalar veriyor. Neferler 
için sarfettiği paranm miktarı , 
68,509,990 dolardır. Gayrı müsellô.h 
için de 18,114,969 dolar sarfediliyoı-. 
Bu.;dan maada ihtiyat sınıfları hazır 
lamak için 22,900,554 dolar •arfedil
mektedir. Bütün bu kara kuvvetle
rinin maaıları, nakliyesi ve inıaat 
için sarfedilen para 293,003, l 93 do
lara baliğ oluyor. Bundan maada 
silah ve cephane mübayaa51 ?!;in bu 
sene 48,496,958 dolat" sarfediliyor. 
Mühendiıler ve diğer malzeme için 
de sarfedilen 8,957,166 dolarla be
raber Amerikanın kara kuvvetleri 
için sarfettiği paranın yekUnu 
350,459,317 dolara baliğ olmaktadır 

Donanma için sarfedilen para ise 
senede 375,291,828 dolardır. Tay
yare kuvvetleri için de 110,070,315 
dolar sarfediliyor. 

Bu he.aba göı·e, tekaüt askerler 
için sarfedilen ve yanın miliyar do
ları ! geç.en paradan maada Anlerika 
kara, deniz ve hava kuvvet]et'İ için 
her sene 836,319,309 dolar sarfedi
yor ki, takriben bizim 1931 bütçemi 
zin pn misli demektir. 

Amerika ile aramızda mukayese 
yapacak değiliz. Harp noktasından 
iki memleket ara,nnda uzak bir mü. 
nasebet bi!e yoktur. Bu ml!knyeo»eyi 
varsın lngilizl.,.. ve Japonlar yapsın 
Fakat bir devletin, tecavüzden ma· 
sun kalabilmek için diğer devletin 
bütçesinin on misline muadil para 
sarfetmesi, içinde yaşadığımız bu ga 
rip dünyanın garip bir halidir ki, 
iste.- is~er;nez bizi bu m~kayeseyi 
yapmaya sevketti. 

. 
lngilterede arazi . . 

ver~ısı 

LONDRA 20 (A.A.) - M. 
Snowden, arazi vergisine ait 
resme müteallik projenin yeni 
şekilde bir maddesini Avam ka 
marasına tevdi 

Avrupaya geliyor ~dkd:~:r!:~zilya için çah~acağımdan dolayı kendimi bah 

NEVYORK, 20 A. A. - Gaze· Vazifem, bizim gibi harici tiooretlerile günden 
teler, Amerikanın dünyanın mali büyuyen, zengin ve müstahsil memleketlerin dikkat ve ala 
vaziyetini ı•tah için tedbirler derpif na layık her türlü ticari ve iktrsadi imkanların inki~afma 
etmekte haklı olduğunu yazmakta mak olacaktn-.., 

' 
' 

~) 
,· .11 

. .;__ 
l'rl. .5 tim son 

ve M. Hoover'in beyanatın1 
etmektedir. 

tasvip 

Rehin • 
uzerıne par •• 

veren müesseseler 
ANKARA 21 (Telefonla) - Rehin üzerine ikrazatta 

nan müe:1seııelerin teftiş ve mürakabesi hakkındaki nizam 
20 haziran tarihli Resmi Gazetede İntişar etmiş ve ayni gü 
itibaren mer'iyete girmiııtir. 

Bu nizamnamenin ihtiva ettiği hükümlere göre nizamn 
nin neşrinden itibaren menkul rehin üzerine ikraz muam 
yapmakta olan müesseseler üç ay içinde mezuniyet vesikas 
rnağa mecburdurlar. 

Ödünç para veı·en müessese ödünç verdiği paranm fa 
peşin kesemiyecektir. 

New-York Times gazetesi, Ame- d d 1 "b" Rehne ilen malların ö linüç verene satı mış gı ı mu 
rikanın tecerrüt ve infirat vaziyetin- 1 yapılması memnudur. Rehnedilen mallar ödünç para al. 
de kalamryacağını hai"İcİn anlayaca-

ğını ve M. Hoover~İn cihan ikt'1sadi
yatırun blribirine bağh olduğu hak
kındaki sözlerini hatrrlatmaktad ır. 

Beyanat etrafında 
BERLIN, 21 A.A. -M. Hoover'· 

in beyanat1 dün Berli.n'in en mü .. 
heyyiç hadisesini teskil etmiştir. 

Gazeteler Amerikanın nluhteme1 ni-
yetlet·.i hakkında Washington ve 
Londra'nın uzun telgraflarını ncş

retmektedirler. Herke•, bundan 
böyle Amerika'nın beynelmilel borç
lar meseleoine faaliyetle miid>.hele 
edeceği kanaatini izhar ey,emekte
dir. Berliner T ageblett gazete•İ dİ· 

yor ki: "Filhakika Ameı·ika muta
vaasıt bir sureti hal i!~ jktifa etme
ıneyi derpiş etmiyorsa, M, Hoover• -
in beyanatı Amerika ve Avrupa ta
rihinin dönüm noktasıdır. Alman 

hükiimeti bugün her vakittan ziya
de tamirat meselesinin tekrar tetkiki 
talebini Stimson - Henderson -Mac 
Donald mülakatından sonraya bırak 
mak taraftarıdır. M. Stimson Ber
lin•e 21 temmuzda gelecektir" 

''La gazette de Voss" da diyor 
ki: "Bu hadise hükumetleri hayrette 
bırakmıştır. Hükumetler, M. Mel
lon'un bir telgrafı üzerine Reisjcüm 
hurun müdaheleyi tacil ettiği müta
leasındadrr. Muhakkak birıey varsa, 
o da, Chequers'de olduğu gibi Was
hington' da da buzun çözülmüş olma 
sıdır .. Bütün bunlar şimdilik ilerisi 
için mucibi memnuniyet hidisele:-
dir." Mezkilr gazete M. Hoover ta
ı·afından yapılan beyanatın Alman 
maliye.si üzerinde yapacağı tesirleri 
tetkik ederek diyor ki: : 

"iki hadise biri lehte ve diğeri 
aleyhte olmak üzere Almanyanın 

mali vaziyeti üzerine tesir icra et
mi~tir. 

Birincisi, dahilde ve hariçte ve 
bilhassa Almanyadaki iktısadi va
ziyeti düzeltecek tetbirler hakkında 
fırkalar rüesasile görüştüğüne dair 
Hoover'in beyanatı, ve diğeri de 
Reichsbank'ın karşılık akçasını as
gari hadde indiren döviz piyasası
nın buffiinkü sıkıntılı vaziyetidir. 
Bu }'.i.iıden hususi iskonto tatil olun 
IUUitur. 

Rejchsbank yeni tetbirler almak 
mecburiyetile karşılaşırsa ne ola
caktır? Hususi iskontonun tatili kre 
dinin abdidine iktisadiyatin alıştırrl
masım istihdaf eylemektedir. Bu ise 
markı müdafaa i!,:İn şon bir çaredir. 
Bu tetbir ile beraber İ•konto fiatinin 
da ;yeniden tezyit olunup olunmaya 
cağı malüm değildir. Fakat markın 
bugÜnkü rayici herhalde muhafaza 
edilec,ktir." 

Bir sene tecil 
LONDRA, 21 A. A. - Reuter 

ajansına New-York'dan bildirildiği

ne nazaran riyaseti cümhur saraym .. 
dan resmi beyanat olmamakla bera
ber harp borçlarının tediyatının bir 
sene müddeti .... tatili • u 

rızası olmaksızın ba~kasına rehnedilemez. 

Hırvatlar ve Makedonyalılaı 
müştereken çalışacaklar 

SOFYA 20 (A.A.) - Müstakil clemokrat frrkası natiri e 
ı·ı olup hariçte intişar eden "Buducnost,, gazetesinin Sofı 
ikamet eden başmuharriri M. Gruben ile Bulgariıtandaki ı 
muhaciı· komitesi arasında Tunarun şimalinde kain mınt~ 
lardaki Sperecler denilen Sırplarla Yugoslavya Makeı 
yalılarının müştereken hareket etmeleri hakkında bir itila 
rne imza edilmiştir. 

Edjrnede şiddetli sıcaklar başla 
EDİRNE 21 (A.A.) - Trakyada şiddetli sıcaklar baş 

Edirnede derecei hararet bugün gölgede 33 ü buldu,. 

1 ngiltere sefir;, Amerika maliye na· 
zırının gaybubeti esnasında kendisi. 

ne vekal<>t den M. Wills ile görüş· 
müştür. Bu mülakatın akcbinde M. 
Wills M. Hoover'in nezdine gihnİ§ ~ 

tir. Harp borçlan tediyatınm tatilin 
den evvel bu hu8u"\ta 
tasvibi lazım geldiği 

meb'usanın 

ehemmiyetle 
kaydo1unmaktadrr. Meb'usan eele

cek Kanunucvvelde toplana;:aktır. 

Ha!"p boı-cları tediyatının vadesi İse 
15 kinunucvveldedir. M. Mellon'un 
Avrupa'da bulunıpasının M. Hoove
ı-'e ecnebi devletlerle sür'atle görüı 
mek imkinını vereceği söylenmekte 

dir. 

Nasıl gardım edilecek? 
LONDRA, 20 A. A. - Reuter 

ajansınrn Washington muhabiri ya
zıyor: 

Reisicümhur M. Hoover'in beya
natından sonra, Alınanya'ya muave
net ve bu suretle cihan ik~usat buh
ranına kar~ı müeadele emek proje5İ 
sabırsızlıkla bilinmek isteniyor. 
Meb'usan muhafili çok ihtiyatlı ha
reket ediyoroa da, te§riki mesai hu· 
susunda büyük bir arzu mevcut ol
duğuna inanmak için birçok sebep
ler vardır. Bilhassa i.yan azasından 
M. Borah'ın son beyanatı çok ma· 
nidar addediliyor. Mumaileyh, Avru 
pa devletleri sililılarım azaltmak •U 

retile hüınüniyetlerini göıterirlerıoe 

harp borçlarının tadili ve batta büı 
bütün kaldırrlmaımın teveccühle 
derpİ§ olunabileceğini söylemiıtir. 

Mühim müzakereler 
LONDRA, 20 A.A. - Washi~ 

ton'dan Reuter'e bildiriliyor: 
Reisicümhur sarayıncla söylenil

diğine nazaran M. Hooyer önümüz .. 
deki hafta cümhuriyetçi rüeoa ile 
müzakerelerine devam edecektir. 
Reisicümhur bugün maliye müste
§arı M. Caıtle ile hazine miistqan 
ve birçok parlamento aza11 ile ıröriit 
mü;tü. 

M. Hoover meb'usarun birçok Jah 
siyetlerini Washington'a davet ede 
rek tamirat hususunda aktolunan 
konferanslara dair tafsilat vermek 
niyetindedir. .. -· .. .. . 

siyasi muhafil, matbuat, siyasi 
yeti ve meb'usan meclisi ile 1 
cümburun harp borçları ve tar 
meselesi hakkındaki meb'usan 
tisi ile Reisicümhurun harp bor 
ve tamirat meselesi hakkındaki 
b hareketlerini nazarı itibare a 
Almanya'nın vaziyetini ıslah e 
lecek muhtelif tetbirleri müna 
etmektedir, 

BERLIN, 20 A.A. - Siyasi 
hafi! M. Hoover'in beyanatını 
kalade mühim bulmaktadır. Bu 
yaanatta Cbequer& mülakatının 

aksini görmektedir. M. Stimsoı 
seyahatinden evvel M. Hoov 

evvelki battı hareketini birden 
terketmiş olmasına hayret edili 
M. Hoover'in beyanatından, C 
hirimüttehidenin gelecek beyn• 
lel müzakerata iştirak edeceği ı 
raç olunuyor. 

"Parlak infirat gak,. 
NEVYORK, 20 A.A. - Ne<r: 

matbuatı reisicümhur M. Hoov 
Almanya'ya muavenet ve Avn 
nın mali vaziyetile alakadar o 

hususundaki kararını tebarüz ' 
mekte ve bunu Avrupa'ya karı 
Cemahirimüttehide'pin nefine 
rak yapılacak en muvaffak haı 

telakki eylemektedir. 
N ew-Y ork Times gazetesi ·• 

lak infinat yok" serlevhasile ne 
tiği bir makalede geçen hafıı 

Castle'nun harp borçlarına dair 
tığı telmihi hatırlatıyor ve bı 

her halde yüksek makamdan il 
edilmit olduğunu yaz;,;oor. Me 
gazete, meb'usan meelisinio 1 
borçlarını indinneğe ve yahut d 
diyatın bir iki sene tehirine mı 
fakat edeceğini zannetmiyor ve 
yor ki: 

Çünkü bu tediyat gündelik ı:ru 
!arda kullanılmaktadır. Bu suı 

Cemahirimüttehide İstikraz yapı 
tan kurtuluyor. Her halde Avrı 

. Amerika'nın bigane kalmak 
hareketinden sarfı na?.ar etti~ 

gördüğü ande vaziyet daha az b 
ranlı olacak ve Amerika dabi vazi 

1

, icap ettirirse Avrupa rnaliyesini ·- ..... -
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damı istenen maznun ağırcezada beraet eH 
Ekonomi 

" 

Buğday fiatleri yüzde 
kırk düşüktür 

Yeni rekolteden sonra fiatlerin 
daha düşeceği tahmin ediliyor 

deiiıtireD veya ticaretini tevıi eden• 
!erin bir istatistiğini yapmaktadır. 

Ticaret borsasına son günlerde 
~ "1.odolu' dan fazla buiday gelmekte
' dir. Bu sebeple fiatler vasati 6,5 

ı· luruşa kadar düşmüştür. Halbuki 
l"çen haftanın vasati buiday liati 

1 
,.k;,, kuruştu. Bir sene evvelki fiat-, 
'"'• bakılınca 11 kuruşun vasati buğ ,. d 
ay fiati olduğu görülmektedir. 

Bu şekle nazaran, buğday fiat-
l..: " d40 w~. geçen seneye nazaran yuz e 

llİıbetinde düşüktür ve •on hafta
larda fiatlerin mütemadi tedennisi 
tÖrülmektedir. 

lktısadi mahafilde bir düşüklüğe 
••bep olarak Amerika buğdayla«nın 
1•nezzülü gösterilmektedir. Filhaki
ka Amerika buğdayı bizim paramız
la okkas ı 5,5 kuruş tur. önümüzdeki 
' . 1 gustosta n sonra bu seneki reko te-
•in fevkalade olması dolayısile fiat
lttin bir kat da ha jneceği tahmin 

•dilnıektedir. 

Ofisin istatistiği 
ihracat ofisinden aldığımız bir 

İstatistikte 1931 senesi ilk dört ayın 
ı da ithalatın ihracattan 4,5 milyon 

Ura fazla olduğu kaydediliyordu. 
• . Bu vaziyet ve istatistikin ifadesi 

1ktısadi mahafilde alaka uyandırmı; 
tır. 

" 
I' 

I' 

Memlekete giren maim çıkanda~ 
4,5 milyon liralık fazla oluşu çok 
aleyhimizde olmakla beraber, bu 
'a>.iyet pek te anormal görülmemek 
1•dir, Cünkü istatistiğin ihtiva etti• 
ii •Yla~ ihracatın en durgun bulun
d~ğu aylardır. Kanunusani, Şubat, 
~art ve Nisan aylarında geçen ibra · 
tat mevsimi bitmİf ve yenisi başla

"1atnış bulunmaktadır. 
Yalnız tütün ihracatunızın geçen 

'•neye nazaran 5 milyon liralık bir 
den azalmış olması bu neticede mü-
• .. sir olmuıtur. lb .. acat ofisi bu nok 
tay, nazarı dikkate alarak tütünleri-
'. llll:"e yeni mahreç aramaktadır. 

iş Limited 
iş limited şirketi hissedarlarından 

Şerif zade Süreyya ve Fortun zade 
"1urat Bey Karadeniz sahil şehirle· 
rinde bir seyahat yapmaktadırlar. 

Bu seyahat iş limited :;irketile1 

~akadardır. 

Beş senelik bir 
istatistik 

Ticaret odasında tehrimiz tica

••t aleminin son beş senelik hareket 
1••i teıbit edilmektedir. 

Oda 9!!5 ten heri piyasadan çe-
<ilen, yeniden dahil olan, s~nıfını 

Beynelmilel pamuk 
kongresi 

Beynelmilel on beıinci pamuk 
kongresi 23 Haziranda Parıste ~op
lanacaktır. 26 Hazirana kadar de
vam edec:ek olan bu kongreye 22 dev 

let murahhası iştirak edecektir. 
Mısır hükumeti kongreye iştirak 

etmek üzere Maliye müşteşarını 

Paris'e göndennittir. 
·ihracat ofisi Paria ~faretimiz

den bu kongre hakkında malumat 
istemiııtir. 

Bankalara merhun 
tiftikler 

Ticaret borsası şehı·imizin bazı 

bankalarına birer mektup ıı-öndere
rek bankalara terhin edilen tiftikleri 
müzayede ile satmalarına itiraz et

miştir. 
Bir kısım bankalar keııdilerine 

terhin edilen tiftiklerin terhin müd
deti hitamında mal sahipleı·inin ma
lı bankadan çekmediklerini görünce 
terhin mukavelesi mucibince mer .. 

hun malı satmaktadırlar. Y almz 
tiftik borsa haricinde sahlaınayaca
ğ< için bankaların yaptığı bu muame 
le doğru bulunmamaktır. 

Bunun 'için borsa bu teşebbüse 
mecbur kalmııtır. 

Transit gemilerdeki 
türk memurlar 

Boğazları ve Marmarayi mecbu
ri veya ihtiyari Transit halinde ge· 
çen gemiler ile limanlarımızda sıh
hi nezaret altına alınan gemilere i
kame edilen Memur, Muhafız ve 
Amelenin harcırah ve yevmiyeleri· 
ne mukabil badema gemi sahip veya 
acentelerinden para alınmıyacakbr .. 

Rü:ıı.umu sıhhiye kanunu mucibin
ce Tahaffuzhanelerde alınan bulaşık 
resimleri ile, bilUmum limanlarımız
da yapılan fare itli.fi ameliyesinin 

bilUmum mesarifi bu kayitten müs
tesnadır. Bunların tahsillerine de

vam edilecektir. 

Peşte sergisindeki eşya 
Peşte sergisinde Türk pav

yonunda teşhir edilen eşya şeh 
rimize gelmiştir. 

Bu eşyayı sahiplerine tevzi 
için Milli iktısat ve tasanuf ce 
miyetinden Vedat Nedim B. de 
şehrimize gelmiştin. 

Vlliig11tte 

iskan 
.:.• 

1 

idare hey' eti iti
razları tetkike 

devam ediyor. 
Vilayet idare heyeti bu gün 

toplanacakt111. idare heyetini 
son zamanlarda işgal eden belli 
. başh meselelerden biri de müba 
dillerin iskan ve teffiz işlerine 
ait itirazlarıdır. · 

İdare heyeti lüzum görürse 
itiraz sahiplerini de çağıl'rp din 
!emektedir. 

Müracaatlar çoğaldı 
Bono almak için müracaat 

müddeti 28 haziran tarihinde i 
biteceğinden bono için dün is
kan idaresine müracaat edenle 
rin mikdarı yüzden fazla idi. 

Burdur valisi 
Burdur valisi 

dün vali muavini 
ziyaret etmiştir. 

Hazım Bey 
Fazlı· \ Beyi 

Talebe seyahati 
Hukuk fakültesi talebesi im

tihanlardan sonra 6 temmuzda 
Edirneye bir seyahate çıkacak
lardır. 

İbrahim Tali Bey 
Birinci umumi müfettiş İbra 

him Tali B.in bugünAnkaradan 
şehrimize gelmesi beklenmekte 
dir. 

danım çalan sabıkalı Hasan der 
dest edilmiştir • 

Eski karısını neden 
yaraladı? 

Belediyede 

,Elektrik 
idamı İstenmişti; fakat Adal;;;tenviri 

dün beraet etti iç~n şirket . 

Şile cinayeti maznunu hakkında 
kafi delail bulunamadı 

idam talebile mahkemeg : 
sevkedilen oe beraet ka

zanan Salih 

1 

Ağır Ceza mahkemesi dün müs
tantiklik tarafından idam cezası ta

lebiyle mahkemeye ıevkedileıı bir 
maznunun muhakemesini bitirmit
tir. Bu maznun Şileli Salih i•.minde 
bir adamdır. Salibin idam talebi ile 
mahkemeye sevkine sebep, Hüseyin 

isminde bir arkadaıının köy yolun
da ölü olarak bulunmuş olmasıdır. 

Şileli Salih maktul Hüseyin ile l s
tanbuldan Şileye kadar otomobil ile 
gitmiı, orada beraberce otomalıiiden 
inmiıler, köye doğru yollanmıılar .... 
fakat köye Salih yalnız ı:elmlş, Hü
seyinin de ertesi günü köy yoluuda 
cesedi bulunmuıtur. 

nuyor, sallaniyordu. Fakat karar g .. 

na hayatında en heyecanlı sevinci 

verdi. Hakimler Salibi itham eden 
delilleri kafi görmemişler ' 1Beraef' 

kararı vermişlerdi. Karar okundul<· 

tan sonra reis il.ive etti. 
- Biz seni mahkUm tlmek için 

kafi delil bulamadık. Eğer bu cina
yeti işlemişsen Allah senin ~yağına 

dolaştırır. Maznun sevincinden te

şekkür etmeği bile unutmu~tu . 

- Haşa reis Bey dedi, ben altı 

aydır bigünah yatıyordum. 

700 çift çorap çalanlar 
Dün ceza mahkemesind~ b; r ba

ba ile iki oğlundan mürekkep bir 
aile muhtelif cezalara mııhk\ım edil
mişlerdir. Aileyi şöyle şıralanıak ka 
bildir: 

Morino efendi: Baba 
Samoel ef.: Büyük oğul 
Nalan ef.: Küçülo oğul. 

Natan efendi Karhmau mağaza· 

sında çalışırken 700 çift çorap çal· 
mış, bunları evveli. kendi evine gö. 
türmüş.. ıonra babasının evine nak· 

lebnİ§ ve babası ile ağab~yi~inin yar 
dnm ile Trabzonlu Mehmet efendi 
ism'inde bir adama satmak istemi§, 

Trabzonlu Mehmet efendi çorapları 
tanıyarak Kar1ımana hahel· vermiş, 
nihayet çoraplar yakalanml§br. Na. 
tanla babası ve ağabeyisi de ınah· 

kemeye verilmişlerdir. 
Muhakeme neticesinde Natan 3 

buçuk sene hapse, babas ı Morino 

bir sene hapse, 30 lira para cezası

na, büyük kardeşi Samoel bir sene 
hapse 25 lira para cezasına mahk\ıın 
edilmişlerdir. Fakat yaşı küçük oldu 
ğu için Nalanın cezas.r yarı yanya 

tenzil edilerek bir se11e 9 oya, Samo 

faalıyete geçtı 
Adalar ve Anadolu sahilinin 

tenviri için elektrik şirketi ile 
mukavele yapıldığı malumdur . 
Şirket bu mukaveleye nazaran 
Beykoz, Paşabahçe, Çubuklu, 
Kanlıca, Anadolu Hisarı, Kuz
guncuk, Beylerbeyi, Üsküdar, 
Bağlarbaşı, Selimiye, Salacık, 
Kadıköy, Gazhane, Moda, Ka
lamış , Fenerbahçe, Göztepe, E
renköy, Bostancı, Maltepe, Kar 
tal, Pendik, Yakacık, Kısıklı, 
Büyükada, Küçükotur, Dil, Yor 
goli, Heybeli ve Çamlimanın
da elektrik tesisatı yapacaktır. 

Şirket on ay zarfında Büyük
adaya, bir sene sonra da Heybe 
liye cereyan vermiş bulunacak 
tır. 

Gene şirket mukavele muci
bince masarifi tamamen kendi
sine a it olmak üzere, buralara 
200 lamba talik edecetkir. Şir
ket faaliyete başlamıştır. 

Tesellüm edilen yeni 
mektepler 

Vilayet tarafından yeniden 
İnşa ettirilen mektep binaları
nı tesellüm için şehir meclisi 
daimi encümeninde Avni ve Zi 
ya Beylerle Nakiye Hanımdan 
mürekkep bir heyet teşkil edil 
mişti. 

Boğazın Rumeli cihetindeki 
mekteplerin tesellüm muamele 
si ikmal edilmiştir. Heyet ya
rın Boğazın Anadolu sahilinde 
ki mektepleri tesellüm edecek
tir. 

iş idarehaneleri 
Belediye müstahdemin idare 

si şimdiye kadar 30 hiemetçi, 
ahçı, garson ve isaire gibi müs 
tahdemin muamelelerini ikmal 
ederek dosya açmış ve hüviyet 
varakası vermiştir. 

Solda Bogos, sağda Vartuhi 

Bunun üzerine Salih yaklit3nniışt 
arkadafını par~ıına tamaan Oldür
"lÜ§ olmakla itham edilerek müstan 
tikin idam talebiyle mahkemey,, sev 1 
kedilmittir. 6 ayaan beri devam e
den muhakemesi neticesinde ınüddei 
umumi maznunun 15 seneye mah

kôm edilmesini istemi§, hakimler 
heyeti de davayı karar veı·n\ek üze

re dünkü güne talik etmişti. Dün 
Hüseyin mahkeme sl'lonuna geti

rildi. ~ok endişeli görünüyor, göz

leri yaşla dolup dolup boşalıyordu. 
Kararı dinlemek için ayağa kalktığı 
zaman dermansız bir bal almı' bulu 

elini cezası da gene yatından dolayı 
altıda biri tenzil edilerek on aya in

dirilmittir. 

600 dava iptal edilecek lstanbulda mevcut 12 iş ida
rehanesinden de yedisine ruh
sat verilmiştir. Diğerleri hak
kında tahkikat yapılmatkadll'. 

Kumkapı nitanca.s1nda İbra
him Paşa camii sokağında Ser 
kis Efendi isminde birinin zev 
cesi Varluhi ile komşusu Boğo 
su yaraladığı yazılmıştı. Varto 
hinin babası diyor ki: 

- Kızımla Serkis 24 senedir 
evlidirler. F ıı.kat 24 günleri iyi 
geçmemiştir. Serkis bundan 5 
sene evvel metres te tutmuş ve 
bunu üç sene kızımdan sakla
mıştır. İlci sene evvel kızım has 
tahanede yatarken Serkis met
resi ile ziyarete gelince, o za
man hakikati anlamıştı. Mah-

Cemiyetler 

iktisatçılar ---·---

Türk • Yunan muhtelit mahke
mesinde bazı davaların iptal edilnıesi 

tekarrür etmiş, iki taraf ajanları ip

tal edilecek da,·alarını listc!İni ha
zırlamıya başlamışlardı. Dün liste 

ikmal edilmiş ve 600 davanın İptali 
için karar verilmek üzere mahkeme 

nin bitaraf reisine tevdi olun1nuştur. 

J nhisarlar 

Merhun tütünler 

Otobüsler 
Son zamanlarda şehrin muh 

telif yerlerinde otobüs servisle

ri yapılmaya başlamı~ ve bu 
servisler halk arasında fazla 
rağbete mazhar olmuştur. 

Fakat belediye otobüs servis 

!erinin hiç bir kayde tabi olma
masını mahzurlu görmüş, bu 
hususta tetkikata başlamıştır. 

Oturak 
Alemi 
Konyada bir kadın 

bu yüzden 
bir adam öldürdü 
Konyanın Durunday köyü 

Teli al başı Net et efendinin evi 
ara sıra oturak ilemleri. yapılınıı 

Kunduracı Kara Ali. isminde 

Netet efendiye bir müddet e 
Huriye isminde bir aliifte vermi 
bu kadm Netetle beraber ayni e 
oturuyormuş. 

Son defa tertip edilen oturak 
mine sekiz on kiti iıtirak e 

Hayriyenin eski dostu Kara A 
yanına Emine isminde ba§ka 
lufte alarak aleme İJtİrak etmi 

içki haşlamq. Huriye raki 
Emine'ye hizmet ediyor, ortalı .. 

lendiriyormuş. Horozlar öbnüş. 

balı olmuş, alem hala devam ed 
Bir aralık Kara Ali hıyar doğ• 
Huriyeye Emineyi medhetmiş: 
hiç işe yaramayordun" demİf. 

Bunun üzerine Huriye eli 
bıçağı Kara Ali'nin kalbine sap 
tır. Ali ölmüş, katil kadın y 
mıştır. 

İki yalan hah 
Dünkü Son Posta refiki 

de Aydında eski Serbest f 
nın ihya edilmek istendiği 
fırka siyasetinin Fethi Be 
rafından kabul edilmediği 
dirde Hüseyin Cahit Beye 
lif edileceğine dair bir İ 
telgrafı vardı. 

Fethi Bey fırkanın mü 
olduğuna göre, başkaların 
fırkayı nasıl ihya edecek 
vehlei ulida pek garip bu 
Fakat sırf haberi tahkik 
her hangi bir müracaat v 
lup olmadığını anlamak ü 
Fethi Beyi aradık, bulama 

Hüseyin Cahit Bey ise 
ki: -
-Böyle bir şeyden kat' ' 

haberim yoktur ve ben s' 
yattan çekilnıiş bir adamı 

Gene ayni gazetede ge 
mirden verilmiş başka bir 
rafta, Ankaradan lzmire 
rilmiş bir habere istin 
mecliste müstakillerin işt 
le bir muhalefet partisi 
getirileceğinden bahsedi 
du. Bu haberi de Ankara 
birimizden sorduk. Şu ce 
dık: 

- Böyle bir şey yoktu 
ber külliyen yalandır. 

Sadullah Bey iyil 
Seyrisefain umum müdür 

dullah Bey bir müddetten 
sız bulunduğundan yatmakt 
Sadullah Bey ahiren iyile~ 

dün akşam Yatova'ya gİmİJtİ 

Kadın ihanetinden 
çıkan cinayet 

kemeye müracaat ederek boşan 
dı. On beş lira nafaka bağladı
lar. Serkis bu parayı bir lira, ya 
rım lira olarak verirdi. Niha
yet kızımı ölümle tehdit etti. 
Geçen gün de ev~ gelerek kızı
mı aradı ve kapının önünde kav 
g~ ettiler. Jiletle kızımı yarala
dı. Ayırmağa gelerı komşumuz 
Boğosu da iki yerinden yarala
dı. Kaçmak iste rken polisler ya 

Dün de toplandılar ve 
konferans üzerine 
münakaşalar oldu 
Türk iktısaçılar cemiyeti u-

mumi İçtimalarından birini de 
dün akşam saat 16 da Tica
ret odasında yapılmıştır. Bu 
içtimada geçen içtimalar
da başlayan konferanslar sil
silesine devam edilmiştir. 

Mübagaaya henüz 
başlanmadı 

Tütün inhis·ar idaresi banka-
. lua merhun stok tütünleri mu
ayene V '! nymetlerini takdir et 
tirmiştir. Tüccardan muayene 
neticasini anla!nak üzere müra 
caat edenlere takdir edilen fiat 
ler tebliğ olunmaktadır. Fakat 
henüz muayyen fiati kabul et
tiklerine dair hiç biri cevap ver 
memiştir. ldare muvafakat ce
vebı alır almaz mübayaaya baş 

Dar ve seyrisefere gayri mü
sait yollardan otobüs servisleri 
menedilecektir. Otobüslerde şir 
ket vesaiti nakliyesi gibi evsaf, 
sıhhi ve fenni şerait aranılacak 
ve bu şeraiti haiz olmayan oto 
büsler de seyrüseferden mene
dilecektir. 

Galatasaray kon 
Galatasaray Spor klübü 

tinden: 26 Haziran 1931 Cu 
nü sabahı saat on da Bey 
klüp merkezinde fevkalade 
bir kongre aktedilecektir. l ş 
gre de istifa eden idare he 
yerine yenisi intihap edilece 

zamı21n hazır bulunması rica 

•, 

kaladılar. 

intihar mı, cinayet mi? 
Dünkü içtimada 

ris Orhan Sadeddin 

müder
Bey bir b s b k Kumkapı deniz hamamı nıüste-

r endi kte a ri Ç3VUŞ arısını VUr• ciri Yusuf Beyin 13 yaşımlaki oğlu 
Y akubun babasına ait tabanca ile İn- konferans vermiş ve bunun üze 

du, sonra da intihar etti 1 tihar ettiği yazılnuıtı. rinde münakaşalar yapılmıştır. 

P d
·-· b b. s b • ç k b 1 Dün bu hususta zabıtaya şayani Matbuat cemı'yeti'nde 

endik istasyonu geçit bekçi ıgı se e ı a rı avuş a u 
k 

1 dikkat bir ihbar vaki olmu0 ve muh 
gj Sabri Çavu• g..,.en gün kıs· eder gibi görünmüş ve küçü ·ı d" k•• ' t' 
k 

• ...,.. h birin ifade•i alınmııtır. un U iÇ ıma 
ilnçlık yüzünden karısını vur- kızını sorguya çekmiş, akika-

H K 
Muhbirin verdiii ifadede bir fil· lstıınbul Matbuat cemiyeti idare 

l'rıuş ve sonra da beynine bir ten zevcesi Fatma anım ü-L h Al' Ç yiadan bahsedilmektedir. Bu şayia- hey'eti mutat i~timaını dün cemiyet 
"llrşun sıkarak intihar etmiş- tabyada at çavuşu ı avuş- • 
tir. la aşıkda&lık ettiğini, hatta kız ya göre Yusuf efendinin Yakup ve merkezinde aktetmİ§tiı·. Hikmet 

l layacaktır. 
Karton fabrikası 

Tütün inhisar idaresi tarafın 
dan Gemlikte açılması takar
rür eden karton fabrikası hak
kında Maliye vekaleti tarafın
dan henüz emir gelmemiştir. 
Emir gelir gelmez fabrikanın 
inşası için teşeilbüsata başlana
caktır. 

• 1 d Süleyman iamind~ iki çocuğu var-
Sabri Çavuşun ayni idarede larını Kütahyadaki ev erin e Şevki B. merhumun aile•İ tarafın-

Sa.lı~an yeti~mi~ bir og" lu var- yalnız başına günlerce bıraka- dır. dan · t h d' d'I · ı Bir iddia 
d 

• • • Yakup, bir gün evden ka~mış ve cemıye e e ıye e 1 nuş o an 
ır. Kütahyada fen memuru bu rak a~ıkile vakit g""irdiğini an- k" · B tkt t Ş l'kd d h 1 l • -.- yirmi gün sonra bulunarak eve ge- utıipane büyük bir memnuniyet eş aş a en ı e e ma a 
Unan oğlunun arzusuna tebaan lamıştır. 1 · d M 1 k k " d b· tirilmiıtir. Bunun üzerine Yusuf tevlit etmiı ve merhumun adını esın e ezar ı so agın a 13 
ır müddet evvel ailesini ve iki Bunun üzerine Sabri Çavuş k efendi oğlunu cezaen odaya kapa- daima yaddettirecek sevimli bir ha- numarada oturan hamal Satıl-
ı:ı: çocuğunu Kütahyaya gön- tasarladığı cinayeti işlemit ve Jermiştir. Orada zevcesi Fat- sonunda şakağına sıktığı brov- mıı ve çocuğun halinden şüphele· tıra olarak cemiyette bir köşe tabsi- mışm zevcesi 40 yaşlarında Me 

tı:ıa. Hanım Ali Cavuş isminde ning kurşunu ile hayatına niha nerek, gene şayialara göre, "çocu- sine karar verilmittir. lek Hanım 9 günden beri hiz
lİrile münasebat; gayri meşrua yet vermiştir. Hükumet dokto ğun ahlaksız olarak yaşamaktan ise Azayı alakadar edecek, hayat' metçi bulunduğu Beşiktatta 
tesis etmiş ve martta kocası ya ru Sabri çavuşun cesedini mu- ölmesi hayır!" demit ve çocuğu ta· sigortaları ve bilumum vesaiti nak· köy içinde Mahmut Bey aparlı 
•l~na avdeti lazım gelirken ge- ayene ile defnine ruhsat varmiş bancıı ile öldürmüş imiı. Biz bunu 1. d .1 . .1 1 . manında oturan Sabri Bey tara 
cık . k F H d halen[ muhbiı·in ifadesine atfen ta· ıye en gazetecı erın tenzı at a IStİ· mış, ancak bir iki ay sonra ansı atma anım a Tıp fa f d fından bir yemek meselesinden 
dönebilmiştir. Avdette oğlu- kültesine kaldırılmıştır. yia mahiyetinde kaydediyoruz. a esi gibi, bir çok meselder müza tı.ıı 'I bö Yusuf efendinin büyük oğlu Sü- kere edilerek neticeye bağlanmış ve tabanca ile tehdit edildiğini ve 

1 
n ısı·arını ı eri sürmüş ve "y Yankesı'cı' d ece akasını kurtardı" mı zan· leymanın da meydanda olmadığı bu meyanda cemiyetin kooperatif bu yüz en korkar~k hastalan-

____ .....,===...,=~;.:..;=~;...;;;;:;:;..ı.. _ _ ____ _____ _. _ _ ._J_,.;,. . .ı-......t.• • .ı;~~-------.-J_tı,ıe"'ı""k"'il,.,.a~ti'!'le;__o;d..,a~a..,ıi..,k..,a"'d"'aı:r_<o,.ı,.n,.m"•"'neo<a'-'v"'e'-Lmış olduğunu iddia etmiştir. 
Ne diye d.elik meteliği bana gösteriyorsun? 
0.! __ .J _ _ 1..-- -'- ___ ! _L __ ..__ .... ~f; _ ,.,. ___ ,1_ .. ,,1.;_,. 
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L 1 M T E D ~ 1 R K E T 1 •1 HE~M( İLlNLlB T~BK 
A.~ıı;n umdesi "Milliyet" tir. 

- 22HAZİRAN1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

n No: 100 Tel11ı-:ıf adresi: Milliyet, 
stanbul. 

Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLER! 

aylığı 

" 
" 

Türkiye için Hariç için 

400 kuruş 800 kuru~ 

750 ,, 1400 " 

1400 " 2700 .. 

h Gelen evrak geri verilmez 
I Müddeti geçen nushalaı· 10 kuruş 

da - b · · ı ur. uazete ve mat aaya aıt ış er 
ot· çın müdiriyete müracaat edilir. 

~a Gazetemiz ili.nların mes'uliyetini 
,e b 

7. a ul etmez. 

ter--------------ı 
~rrll B k H ugün Ü ava 

Dün en faz!a hararet 24 
en az 17 idi. 
Bugün ruzgar poyraz. 
Hava bulutlu. 

~J f ICLE;;'jJ 
i.b 
ı~ Bekar vergisi 
ıı Vergilerin indirilmesi düşü
it ülürken bekarlara yeni vergi 
n az'ındı.n bahsedilmesi de gös 
li eriyor ki evlilerin bekarlara 

arşı hıncı var. Olmasa bu ver 
i derdini bekarlar kendileri 

r ıkarmazlar ... 
S Vergi konmasın• iltizam e
e enlerin ne düşündüklerini bil 
12 ıiyornm amma bekarların e~li 

•rden çok da~a faydah oldugu 

5 
ence muhakktır. Neden? Çün 

nü bekarın "vde karısı yoktur 
i Avrupadan gelen lüks mal

c ıra para versin. Binaenaleyh 
_ onomi noktasından bekarlar 
i hine su bir .. 
ç Sonr~ her gün görülen aile 
e ıc:ası ve kıskançlık sahneleri 
B ıbiatile mevcut değildir . 
1 İşte memleket zabıta işleı·i 
ş oktasından ikinci kar. Daha 
a mra çocuğu olmadığı için ma 
- ife yük olmaz .. Üçüncü kar .• 
1 Başı dinçtir, dördüncü ki.r .. 
ş arısı olmadığından cinsi hak 
. dık ı•apamaz, beşinci kar. 
1 Bu kadar kara mukabil ver 
1 mi alınacak!.. Pek ala vere
~ m ! Lakin bu vergiden maksat 
ızineye irat temini ise bu cı

ı. bir irat olur. Bekarları ev
' nmeye icbar içinse bu ilaç ka 
ı değil! .. 
ı Hem bana rorsalar bekarları 
ılcnıneye cebredecek yere ev 
nmeleri tahdit ederim. 
Dünya böyle buhranlar için
bccalarken yeni yeni aileler 

ı ısinde, çoluk çocuk yetiş-
1 nıede ne faic!e melhuzdur?. 

Dilsizlerin cemiyeti 
1 

Dilsizlerin bir cemiyeti var
·ış, fesholunmu§.. Ben fesih 
1 
yfiyctinden bahsedecek deği 
n. Yalnız dilrizlerin cemi ye-

• ıden bahsedeceğim .. 
1 Bana öyle geliyor ki dünya-

Mes'ut adam 
Sadık efendi: ı rasıra sinirlenir. Y o.takta fazla 
- Biliyor musun, ben evlen- yer kaptığımı görüı·se, karnı-

dim, dedi . ma bir tekme vurarak, kendine 
- Çok iyi yapmışsın. Ev- yer açar. yemekte eğer söyledi 

lenmek zamanın hayli gelip ğim sözler hoşuna gitmezse, ba 
geçmişti. Bari mes'ut mısın? zan çorba kasesini kafama ge

- Çok.. Evdeki pamuk bile çirir. Bundan başka huyunda 
benden mes'ut değildir. bir kusur yoktur. 

- O halde tebrik ederim. De - O halde mutlaka sadık 
sene ki kusursuz bir kadın bul- bir kadındır . 
dun. 

- Kusursuz diyemem. Kadı 
kızında bile kusur bulunur. Bu 
dünyada kusursuz kim var be 
birader ... Çok kimseler, öteki
ne berikine: "Vallahi melek gi 
bi bir kızla evlendim., derler. 
Aradan altı ay geçmeden, me
lek gibi kadın ona cehennemin 
bin azabını tattırır. Ya evi bı
rakır, ya mezara gider, ya hap
se gider, ya intihar eder, ya vu 
rulur. Ben hakikate karşı cep
heden bakmakta yılmam. Dün
yada pembe camlı güzelliğe 
bakmam. Her şey aslında ne i
se, odur. Kimse değiştiremez. 
Bizim gibi kusurlu faniler ha
yattan azami nasibedar oluyor
larsa, öpüp te başlarına koysun 

- Evet, baş başa kaldığımız 
zaman, bana karşı sadakattan 
inhiraf ettiğini görmedim. La
kin be nişe gittiğim zaman, ne 
yaptığını bilmem. Yalnız ge
çen gün eve gelirken, bir yaban 
cının kapıdan çıktığını gör
düm. Kim olduğunu sorduğum 
zaman "Tahsil memuru,, dedi 
amma, pek inanmadım. Çünkü 
adamın kolunda öyle çanta 
manta yoktu. Demek ki arasıra 
gelen giden eksik olmuyor. Sa
dakatça da karıcığımın bundan 
başka kusuru yoktur . 

- Birader, neden mes'ut bir 
adam olduğunu anladım. Ne di 
yeyim, allah ömrünüzü müz
dat etsin . 

lar. Yoksa yüzde yüz dünya lstanbul Dö .. düncü icra Dairesin 
nimeti kimseye nasip olmamış den: Arnavutköyünde Ayanııfri s~ 
tır. Onun için saklamam ki, ka kağında Ayanufri mahalleıinde eski 
rımın kusurları var. 4 ve 4 mükerrer yeni 6 ve 8 No. larla 

murakkam bir bap hanenin elli zi.r
- Bari güzel mi? rah muayyen mahalini temamile 116 
- Azizim, her halde Venüs zirrah diğer muayyen mahallenin 

değil... Bacaklarından biri öbü sekiz hissede yedi hissesini tekraı
ründen kısaca .. Buna mukabil üç hi5"e itibarile bir hissesi madam 
de boynu biraz uzunca.. Hani Eleninin borcundan dolayı 30 gün 
insan bakınca zürafayı hatırla- müddetle ihalei emelliye için mevkü 

muzayedeye vazolunarak 800 lira 
yor. Bundan başka güzellikçe bedelle talebi uhtesinde olup ihalei 
b.-usuru yok · kat'jyesi icra kılınmak üzere ve yüz 

- Şık mı? • de beş zammile IS gün müddetle 

Ş d. A k mevkii muzayedeye vazolunmuştur. 
- ık ıyemem. mma en Mezkur hanelerden 8 cedit No. 

dine mahsus bir giyinişi vardır. lu hanenin mesahası 41 metro 10 
Öyle taklitten hoşlanmaz. Ni- santim olup bodrumda zemini çimen 
nesinden miras kalmış bir enta to arahk maltis ocağı mutbah bir 
risi vardır. Entaı;yi vücuclüne merdiven altı odun ve kömürlük ze
göre uydurdu. Amcasının ayak min katta kırmızı çini ile altı ufak 

bir sofa üzerinde iki oda bir hala 
!arı küçüktür. Bazan onun is- Üst katta bir küçük sofa üzerinde 
karpinlerini giyer .. Bundan baş. iki oda üç dolap ve bir taraçayı ha· 
ka şıkhkça bir kusuru ynktuı·. vı olup dahilen ve haricen yağlı bo-

- İyi yemek yapar mı? yalıdır. Elektrik ve terko:z suyu ter
tıbatını havıdır. Derrıınunde hisse-

- Demem ki, mutfak işinde dar Ligor efendi sakindir. Altı ce
üstatdır. Sütlaca bazan darçin dit No. lu hanenin mesahası iki met
diye büber karıştırır. Et yemek re seksen •antim tertibinde olup 
1 • · k 1 budrum katında zimmini maltıs oca-
erı arasıra cı ve ço tuz u ge- - tb h b- h ı· ı k" ·· . .. l .... ı gı mu a n.· a a o up ve omurR 
lır. Yalnız geçen erde yaptıgt lük, odunluk zemin kattinda çeni 
sahanda ,yumurtaya neredense antre ve bir sofa üzerinde iki oda 
petrol karıştırmış. Az kalsın bir hela dolap birinci katta bir sofa 
midemi altüst edecekti. Fakat Üzerinde üç oda bir alafranga hela 
bundan başka mutfak işleı·inde bir dolap ikinci kat catı olup bir 
ku kt sofa Üzerinde küçük bir oda ve ze-

suru yo ur· mir.i cinko taraçayı havıdır. Deru-
- Bari huyu güzel mi? nund~ hissedar madam Ameliya sa-
- Hiç diyecek yok. Tabii kindil". Haricen ve dahilen yağl.ı bo-

k. · b" k d d ··t yalıdn-. Elektrık ve tcrkos tertıbatı 
ımsenın ır a ın an mu ema vardir. 

diyen şen tabiatlı olmasını İste Hududu: Bir tarafı Ayanufri cad
meğe hakkı yoktur. İnsan bu! desi bo•tan sokağı Fotaki varısleri 
Elbet bir dakikasi bir dakikası Domina ve Serafim hane bahçeleri 
na uymaz. Onun için karım a- ve lsakidi haneleı·i !le mahtu~du~. 

nm en"ideal., cemiyeti dilsizle 
rinkidir .. Evvela biz dillilerin 
cemiyetinde olduğu gibi gürül 
tü patırdı yoktur. Sonra da 
kimse kimseye gizli bir şey 
söyleyemez, hemen görülür!. 

FELEK 

Temamının kıymeti muhammınesı 
4,500 liradır. Talip olanlar kıymeti 
muhamminesinin hisseye musıp yüz 
de on nisbetjnde pey ahçesini mus· 
tahsilen 18/ 7 / 931 tarihinde •aat 14 
ten 16 ye kadar lstanbul Dördüncü 
İcra memurluğuna 34/ 1362 No. lu 
dosya ile bizzat veya bilvekile ınüra
caatle fazla mal\imat dosyas~ndan 
iddia edileceği ilin olunur. 

- Hakkınız var efendim, 
sp-0r sever misiniz? 

- Fevkalade. Burada en a
lakadar olduğum spor süvari
lik.. 

- BiRiNCi Kı.SIM -
1 

- Güzel. 
Şama gittiğim zaman arka

da9larımla tenis oynuyorum. 

Bürhan Cahit 
- Ah baba, dedi. Ben sana ı kasına saklayarak tekrar etti: 
ler getirdim bak. dedi ve bir - Bil bakalım f>aba, ne var 
ıo gibi süzülerek dışarı ko!-

Şeh Sadun mahcup oluyor 
>İ özür dileyordu: 
- Bir kızım var diye çok üş 

1ııe düştüm. Biraz gate oldu. 
kat terbiye itibarile ciddidir. 
Yüzbaşı Celal Türkiyenin 

türkçe bilmez arap kızını 
yoğlunun türkçe konuşmaz 
ın, yahudi kızlarına benzet
şti. Dudaklarını büktü: 
- GençlikÜr, dedi. Zaman 
çtikçe durulur . 
Zehra, mektepten kaçan bir 
·amaz çocuk gibi gene koşa 
sa geldi. Elinde iki pllket 
rdı: 
- Şekerlemeler, fondanlar 
ha, ne kadar seversin değil 
? Ya bu pakette neler var 

bu pakette! 
Yüzbaşı Celal on sekiz yaşın 

da görünen koca kızın bu tıma 
rıklrklarına hayret ediyordu. 
Zehra babasını fazla üzmek ia
temiyomnış gibi paketi örten 
kağıtları çekti, kopardı. 

Bu "Anatol Frans" ın Lö
jarden depikür ismindeki ki
tabı idi. Şeyh Sadun gülerek 
genç erkim harbe baktı: 

- Götüyorsun ya yüşbaşım, 
kızım benden fazla okumak me 
rakhu .. 
-' İyi bir arzu, dedi yüzbaşı 

Celal. Bir genç kız için en tat
lı meşgale .. 

Zehra bu takdirden memnun 
olmuş gibi genç erkanı harbin 
gö~lerine baktı: 

- Burada o kadar yalnız, o 

Fakat hurada kimse yok ki! 
- Benim de pek sevdiğim 

bir spordur. Çöl ortasında te
nis kortu yapmakta bir mese
le. 

Genç kız kalın, kırmızı dudak 
!arını bükerek cevap verdi: 

- Y aptınnak pek kolay yüz 
başı bey. Yalnız oynayacak ar 
kadaş bulmalı . 

Genç erkanı harp şeyh Sadu 
nun uzattığı likör kadehini te
şekkürle aldı: 

- Bizim zabit arkadaşlar i
çinde oynayan var zannederim. 
Yalnız burada raket bulmakta 
bir meııele . 

Genç kız sevinçle ellerini sık 
tı: 

- Bu hiç mesele değil yüz
başı bey .. Ben size istediğiniz 
kadar raket bulabilirim . 

Ve babasına dönerek ilave 
etti: 

- Yarın bir kort a tıralım 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 
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Yeni şekil 

Soldan sağa 

• 

1 - Peygamber düşmanı (5) Va
kit (5). 

2-Tembellik (6) Nida eden (4) 
3 - Cansız tiyatro ( 6) Mürekkep 

kurutan toz (3). 
4 - Beyaz (2). Erkek İsmi (5) 

Su (2). 

S - KE (2) Alamet (6). 

6- Uzağa işaret (2). Peygaınbe-
rin anası (5). 

7 - Rutubet (3). 

8 - Alaka (6). Geniş değil (3). 
9 - Harika adam (5). Ap açık 

(5). 

10 - Vücut suyu (3). Nida (2). 

) 1 - Güzel söz söyleyen (5). Za
rarın aksi (3). 

Yukardan aşağı 
1 - Memnu (5). Kar değil (5). 

2 - Küçük kiıiıt (6). Nota (6) 

3 - Tahmin (3). Hareket (6). 

4 - Geri değil (5). Yaşa (2). 

5 - Seyretmek (6) Ayı yuvası 

(2). 

6 - Keler (4). 

7 - Komşu bir memleket (4). 
Annm verdiği (3). 

8 - Zaman (2). Iranda bir şehir 
(7). 

9 - Yılan (3). Hayvana bakmak 
(5). 

10 - Hatve (4). Mürailik (4) .. 
11 - Son (7).Tavlada ahlan (3). 

Acele 
Satılık veya kiralık 
fotografane atelyesi 
Beyoğlunda İstiklal cadde

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

Tiirkiyede her lisanda intişar d ! ' •• .. l e en outuv 
gazeteler için bilumum resmi 

ilanlarını kabul eder 
daireler 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu ts~. 753 5i . ~ • - ·~-- ... ~ ı .:.;ş:;"'I ·-~ ~~-·, 

1 ;· ·~ - - ••• • •• , • ; • --·~~·.'9 . 

Hayat Nakliye Kaza -- -
A.N"A.r>C>LlJ 

SİGORTA ŞİRKETi 
Türkiye İş Bankası tarafından teşkil 

Adres: ı Telefon: 
4 üncü Vakıf Han lst. 531 

edilmiştir. 

1 
"f e~graf: 
imtiyaz 

lzmir Leyli mektepler mübaya
at Komisyonundan: 

İzmir erkek muallim mektebi esas çephe merdiveninin 
inşası \oe tarafeyninin tarb ve tanzimı tarihi ilandan itibaren 

yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya 
vazolunmuştur. Mevcut keşif ve plan mucibince ve şartna

meler ahkamına muvafık olarak yapılacak inşaatın bedeli 
keşfi yirmi üç bin dörtyüz altmış yedi liradan ibaret olup 

taliplerin bedeli ketfin yüzde yedi buçuğu nisbetinde temi

natı muvakkate mektubunu ve ya makpuzunu ve ehliyeti 

fenniyelerini müş'ir vesaiki hamilen Temmuzun on dördüncü 
s..Iı günu saat onbeşte İzmir erkeklisesinde toplanacak ko

misyona müracaatları ve inşaat hakkıoda izahat almak için de 

her giin erkek muallim mektebi müdürlüğüne müracaat et
meleri lüzumu ilan olunur. 

(Reaml il.anlar Türk Limited Şir'keti) 

Tekirdağ Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

/ 

' 

Viliyet Matbaasında mevcut ve istimale gayri salih 
(400) kilo hurufat satılmak üzre 21 gün müddetle aleni mü
zayedeye konulmuştur. Şeraitini anlamak ··e daha ziyade 
malümat almak isteyenlerin Encümen kalemine müracaatları 
ve yevmi ihale olan 24-6-931 çarşamba günü saat on beıte 
Daimi Encümende hazır bulunmaları ve yahut tekliflerini 
bir mektupla Makamı Viliyete bildirmeleri lazımdır. 

(Reami ll&nlar Türk Limited Şirketi) 

Lüleburgaz malmü
dürlüğünden: 

Lüleburgaz kasabasında mukim fabrikatör Muhiddin ve 

Cemil Efendilerin vergiden hazinei maliyeye olan borçlarını 

tediye etmediklerinden tahsilat komisyonunun milttehiz haciz 

kararı mucibince heyeti idare den verilen karar üzerine mu
maileyhimden Muhiddin Efendinin Lüleburgaz kasabasında 

kain kırk beygirlik kuvvetinde gazojen motörü ve teferrüatı 
sairesi ahşap ebniyesile birlikte ve Cemil efendinin Lülebur

gaza 3 kilometrelik mesafede kain 20 beygir kuvvetinde 
mazot ve su ile müteharrik ebniyesi kargir fabrikaların Lü

leburgazda ilan edildiği 6-6-931 tarihinden itibaren 21 gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan müddeti mez

kfıre zarfında talip olanlar 0o 50 depozito akçesile beraber 
lüleburgaz maliye dairesine müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Balya hukuk mahkemesin
den: 

Balya • Karaaydın maden 
ı şirketi nakliye mlidiirü Nuri 

Bey ile zevcesi Müzehher H. 
beyninde mütehaddis boşan
ma davasının icrası için tayin 
olunan günde mezburenin 
ikametgahı meçhul olduğun

dan ilanen tebligat ifa edil
diği halde yevmü muayende 
gelmediği ve cevap dahi 
vermediği anlaşılmış ve bina
enaleyh muhakemenin gıya
ben icrasına ve devam tah

. kikatında 417 /931 saat (10) 
talik edilmiş olduğundan 

keyfiyet ilan olunur. 

Yaz mevslmiiçin 

BEBEK'te 

Kiralı~ lalı 
Dalyan önünde Salp Bey 
yalısı möbllell olarak kl
ralıktır. Derunundakllera 

müracaat 

ZA Y 1: - 1044 seci! numcuılu a· 
rabaci ehliyetnamemi zayi ettin1. 
Karagiimrükte çarşı boyunda aı·aba 
ci Mustafa efendi ahırında AJi Os
man Bin Mehmet Ali. 

ZA Yf: - Dişçi mektebi hiivİyet 

varakamı zayi ettim. Yenisini alaca

ğımdan eskisinin hükmü yoktu.-. f)i~ 

tabibi 342 Kenan Ferit. 

Bakırköy Sulh Hukuk Hakimli
ğinden: Akıl zayifliği dolayısile 

hacredilerek mahdumu Babae!tin 
Necati Beyin vaıi tayinine karar ve .. 
rilmiş olan BakirköyÜnde, Kartal 
Tepe mahallesinde No. 17 de mu· 
kim olup Emrazı akliye haofahane
ainde tedavi edilmekte bulunan Ah
met Ayni Paıa kerimesi Nazmiye 
Hannn bacredilerek mumaileyh Ba
haettin Necati Beyin va11i tayin edil· 
miş olduğu lcanunu medeninin 371 
inci maddesine tevfikan ilan olunur. 

Beşiktaş büyük parkta bu 
akşam Sahir opereti Lale 
devri tarihi iskeç. 

Üsküdar Hale Sinemasın
da ilk pantalon mümessili 

Harri Lankton duhuliye 10. 

Doktor 

Hafız Cemal 
D•hiH lıastnlıklar tedavlhanesl 

cumadan maada ber gün öğleden 
sonra , .. t 2 den 4 de kadar er· 
hk, kadın \e çocuklann dahiliye 
ha>talıklannı Divan}Olunda J 18 
numaralı hususi kabinesinde ıe· 
da\İ 'eder. Telefon l<ronbu\:22398 

zır olur değil mi baba ? ve bu ırkın muhteris ate§i yanı tomobil saatte yüz yirmi kilo- 1 di. Zehra genç erkanı harbin 
metre üzerinden giderken bir Avrupada iki sene geçirmesine Şeyh Sadun yetişmiş kızının yordu. 

ıetaretini görmekle mes'ut o- Şarkın baharlı, adali, şehvet 
lan bir baba gibi onun her arzu kar bünyesinde garp inceliğini 
suna baı eğiyordu: fransız şuhluğunu toplayan 

- Ne zaman istersen kızım. genç kız taşkın gibi hoppalığı
Sonra ciddileıerek ona dön- na rağmen cazibeli ve sevimli 

dü ve arapça: bir mahluktu . 
- Kumandan bey bu gece İlk defa gördüğü bir erkek 

misafirimiz . .' Ben maiyetlerinin kartısrnda bile tabiiliğini boz
istirahatleri için meşgul ola- mayan bir modern genç kız gi
yım. Sen kendiaini yalnız bı- bi konuşuyordu. 
rakma! dedi ve yüzbaşı Celal- - Sporda yarışı çok seve
den müsaade alnllk çıktı... . rim, diyordu. İki yıl evvel mek 

Genç kız Tedmürde kendisi- tepte idim. Tatilde Mısıra se
le kitaplar, spor ve dünya vak' yahat ettik.. Orada otomobil 
alarile görütebile<:ek genç bir yarışları seyrettim. Resmi ya
arkadat bulduğundan memnun rışlar değil. Fakat yollar çok 
arap sokulganlığı ve frenk iş- güzel de hemen herkes yarış 
vekirlığr ile yüzbaşı Celi.ile merakında .. Ah burada öyle 
konuşınağa başladı . yollar olsa ... 

Tahsilini, terbiyesini daha Ve genç kız gözleri dalarak 
Halepte iken itittiği bu genç titreyen bir sesle ili.ve etti: 
kızı şimdi karşısmdP. gören - Avrupa mecmualarını o
genç erkanı harp onu inceden kuyorum. ltalyada, Fransada 
inceye tetkik ediyordu. ' her yıl yarışlar oluyor. Ah bil-

Ömrünün en zengin bahar- seniz onları okurken ne heye
larını tabiatın engin koynunda can duyuyorum ... 
mavi gökle çöllerin nameri u- Yüzbaşı Celal sporun her 
fokları arasında güneş ve ateş kısmında ali.kadardı . 
diyarının hurmalıkları altında - Geçen sene Almanyada 
serbest ve lakay geçiren genç bir otomobil yarışı seyrettim, 
ar evladını a 

ande devrildi : gıpta ediyordu. 
- Eyvah! - Bütün emelim (Paris} e 
Genç kız okadar müteheyyiç gitmek diyordu. Ah Paris. Pa

olmuştu ki vak'a gözlerinin ö- rıs ... 
nünde olmuş gibi haykırdı . Yüzbatı Celil kuvvetli, ka-

- Tabii ne otomobil, ne şo- hir Fransız tedris ve tebiyesile 
för, hepsi parça parça.. dinini, milliyetini, tahiiyetini, 

- Müthiş! hatta gururunu kaybeden bu 
- Çok! .. burada otomobil güzel Arap yavrusunu merak-

yar191 olmaz .. Fakat at yarışları la dinliyordu. Bu genç kız dam. 
için müsait. döıiyon rahibelerininn koyu ka 

- At yarışı güzel... Likin tolik terbiyeleri altında gözleri 
bir kadın için değil.. ni büsbütün başka bir i.leme aç 

- Yarış değil, fakat gezinti ~l§tı. artık onun eeylin bala§-
istifadeli bir eğlence olur. larr önünde ne mekkenin siyah 

- Bazı akşamlar ben civar- perdesi, ne Şamm ecnehilerin 
da yirmi otuz kilometre yapa- bile hayretini uyandıran Eme
rım. Fakat bu da yalnız olmu- viye camii, ne de lstanbulun 
yor. Babam pek çıkmaz. arz üzerinde emsali olmayan 

Süvati bölüğünün ağırlanma güzel boğazı yoktu... Bu göz
sı için emirler veren Şeyh Sa- lerle notrdam dö Parinin sivri 
dun avdet etmişti. Kızının son kuleleri, Sen nehrinin bulanık 
cümlesini duyunca yüzbaşı Ce- suları, Ardötriyomfun taştan 
lali İşaret etti: kaideleri tütüyordu. 

- Kumandan mükemmel Ve güzel iskelet altında kim 
bir sporcu .. Zannederim. Senin bilir ne behimi bir ruh vardı. 
arkadaşlığını kabul eder . Yüzbaşı Celal İstanbul Lö-

Genç erkanı harp nezaketle vantenleri arasında böyle et ve 
başını eğdi: kemik itibarile insan, fakat ruh 

- Teşekkürle! ve kafa itibarile Aymatloz ~ekil 
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r m 1 Muhabir mektupları ı ·m) 1Birinci sahife 

Yeşillikler içinde bir - Bina 

eçen yazıları 
1 

şehir: Osmaniye ! 
Burada toprak kumsal olduğun
dan yağmur yağsa çamur olma~ 

iratlarının 
• • 

vergısı Şahsi 
Şerefler (Ba!jı 1 inci sahifede) 

yon yiı·mi altıncı madde hül<mÜ dai
resinde karar ittihaz eyler. 

Tadilat komisyonlarının k•rarları 
varidat tahakkuk memuruna imza 
mukabilinde verilir. Bu kararlar, ih
barname ile al:'.tkadar!ara tebliğ olu-

miyetin meycl•ııa çıkarıldığı tarihin 
müıadif olduğu taksit müddeti hi-
tamına kadar tahakkuk etti<Uen ver (Başı 1 inci sahifede) 
gilerle zamları üç senede ve asıl ver 1 sma, ve bu millete, 1<.endi öz, 
giye ilaveten tahsil olunur. kendifedakir ve kendi feragatli 

Kanunun tatbiki ı çocuklarının yagmacılar gibi 1 

B k .b. • t h ~österilmesine artık müsaade 
u a.ı.ı...n ı ~uc 1nce umu mı .;:.. - d.l 

nur. ihbarname tahm1n edilen İradı, rirler şehi!·, lf",._''.o.ba ve köy cüzı:itcun 1 e 1 cmez, • . ı 

Tepebaşın'da Şişhane' .!e 
HALK JALE BAHÇESlNDE 

TENŞiTi ELHAN BiRLiGi 
Güzide bestekarlardan kaptan zade Ali Riza Bey \'e Gul
benk Efendinin yetiştirdikleri talebe Han m'ar buakşam· 
dan itibaren her akşam taganni ed •c !klerini tc~rif buyu
racak muhterem Hanım ve Beylere arz v.: ezhericihet 
m. mnun kalacakları temin olunur. 931 senesi için :a;..tan 
zade Ali Riza Beyin piyasaya çıkmamış es~rlerini yaln:z 
HJlk Jale bahçesinde dinliyeceksin·z. Fiatlar rekabet 
kabul etmez 'erecede ehvend•r. 

Müdiriyet 
. . be "kt ·ht" e- • _ . ı Seref ve haysıyetın masunlu ı 

vcrgı nıı t ve mı arım 1 ıva ı larına gora n1~ı-ayete konur. ~ K ------------•~---------. . . gu, ~alısın masunlugur.un da 
• der. Kazalarda umı.:mı tahrır ıuasına .. . d b. ı l 1 d us':.un e ır ~~anuıı c ma ı ır. 

Tadilen teshit olunan iratlar ta- Maliye Vek;tetince k ra1· ...-eı·ilir.. · 1 
d 1 

iftira, şeref ve haysiyet ta-
l diJit taleplerin.in müsadif ol uğu se K"'nunun utnuıni tilhrire mütea - arruzu bu mcmlek.ette ceza gör ı 

neyi takip eden mali seneden itiba- lik h.::iktimleri k...-u·ar.ı.n m:h.:ı1tinde i- melidir. Hiç olmazsa :aıanevi 
ren vergiye matı·ah ittihaz olunur. liınından itibaren tatb;k olunur. , eza görmelidir. 

Cebelibereketten ldtif bir manzara 

Cebeli bereket: - latanbul- 1 
1an heri çok fena biı- yer oldu
İiunu işittiğim Osmaniye kaaa
oasını dedikleri gibi bulmadım 
•e bilakis vilayet ınerkezleri
aıiz icinde cidden en cazip ve 
en ~İ;İn bir kasaba olduğuna 
şahit oldum . 

Tarihçesi 
Bu havali 70 sene evvel bir 

kaç aşiretin ceveliingiihı ve hü
ktimete karşı serkeşlikte bulu
nan derebeylerinin ilticagahı 
., d IKen, Derviş Paşanın kuman a 
sile gönderilmiş olan bir kuv
Vei ıslahiye buraları tahtı ita
ate almış ve mülki t~kilit vü
cude getirerek Osmaniyeyi na
hiye merkezi yapm1ştır. Bu a'i 
retler bilahare köy ve kuaba
larda ikamet ederek medeni bir 
~ekil almışlarsa da kışın ovalar 
da ve yazın yaylalarda oturan 
hayıne neşin aşiretler de hili 
ınevcuttur. Ahali kimilen aşi
rettir ve halis Türktürler. Ay
dınlı aşireti hayvan beslemekle 
meşgul olduklarından daimi su 
rette çadırlaruıdan aynlama
mışlardır. Diğerleri ise ziraat
le uğraştıklarından dolayı is
kan mecburiyetinde kalmıılar
dır. 

l'./lanzara 
Merkezi vilayet Givur dağı

nın eteklerinde ve feyyaz bir o
vanın kenarında düm düz ve 
Yeşillikler içinde sevimli bir ka 
sabadır. Sokakları geniş ve 
yel.diğerine amut ve iki taraf
ları ağaçlar ve dereciklerle süa 
lenmiş olduğundan insan dur
tnayıp muttasıl içinde dolat
mak ve gezmek ister. Toprağı 
kumsal oldugundan ne kadar 
yağmar yağsa çamur olmaz ve 
olu bile ertesi gün eser kal
maz. 

Devair 
Hükumet konağı olmadığın 

dan vali ve erkanı vilayet bir 
handa ve diğer devairde müte
ferrik icar evlerinde oturmakta 
dn lar. Bu binalara senevi 4 
bin lira icat verilmektedir ki 
bu icarın on seneliğile bütün da 
ireleri istiap edebilecek cesim 
bir konak inşa edilebilir . 

lbrahim Bey gözü ile bir ıe
ri işaret ediyordu. Kerimenin 
duvağı yere kadar sarkmış, a
faklarına dolaşmıfb. Genç kız 
ayaklarım duvağından kurtar
mak istediyse de muvaffak ola 
madı. Az kaldı dütKekti, fakat 
)U aırada bir kol eline sarıldı. 

lbrahim Bey şimdi geline 
foğru eğilmişti. Kerimenin na 
rin vücudünün ağırlığım kolun 
da hissettikçe içinde bir çok ka 
rıtık arzular tutuşur gibi olu
yordu. İbrahim kendini daha 
fazla tutamadı, genç kızı çıl
gın bir ihtiras içinde göğsüne 
bastırdı. Biraz sonra kendi ma
lı olacak bu nefis mahlilkun 
böyle kolları arasında tutarken 
muhteris gözlerini bir müddet 
etrafında dolaştırdı. Kerime' 
nin el değmemiş bir çiçeğe ben .. . . 

Yaylası 
Merkezi vilayetin oenubunda 

ki Cebeli bereket silsilesi zen
gin ormanları ve bir çok da ma 
denleri havidir. Bu güzel dağ 
balkın en mühim yayla11 iıe de 
maalesef oraya çıkmak için bir 
yol yoktur. Bu yolun intaaına 
başlanmış iken hasat münase
betile tatile uğramış "e ağus
tosta inşaatın devamı mukar
rer bulunmuıtur • 

Vilayet halkının aşiret halin 
de bulunduğun!! işitmiştim. 
Ekser vekavi hayvan hırsızlığr 
ve dağ ... kan kaldırmak ve ku
mar ve işrete şidaeti inhimak
den ibaret olduğunu maalesef 
öğrendim. Hayvan hırsızlığı 
artık müsamaha hududuna geç 
mit ve bıçak kemiğe dayanmış 
tır. Merkezdeki halk biribirle
rini çekememezlik yüzünden 
çirkin vaziyetlere düşmütler 
ve hükilmet memurları aleyhin 
de uğraımağı adet ittihaz edin 
mişlerdir. Köylüler saf ve te
miz insanlardır ve çok çalışkan 
dırlar. 

Nufasa 
Hududun yakınlığı dolayısi

le kaçakçılık hid bir devreye 
girmiştir. Suriye hududunun 
ötesinde kürt ve kaçak türkler 
geceleri huduttan geçerler ve 
bizim topraklarımızda vukuat 
yapıp öte tarafa kaçarlar. 

Kadastro 
Vilayet beş kaza on nahiye 

ve 303 köyden ibarettir. U
mum nüfusu 118.900 raddesin 
de olup merkezde 5.100 kiti sa 
kindir ve 816 hane mevcuttu11. 
Binaenaleyh nüfusu pek azdrr.. 
Bilhassa merkezi vilayet bom
boştur. Buraya 20.000 nüfu&lHl 
daha iıkim çaresine bakılsa fe 
na olmayacaktır . 

Kaçakçılık 

Vilayet arazisi şunun bunun 
yedi ketmanına geçmiş ve 
alelacaip tapularla hukuku ta
sarrufiye temin edilmiş oldu
ğundan eğer ki burada kadas. 
tro yapılmıt olsa hektarlarca 
mektum arazi zahire ihraç olu 
nabilecektir. 

Cebeli bereketin topraklarr 

lbrahim Bey fena insiyakların 
yavaı yavaı eridiğini onun ye
rine ilk defa olarak ulvi hisler 
uyandıfmı hissetti. 

Yeni gelinin dili ile ifadey~ 
cür'et edemediği acı sitemlen 
gözlerinde sarahaten okunuyor 
du. lbrahim Bey garip bir his
sin tahtı tesirinde olduğu yer
de dura kalmıttı. Şimdiye ka· 
dar şu veya bu şekilde daima 
emretmeğe alıımıt olduğu hal
de kendine dogru uzanan bu 
mini ınini ellerde bir balmumu 
gibi gevşeyeceğini hissediyor
du. Bili ihtiyar ellerini Keri
menin ellerinden çekti. Bu za
af kadının kendi üzerinde müt 
hiş bir nüfuz icra edeceğini an
lıyor ona karşı padişaha olan 
korkusundan daha kuvvetli bir 
korkuile mittehaasis !.ulunuyor 

Ferdi tadil taleplerinin azami üç Muamelede bulunan Bil" dclandırıcıdan nefret et-
ve s~ tadil taleplerinin azami al- muracaatlar meği bilenler, bir yalancının, 
tı ay zarfında tadilat komisyonları Halen muamelede buııfnan mJra- bir müfterinin insanlık cemiye 
tarafından intaç edilmesi mecburi- caatlar bu bnunun hükümlerine &"Ö- ti içinde daha aşağı bir mahlilk 
dir. Şehir ve kasabaların umumuna re intaç edilir. olduğunu anlamalıdırlar. Bir 
şamil tadili.t bu kuyuda tabi değil- Mecliste müzakere ecli!ecck olan dolandmcı bir vatandaşın keıoe 
dir. bu layihada yeni inıaatı tetvik ve i- sine zarar verir; gazete gibi; 

Unutularak yazılmamış bina mari teshil için ye.,i in~aata ait mua- biç şüphesiz, mektep kadar ınii 
Umumi tahrirde unutularak ya· fiyetler birleştirilerek üç •eneye çı- essir bir terbiye ve telkin mü

zılmamıı olan binaların vergisini te- karılmıtır. essesesini eline geçiren yalancı 
diye ile mükellef olanlar, keyfiyeti, ANKARA, 21 (Telefonla)- Mec ve miifterilerin bir vatana za-
tabririn hitamile ver&inin almmağa !isin yarınki ruznamesinde Şurayı rarı ondan bin kat ağırdır. 
batlandığı mali senenin nihayetine Devlet reiı ve aza intihabı, Evkafm Hu~usiyetler, şeref ve haysi-
kadar, bir beyanname ile ihbar et- Üsküdar Tramvay şirketi hissesi yeller, hizmetler, hele hizmet
meğe mecburdurlar. Bu suretle ha- almasına dair liyiha ile Maarif e- ler, bir sokak çocuğunun ayağı 
ber vermedikleri takdirde o mahal- minlilderinin ilgasına dair olan layi- altında çiğnenir gibi, ve her ke 
de bu kanunun tatbikatında, melrtu ha da dahildir. sin seyirci kalır gibi göründü-

Diş tabipleri 
Binalarını değiştir

mediklerinden 
dün toplanamadılar 
Dün akşam saat yedide İs

tanbul diştabipleri, cemiyetleri 
merkezinde içtima ederek ka
zanç vergisi münasebetile mü
zakeratta bulunacaklar ve An
karaya gönderilecek heyeti in
tihap edeceklerdi··. Fakat dişta 
bipleri cemiyeti merkezi ittihaz 
edilen oda bir apartıman daire 
sinde bulunduğundan cemiyet
ler nizamnamesi mucibince bu 
ranm zabıta tarafında kontrölü 
nü mümkün görmeyen zabıta, 
merkezin başka bir yere naklini 
evvelce heyeti idareye resmen 
tebliğ etmitti. Bu nakil henüz 
yapılmadığından, zabıta ditta
biplerinin dünkü içtimaına ma
ni olmuıtur. ----Tütün zürraına yardım 

MUGLA, 21 A.A. - Kaza mer
ke:.ıinde bulunan zirai kredi koopera
tifleri tütün zürraına ikruata batla 
llUflardır. Kooperatifi ... bu._ zilr 
raa 120 bin lira kadar ikrazatta bu
lunacaktır. 

Bakırköyün doj'um evi 
Bakırköyilnde Hlmayeietfal 

tarafından son ıiıtem bir do
ğum evi intuı karatlaştmlmıt 
ve binanın ihalesi yapılmıttır. 

Füc'eten öldü 
Paşabahçede İncirköyüncle80 

numaralı evde oturan balıkçr 
Hüseyin dün saat 14 te Ahmet 
ustanın kahvesinde otururken 
füc'eton vefat etmi9tir. 
----·-:~~:---:-~..;_~~~~ 

son derecelerde feyyazdır. Kül 
liyetli miktarda susam, porta
kal arpa, buğday, pamuk, tü
tün istihıil olunur. Bu sene 
çeltik ziraatine ve merkezi vili 
yetile Dörtyol kazasına da tü
tün zerine müsaade edilmittir. 

Ragıp Kemal 

meğe hazırdı . 
Bu garip hislerin tahtı tesi

rinde mazisini gözünün önün
den geçiriyor, yaptıklarına na
dim oluyordu. Yusuf Paıanın 
hareki.tını tarassut ettiğinden 
dolayı kendi kendini affedemi
yordu. İbrahim Bey hemen er
tesi gün İstanbula gidip vazi
fesinden affını hünkardan istit 
ham edecek, memuriyet yükü. 
nü üstünden ahp serbes kalın
ca Yusuf Pata ile elbirliği et
mesinde bir mahzur kalmıya
caktı. Hatti. istifa suretile rös· 
tereceği bu yükaek feragat sırf 
Kerime hesabına yapılmıt oldu 
ğu için kendisine ııenç kızın 
muhabbetini kazandıracaktı. 

Karısının narin vücudünü 
kendine doğru çekerken par
maklarının ucu zevk ve haz ile 
gıcıklanıyor, bütün varlığı se
vinç içinde titriyordu. Kerime
nin kusursuz gerdanım öper
ken dudaklan arzu ate§ile ya
nıyordu . 

Kerimeye gelince evi doldu
ran bu kalabalık içinde Y egi.ne 

öreme i ·ine ok mü-

Dünkü maçlar 
Dün Stadyomda oldukça entere

san maçlar olmuttur. lıtanbul spor 
saat 3te Pera ile kı.rtılaşmıt ve Pe
ra 4-3 galip gelmiştir. Onu müte
akıp oaat 4,5 da Galatasaray ikinci 
takonı Kurtulutla oynamıttır. Nasıl 
oynadıklarına gelince, yeni oyunca
lar ve birinci tak1mından kadrosa• 
na iki üç oyuncu alan Galatasaray 
ikinci takonı oyuna hatladığı zaman 
hakimiyeti eline aldL Buna rağmen 
gene zaman zaman Kurtulutlularm 
akınları oluyor ve bazen de galebe 
ile neticeleniyordu. Yalnız bu haki
miyet çok karıtık bir tarzda olmuş

tur.Netice G. Saraylılar 2 gole muka 
bil 3 gol atarak rakipleril\İ yenmiı· 

!erdir. 
Bunu mütealup Fener - ltalyaa

larla çok eksik bir takımla oynıuın.a
sına rağmen 4-2 gibi bir farkla ga
lip gelmİftİr. ()yua umumiyetle F e
nerlilerin bikimiyetile geçmit ve bu 
neticeyi vermiJtir. M. O. 

Yunan muhtelitine 
karşı hazırlık 

Galatasaray, F encrba.bçe ve Be
tiktat Klüpleri idare Hey'etinilen: 

17 ve 24 Tentmuz 931 tarihlerin· 
de iki müsabaka yapmak ÜzeTe teh
rimize &elecek olan komşumuz Yu
nanistanın Olimpiyakos Panatinai
kos ve Enosis klüpleri muhtelitile 
ka("!ılaşacak klüplerimiz muhtelitini 
tetkil ve terkip ve bu hususta ferdi 
ve cemi idmanlarım ihzar edecek 
heyetimiz aıağıdaki pro&ramı tan· 
zim etmiıtir-

1 - 3 Temmuz Cuma &Ününe ka 
dar muhtelit takıma tefrik edilen 
idmancılar her Salı günü •llllt 18 de 
Talısim Stadyumunda hazır buluna
calıl•r ve takım halinde idman ya
pacaklardır. 

2 - 3 Temmuzdan 17 Temmuza 
kadar olan proıram Temmuz bida
yetinde alakadarlara tebliğ •e ili.n 
olunacaktır. 

teessifti. Onunla konuımasa bi 
le arkadaşını uzaktan olsun 
görmek kendisi için bir teselli 
olacaktı. Düğün evinin kapıları 
sabahtan akşama kadar herke
se açıktı. Kadri Bey kalabalık 
ve kargatalıktan bilistifade 
hemtire9ini içeri sokabilirdi. 
Kurnaz ve cür'etkir bir aşıkın 
elinden ne kurtulabilir ki.. . 

O gün bir aralık Kerime ka
labalık içinde Ferahı görür gi
bi olmuftu. Fakat o sırada bir 
çok kadınlar etrafını almqalr 
gördüğü adamın babasının ha
remağası olup olmadrğını anla 
masma mini olmutlardı. Aca
ba Ferah orada mı idi? Arabı 
dütünmek Kerimenin içini alt 
üst etmitti. Çünkü haremağası 
nın Büyükadada birden bire or 
tadan kaybolması kolay kolay 
İzah edilir hallerden değildi. 
Bunun arkasında bir facia giz
lendiği muhakkaktı. Arabın 
şimdi hiç umulmadık bir yerde 
birdenbire meydana çıkması 
her halde iyi bir alamet değil
di •. Acaba haremağaaı İbrahim 
Beyin hizmetine mi girmiıti? 

ğü memleketi, mukadder olan 
hazin akıbetinden korumak la
zımdır. 

Dumlupınar, Sakaryalar ve 
Lozanlar, her biri bir şahsa va 
tandaşları arasında değil, bir 
millete bütün milletler arasın
da şan kazandıran muazzam 
eserler, kanları ve mürekkeple
ri kurumadan, "alelade vaziy
feler,. gibi küçültülemez Te kü
für ve iftirayı san' at edinen bir 
gazetecinin menfaat veziyfesi 
ile kıyas edilemez. 

Öz Türk vicdanlarından ge
len sesi, nefret ve ıztırap sesi
ni biz İ!itiyoruz. Türk vicdanı 
Ankaraya, Ankaranın ancak 
memleket, aocak istikbal, an
cak vaziyfe a§kı ile çrrpınan re 
islerine ve namuslu vatan ame
lesine hürmet edilmesini iste
mektedir. 

Falih RIFKI 

fzmire giden edebiyat 
talebesi 

JZMIR, 21 - Şehrimize &elen e
debiyat fakiiltesi gençleri tettfine 
lzmir edebiyatçılan bir çay ziyafeti 
verdiler~ 

Zjkretmemişler 
TOKAT, - Şeyh ve dervitlik 

ettikleri iddiallile Tokat Ağırceza 

mahkemesine verilen 28 maznun 
haklarındaki ittibam oabit olmadığm 
dan beraet etmitlerdir. Maznunlar, 
kendilerine isnat edilen cünnü red. 

decliyor ve biz, mevhit dinlemek için 
toplanmiıtık, zikretmiyorduk, eliyor 
lardı. 

Otomobil kazası 
Dün saat 11 raddelerinde Be 

§İktaşta arkasında kömür çuva ı 
lı ile geçmekte olan 80 yatla
rında Şerif Ağaya toför Ahme
din idaresinde 1583 numaralı 
otomobil çarparak mecruhiyeti 
ne sebebiyet vermiş, mecruh 
Beyoğlu hastahanesine kaldırıl 
mış, şoför yakalanmıttır. 

Şayet böyle ise, bundan sonra 
da meş'um haremağası eskiden 
olduğu gibi adım adım kendini 
takip edecekti." 

Kerime bunları dütünürken 
İbrahim Bey el çırpıp bir adam 
çağırdı. Sanki kansının aklın
dan neler geçtiğini anlamıttı. 
Kapı açıldı, Ferahın kuzguni 
çehresi göründü. 

İbrahim Bey karısına dön
di,i: 

- Güzelim, müsaade eder
sen, tacım çıkarayım... Başına 
ağrrlık vermesin!. 

İbrahim Bey cevap bekleme
den ayağa kalktı, itinakir par
maklarile kansının ba§ından ta 
cını aldı; Ferah koşup mllras
sa tacı efendisinin elinde. alıp 
konsolun üstüne koydu. 
Haremağaamın gözleri fırdır 

"fıldır dönüyordu. Hiç umulma 
dık bir zamanda küçük hanı
mının karşısına çıkıvermek çok 
hoşuna gitmişti. Kerimenin ü
züldüğünü gözünden okumuş
tu. Onun üzüldüğünü görmek 
arabı sevindiriyordu • 

İbrahim Bey haremağasıoa 

125 kuruş yüzü ile kuştüyü yastı(~ 
İstanl:ul'd.ı Çakmıkçılar'da kuştüyü fal:r.kasında yuzi(e ; 

şilte 12 liraya, yüzilc yorgan 15 liraya, yağiıboha yastık 5 ı 
!:raya. kuştü} ünün kilosu 125 kuruştan başlar. Kuş tüyüne ' 
mahsus kumaşlar çok ucu:ı satılır. Tel. İst. 3027 

lst. iskan 
ğünden: 

müdürlü-

T efevvüz eyledikleri emvalden borçlanmış 
ve ipotekli senet almış olan mübadillerin 
borçlan için borç senedi vermeleri icabetti
ğinden 28 haziran 931 tarihine kadar behem
hal iskan dairesine müracaatla borç senetle
rini vermeleri ehemmiyetle ilan olunur. 

Istan bul Konservatuvarı 
Müdürlüğünden: 

Şehir bandosuna yeniden talebe alınacaktır. Mektep ley
lidir. Taliplerin on üç ile on yed: arasında olmaları lazım
dır. Şeraiti anlamak üzre salı ve cumartesi günleri saat bir
den beşe kadar .Şehzadebaşındaki Konservatuvar müdiriye
tine müracaat edilmesi. 

Jandarma imalathanesinden: 
(18,000) ili ( 20,000 ) metro kışlık elbiselik ve (20,200) 

metro kaputluk ve ( 3550 ) adet battaniyenin kapalı zarfla 

münakasası 12-7-931 pazar güntı saat 15 de Gedikpa§ada 

Jandarma imalalhanesinde icra edilecektir. Şartname ima
lathanede mevcuttur. 

(R•mt ll&alar Türk Limited Şirketi) 

•• •• 
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 İKRAMiYELER 

ve 100,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

döndü: 
- Ferah, sen bekleme. dedi. 

Rengigül'le Peri bize hizmet e
derler. Y arm bütün halayıkla
ra yarrm§ar lira bahşış verece
ğim •.. Herkes bolbol yesin iç-
sın .... 

- Batüstüne beyim! 
Haremağası bir gölge gibi 

kayboldu. O zaman İbrahim 
Bey aç bir hayvan gibi Kerime 
ye döndü. Artık kendisi ile ar
zularını tatmin edecek mah
lilk arasında hiç bir hail kalma 
nıtflı. Kansını iyice görebil
mek, vücudünün güzel şeklini 
zihnine nakletmek için ona bir 
adım öteden bakıyordu. Keri
me bu muhteris bakıt kartısın
da utanıp ellerile yüzünü ka
pattr . 

İbrahim Bey bu temaşaya 
doymuş gibi, geniş bir divanın 
yastıkları arasına gömülerek 
Kerimeyi kendine doğru çekti. 
Şimdiye kadar göze aldırdığı 
fedakarlıkların mükafatını ni
hayet görmüş, Kerime gibi bir 
inciyi ele geçirmitti. Güzel ka
rısına bakhkça, hayatında yeni 

bir ikbal yıldızı doğduğunu hiı 
sediyordu. lbrahim Bey, kendi 
sine bu derece barit bakan bt 
güzel gözlerin bir tebessümü
ne nail olmak için bütün emel· 
lerini fedaya hazırdı . 

Kansının yanında yalnız yiı 
mi dört saat kalacaktı. Bu mü< 
det zarfında, ta.savvurların 
kuvveden fiile çıkarmak üzerı 
Bursadan aynlmadao evvel, lo 
naınrn ze.ki huzurunu ancal 
tatmıt olacaktı. 

İbrahim Bey bu niyetini kı 
rısına açıp muvafakatini alma 
istedi: 

- Yarın sabah birlikte bira 
gezeriz. Selamlıkta bulunmar 
lizım. Onun için derhal İstaıı 
bula döneceğim • 

Kerime rüyada konuşur gil 
cevap verdi: 

- Güle güle gidip güle gui 
gelirsiniz ..• 

Kerime dolgun nazarlar 
kocasına bakıyordu. lbrabiı 
Reyin fenalığı çehresinden u 
ki sihir tesiri ile, birden bire 
linmis 2ibi idi. 

'Bitmedi\ 
' 
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Zayıf ve i şt i hasız 
olanlara ' 

ark Malt hulasası kullan:anız. Het 
eczanede satılır. 

----- -- -- - -- - - - - -
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TESRİNltVVft 
1931 

PERŞtMBt 

Asgari 5 Lira Mevduatı Bulunan 
Bütün Kumbara Sahipleri 

1 Nisan ve 1 Teşrinievvel 
. -

Tarihlerinde Çekilen Mükafatlı Kuraya 
İştirak Ederler 

'=ıuınıımE Safiye Hanım ~,ı 
lı l E Her akşam KÜÇÜK · ÇIITLIK parkında l'U 

Edirne Kız Muallim 
Mektebi Müdürlüğünden: 

1 - Mektebimizde yapbrılacak (25875) lira (95) kuruş bedeli ketifli 
banyo, su tesiıatı, sahne ilavesi ve geçit mahalleri inşaatının 8/6/931 
tarihinde icra kılınan .müdakasasında talipler tarafından teklif edilen 
fiat haddi layıkında görülmediğinden 9/6/931 tarihinden itibaren tek
rar yirmi gün müddetle ve kapalı zarf uıulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Plan ve şartnameleri görmek isteyen taliplerin Istanbulda (iü
zel san'atler ekademisinde Maarif Vekaleti resmi mimari bürosuna ve 
Edirnede mektep idaresine müracaatları. 

3 - Münakasaya iştirak edecek olanların münakasa komisyonunda 
bu iılerde miitehas11ıs olduklannı ve evvelce bu gibi tesisatı muvaffa
kıyetle yapbklarını ve mali vaziyetlerinin derecesini resmi vesaikle 
ispat etmeleri lazımdır. 

4 - İhale 29/6/931 pazartesi günü saat 15 te Edirne Maarif emin
"iğinde müteıekkil komisyonda yapılacaktır. 

5 - Teminat makbuzu ve mektuplan münakasa ve ihalat kanunu· 
nun maddei mahsusuna tevfikan ihzar ve zarflar ihaleden yanın saat 
evvel komiıyon riyasetine tevdi edilmiı bulunacakbr. 

• stıtın alma 
komisyonu i lanı 

Eskişehirdeki kı taatın ih
tiyacı olan sade yağı kapalı 

zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 2 temmuz 931 
perşembe günli saat 14 te 
Eskişehirde askeri satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin şartname almak 
ve tekliflerini vermek üzere 
teminatlarile birlikte Eskişe

hirde mezkur komisyona mü
racaatları. 

Ordu ihtiyacı için 100,000 
metre cibinlik için bez kapa
lı zarfla münakasaya kon
muıtur. İhalesi 24 haziran 
931 çarşamba günü saat 15te 
Ankarada merkez satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin şartname almak ve 
tekliflerini vermek üzere te
minatlariyle birlikte mezkur 
komisyona müracaatları. 

* * * Boludaki kıaahn ihtiyacı 

olan un kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. ihalesi 24 
haziran 931 çarşamba günü 
saat 15 te lzmitte 23 üncü 
fırka satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin şart

nameyi glSrmek üzere Fın
dıklıda heyetimize ve şart
name almak ve tekliflerini 
vermek üzere teminatlarile 
birlikte lzmitte mezkur ko· 
misyona müracaatlan. 

* * * 
Afyon Karahisardaki mer

kez kıtaat ve müessesatıııın 
ihtiyacı olan Çam ve Meşe 
odunu kapalı zarfla mllnaka· 
saya konmuştur ihalesi 6 tem
muz 931 pazartesi günü saat 
13,30 da Afyon Karahisarda 
askeri satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Taliple
rin artoamesini almak ve 
münakasaya iştirak etmek 
üzre teminatlariyle mezkur 
komisyona müracaatları. 

* * * 
lstanbul ve civarındaki 

askeri kıtaat ve mliessesatın 

Ekmek, Erzak ve saire kara 
nakliyatının daha ucuz fiatla 
nakline talip çıktığından 
24 haziran 931 çarşamba 
Jlinü saat 14 te Fındıklıda 
heyetimizde pazarlıkla ihale
si yapılacaktır.Taliplerin şart
nameyi heyetimizde glSrme· 
leri ve ihale saatinden evvel 
teminatlariyla hazır bulun
maları. 

Sabık şehremini 

Operatör Emin B. 
İstanbul'da Nuruosmaniye 
caddesinde 34 numerolu 
muayenehanede cumadan 
mas.da her gün öğ ed :n 
sonra hastalannı kabule 
başlamıştır. Ameliyatlarını 
Tophane civarındaki İtalyan 
hastahanes:nde yapacaktır. 

7· inci fırka 

Harbiye Fen Tatbi
kat mektebi müdürlü
ğünden: 

1 
UNUTMA YJNJZ Kİ Fen tatbikat mektebi mütcallim 

j zabitanına lngilizçe, Almanca ve 

Sabnalma Komisyonu Riyasetinden: 
/ SODO·RO·llO ~; Fransızca lisan derslerini okutmak 

n ~· üzere müoabaka ile üç muallim alına-
' PERTEV · 1 caktır. Tedrisatla bu lioanlarda mü-

ı.aleme ve bilha11a aıkeri eserler
i den türkçeye çeviı;me kabiliyeti etas 
' gayedir. Bu maksatla askeri müte

kait erkin, ümera ve zabitandan mu 
a!limliklere talip olanların 25/ 6/ 931 

F O RO K AMYONU 
kıymetl i bir yard ımc ıdır 

;kı nevi şas i 
3 3~ santımlik kı~ 
model. 39Y sanıımlık 
uzu n model ( büyü k 
hacınodekı yük ler ıçm' 

FO RD kamyo nunun .i malındc-~ i miik•m· 
. melı~etın Kuvve t ıne rnezced ıl mesitc 

k ıymet b ı ç ilem ıyecek kadar değe• lı bir 
yardımcı meydana gclm ı~ıır Bu kamyonun 
mrtanet, mukavt· ınet, sıhhat ve kllsaı nok· 
ıaı nazar•ndan haıı oldugu CV"a f sa h ı bine 

. ı bır malı yet ma<ralile daha şe r i n daha 
~ok n<klıya ı yapmağ ı ıem ın eder. Fenni 
1 .:ı 1 ~ı1a t ol.ıra k kainyonlann esas kısın ın ı 
ıe~ki l edeo dıferansiyelden bahsedelim. 
Dıferansıcl, helezoni ve mahruti dişlılcrılen 
n1Urekkep hususi bir ne._,uJcndir. ı\1 ahruti 

dı)lı mıh, arkasındakı mahr uı çubuklu bir 
ı;;,ıh rulman ile be raht!r. kanJllar vasıtasile 

ı;atal'Jnar,.k tak ı lmıştır. Bu 'tkıl ka}ınala· 

rın onünr geçl'n:k ına h ru1i ve ayna dişli leri 

daııni \'t" ınü ken1mfl hır kdvra ma vaziye-
1ınde tuıar. En yakın f ·,ırd hJvııne müracaa1 
"""ın >e ... n ı f o rd k .ırt1)o nunu tecrül!_e 

r tme~ıoı ı !:ıle;ınız . 

). INCOLN •• fordSOI' 

AlRCRAFT 

VlNTitlT~R lllE~iNDE 
Serin hav~ 

S A T 1 E 

KOD AK 
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Beynelmilel müsabakasında 

KODAK 
Makine ve filimlerini kullanınız 

--

Neticeden daha emin olmak için resimlerinizi VELOKS 
kağıdına bastırınız. RP.simlerin arkasında VELOKS 

. kelimesini aravmız. 

Merkezdeki kıtaat ve mileueıatm 1·7-931 tarihinden 31-
6-932 tarihine kadar bir senelik yiyecek ve hayvanabn ye
mile yakacak münakasaya çıkarılını9br. Mıktarlan ••ağıda 
gösterilmiştir. İhale edileceği gDn ve ıaati de yazılmııtır. Ta
liplerin ıeraiti anlamak üzre ker gün komisyona müracaat
ları ve münakasaya ittirak edeceklerin de teminab muvak
katelerile ihale günleri bildirilen Hatte komisyona müracat
ları ilan olunur. 

pertembe gününe kadar icabeden 

1 
1 

veoailı: ve muhtasar tercümei halle- İstanbul Belediyesi ilanları 
rile birlikte Harbiye mektebinde Fen 

""'-''-•_. ı Tatbikat mektebi müdiriyetine müra L----------------------...1. 
Kapalı zarfla münakasa: 

Yapılacak erzakın cinsi tarihi günü 
Ekmek 580000 kilo 5-7-931 pazar 
Sadeyağ 
Koyun eti 
Sığır eti 
Pirinç 
Odun 
tsamıtn 

9000 " .. " 
20000 6-7-931 pazartesi .. 
75000 il 

37000 " 
1000000 " 
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Sizi müz'iç terden, ipekli- caatları ilan olunur. 
ler;nizi çürümekten muhafaza 
eyler. Liseler Mübayaal komisyonundan: 

Komisyonumuza merbut 
Kandilli ve Çamlıca mektep
leri sebzeleri .28-6-931 tari
hine müsadif pazar günü sa
at 16 da ihale edilmek üzre 
kapalı zarf usulile münaka
saya kanulmuştur. Taliplerin 
mezkur günde komisyona 
müracaatları. 

Matbaa için lüzumu olan 25 paket yirmilik ısar mukavva, 
ıs paket yirmibetlik sarı mukavva, 25 paket mücellit bezi, 
5 kilo mumlu dikiş sicimi, 5 düzüne ince makara, 25 tura 
tezgah sicimi, 100 kilo tutgal, 10 tura şiraze, 20 tura şerit, 
30 tura bağlama sicimi, 15 tura metin, 12 kilo dikit teli 
açık münakasaya konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek 
için her gün levazım müdlirlüğüne müracaatları münakasaya 
girmek için 73 lira teminat makbuzile şartname ve teklif 
mektubunu mühürlli zarfa koyarak ihale günü olan 16 tem
muz 931 perşembe günü saat 15 e kadar encümeni daimiye 
vermeleri. 

Seyrisefai 
Merkez aceııtası : Ga 

Köpr.iba?ı B. 2362; ş 
acen ~e>İ: s;rke cidc Mü! 
darzade ha ıı 22740 

PfRE - İSKENDERİYE 
(A kara) 23 Hız ra:ı 

10 da Galata Rıhtımın 
kalkacaktır. 

günü tam saat 17de Sir 
rıht · mından hareket e 
tektir. 

NAlıVI VAPURLAR 
İzmir postası 

Hafta l ı< lüks ve süra t po 

ADNAN 25 ... ?a~ 
Perşembe f~n;c 
lata rıhbmmcan harek 
ı 1 oğru İzmi're ve pazar g 
İzmir'den lstanbula har 
eder. Tafsilat için Ga 
gümrük karşısında S:te F 
sez hanında No. 12 Aca 
sı: Şarl Sumaya mürac 

Tel. B. O 1041 

ALl:.MDER ZADE ME 
MET VAPUR 
İDAREHANESİ 

Karadeniz lüks sür'at 
postası 

B ··ı t VAPUR u en 22 hazira 

Pazartesi 
günü akşam saat 18 
Sirkeci rıhtımından har 
ketle (Zonguldak, lnebol 
Ayancık , Samsun, Ord 
Giresun , Trabzon, Ri 
ve Mapavri ) ye azim 
ve avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için S' 
kecide Vezir i~keleai sok 
karşısında No. 61 acent 
sine müracaat. Tel. 210 

THEO.REPPEN VAP 
ACENTASI 

Norveç bendıralı ( Ado 
vapuru limanımızda olup 
tanbul ile marmara liman 
rından ( Anvers , Roterda 
Hamburg ve lskandinavya 
manian için emtiai ticar 
tahmil edecektir. 

Tafsilat ıçın G1lata 
Frenkyan hanındaki acen 
lığa müracaat. Telefon B 
oğlu 2274 

ORIENTMARE 
AGENZİA iT ALIAN 

MARITTIMA 
ltalyan dandıralı ( FED 

RAZIONE) vapuru 25 H 
ran da limanımıza muva 
ve ( Napoli, Baraelona, M 
silya, Cenova ve Lt 
için emtiai ticariye tah 
edecektir. Tafsilit Galata' 
Frenkyan hanındaki acen 
lığa miiracaat. 
Telefon: Beyoğlu 227 

S t l k Üsklldar, T a ı 1 balı mahalle • 
de, Çvutdere caddeıinde 
numualı bir bap bostan 
müştemilatından sokağa n 
zır ve iki oda bir sofayı h 
vi 11 numaralı hane satılık 
Derunundaki mal sahib. 
müracaat olunması. 

ikinci Ticaret Mahkeme•ind 
9/ 7 / 931 tarihine mÜ•adif 

şembe günü ıatılacaiı ilaıt olu 
Anastan Metritidis efendinin Oı 
darda lcadiede Sıvaci Ohaneı so 
ğında atik cedit 2 numaralı han• 
kıymeti mukaddereıi ısoo lira ye 
ne sehven yalnız 800 lira yazıld 
cihetle bin sekiz yüz 1800 lira ol 
rak tashiben iliın olunur. 

Mes'ul müdür: Bürhaneddi 


