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BU KUPONU KESiP SAKLAYINIZ 

Adliye 1Fırkada bugün suallere cevap verilece ve 

---Matbuat 
Vergi kanunları Fırka \ 

Bir müddettir istanbulun 
llıuhalif gazeteleri tezvir, ifti· 
ra, mugalata ve küfür yolunu 
lııttular. Her gün taarruza uğ
'•ınış §eref, üzerine çamur a
lılınak istenen bir haysiyet, bu 
tün bu şahıs, ye.rın şu müesse. 
En büyüğünden en küçüğüne 
kadar hepsi de en müstehcen 
lıir lisanla bu gazetelerin tari

Bina iratlari vergisi 
müz.akere edildi 

grupu 
1 Bugün üç mese-

~ine hedef oluyor. 
Bunu gören İstanbulun aklı 

'elim sahibi halkı, bihakkin 
ıoruyor: 

- Acaba, diyor, İstanbul 
nıatbuatı gene biı· buhran dev
ti ıni geçiriyor? 

Hemen haber verelim ki, bi
lim kanaatımıza göre, matbu
at buhranı yoktur. Belki Adli
Ye buhranı vardır. Ve halledile 
'-ek bir matbuat meselesinden 
~İYade meşgul olunacak Ad
lıy, meselesi karşısındayız. 

Biliyoruz ki, öğrenmek, öğ
rendiğini söyleınek ve vicdaru
ll;ı göre muhakeme ve münaka
§a etmek hürriyeti , yani mat
lıuat hürriyeti , her hürriyetin 
fevkindedir. Garple asırlarca 
lnücadeleden ve siyasi tekamül 
den sonra kanunu esasilere gi
ren bu matbuat hürriyeti iyi 
hoş amma, her haktan ziyade 
kıı.nun ile mukayyettir. 

Matbuat hürriyeti ne kadar 
kudsi ise, şahsın iftiradan ma
'~niyeti, devletin tehlikeden 
~ikııyesi mülahazası da o dere 
ke mukaddestir. Kanun ile mu-
ayyet olmayan hürriyetler a-

Iı•r . • • tıye çıgıı· açar. 

. . k d .. le görüşülecek 
Kanun 25 ıncı maddeye a ar mu-
zakere edilirken münakaşalar oldu 

. 
Bir tekllf reddedlld~ 

ANKARA, 22 (Telefon) -
Mecliste bina iratlar ıvergisi li 
yihası müzakere edilirken, ver
giden istisnalar maddesinde 
Aksaray meb'usu Süreyya B. 
söz alarak zürraa '• zirai istih
salatta kullandığı işçi ve bekçi 
bina, kulübe ve karakolların 
vergiden muaf tutulduğu gibi 
ziraatçilerin kendilerinin otur
duldan bina ve barakaların da 
vergiden istisnasını istedi. Ve 
ezcümle dedi ki: 

Şatolar yapılacak olursa .. 

- Ben bu teklifimi bütçe en 
cümeninde de yaptım, kabul et 
tiremedim. Muarızlarım bana 
cevaben dediler ki: 

"Eğeı· bunları istisna edeı .

1 

S M T. f 'k B 
sek çiftliklerde şatolar yapılı~., uregya erJ r ey 

Efendiler, eğer memleketın ye etmeliyiz . ., Dedi. 

ovalarında, yamaçlarında, ge- Maliye vekili müstakil bö
niş araziler dahilinde böyle bir cekhanelerin vergiden muaf tu
muaftan dolayı şatolar yapıla- tulabileceğini ifade etti. Bir 
cak olursa bu teklifim evveli-
yetle kabul edilmelidir. 

Süreyya Bey bu teklifini bir 
takrirle riyasete bildirdi. Tak
rir reye kondu, neticede redde
dildi. 

Böcekhane/er 
Bundan sonra Bursa meb'u

su Rüştü Bey de böcekhanele
rin vergiden muafiyetini talep 
etti. "Hariçte koza geliyor, va
ziyet fecidir. Kozacılığı hima-

kısmı ikametgah olarak kulla

nılan böcekhaneler varsa vergi 
nin yalnız ikamete mahsus o
lan kısmı üzerinden alınabilece 
ğini ve bu hususun tasrih edil
mif olduğunu söyledi. 

Bina iratları kanunu 25 inci 
maddeye kadar kabul edilmiş

tir. Müteakıp maddeler 
Meclisin perşembe günkü içti
maında müzakere edilecektir. 

Vekillerin izahat ver
meleri muhtemeldir 
ANKARA, 22 (Telefon) -

Fırka grupu yarın (bugün) sa-
• at onda toplanacaktır. İçtima

da Gümüşhane meb'usu Şevket 
Beyin tayyare cemiyetinin bazı 
şubelerinde sui istimal olduğu
na, bunun sebepleri ve bunlara 
mani olmak i.çin ne gibi tedbir 
alındığına ' dair takriri görüşü· 
lecektir. Suale tayyare cemiye
ti reisi Fuat Bey tarafından 
lazım gel• izahat verilecektir. 

Ayni içtimada bazı memur
lar arasında gö:ıe çarpan sui 
istimallere dair takrirle Afyon 
konferansı hakkındaki suale 
vekiller tarafından cevap veril 
mesi kuvvetle muhtemeldir. 

Şurayı Devlet 
Riyaseti 

ANKARA, 22 (Telefon) -
Meclisin bugünkü içtimaında 
Şurayi Devlet riyasetine tanzi
mat dairesi reisi Reşat ve mün 
hal bulunan azalığa da Evkaf 
umum müdürü Ni azi Beyler 
intihap edilmişlerdir 

ANKARA, 22 (Tekfon) 
1nhilal eden Devlet şuııası tan
zimat dairesi riyasetine mülki
ye dairesi reisi lsmail Hakkı 
Beyin naklen ve mülkiye daire
si riyasetine de sabık İstanbul 
valisi Mithat Beyin intihabı 
kuvvetle muhtemeldir. 

Temmuz ortalarına dolru limonımı:ıa gelecek olan "Kocatepe,, nin 
yapılırken alınan resimlerinden 

tecrilhelerl 

Sual 
Halk Fırkasına 

verilen takrir 
Afyon konferansı 

hakkında 
izahat istenei 

ANKARA, 22 (Telefonla) -Af
yon meb'usu Cemal ve Is.parla meb

usu Cemal Turan Beyler Halk fırka
sına verdikleri bir takriTde afyon 
konferan&ı hakkınd• iktısal vekili-
nin izahat vermesini i.-temiılcr ve 
afyon imali.bndan maada, ~raat .unı 

da devlet inhisarına alınacağı hakkın 
da zaman zaman çıkan ve ziı·aatciları 
enditeye dütüren rivayet]er hakkın
da ırup azalarının tenvir edilmesini 

rica etmitlerdir. 

' 'Yeni bir şeamet des
tanı yazdırıııayacağız,, 
Denizli meb'usu Necip Ali Beyin 
Hakimiyeti Milliyede bir makalesi 

ANKARA, 22 (Telefonla) - De
nizli meb'uıu Necip Ali Bey, son 
günlerde yepyeni ve fakat iğrenç 

bir tabiye ile harekete geçen muha
lif matbuabn. • ne iatediklerini an

lamak müıkiil olduğunu İ§arel, \•e 
bunların tayanı hayret bir cür'etle 
memleketin mukaddesahna ve Ga
ziye dil uzatmak küıtabbtında bu
lunmalarından ~ikiıyet ederek Ha
kimiyeti Milliye' ye yazdıiı bir ma
kalede ezcümle diyor ki: 

Bizde matbuat kanunu yok 
llıtıdur? Matbuat hürriyeti ka-
11lırı ile takyit edilmedi mi? El
fıttte matbuat kanunumuz var
dır-. Elbette m atbuat hürri
Yeti kanun ile takyit edil
lnİştir. Fakat acaba bu 
kanunlarımız tatbikatında na
•ıl tecelli ediyor? Bir yük
•ek idare memuru tanıyoruz ki, 
kendisine en müstehcen bir şe
~lde sövülmüştür. Dava etmiş 
tır. Bu dava hila intaç edileme 
llıitşir. Bir sabık vekil tanryo
~z ki, kendisine iftira edilmit
tır. Altı aydır uğraşıyor. He
Iıiiz iftira edenlerle karşı karşı 

-·-·-··--.. ·-·-·-·····-·--·-··-·----···· .. ·--------------------- Telefon 
"Gazi bihakkin bu memleke

tin en aziz mukaddesatından
dır. Gazi Türk istikliilinin ve 
nihayet Türk maneviyatının 
bir ifadesidir. Hiç bir millette 

Ya gelememiştir. 
l Bunlar nasıl oluyor? kanun
'••mızda bir aksaklık mı var
dır? Yoksa tatbikatında bir ku 
1lır nıu vardır? Herhalde şu mu 
~alıkak: Gittikçe öyle bir kana 
aı hasıl olmağa başlamıştır ki, 
kanun gazete neşriyatına karşı 
!erefi ve haysiyeti himaye ede
llliyor. Hele devlet otoritesini 
!'ikaye hususunda büsbütün 
'tizdir. 

Memurlara 
ikraz 

Esnaf bankası bir ko-
laylık gösteriyor 

Esnaf Bankası idare meclisi yeni 

ve memurları ali.kadar eden bir 

karar vermiştir. Banka belec!iye ve 

devlet me-n1urlarına bir maaş nispe-

tinde faizle para , ·erecektir. P dra şu 

Uzağa gitmeğe hacet yok. şekilde verilecektir: : 
llıaaamızın üzerinde bulunan 
lıir muhalif gazetenin dzha dün • Memu .. yüzde dokuz faiz vere

cek ve altı ay zarfuıda borcunı. ö-Çılıaıı bir ba~makalesini misal 
~larak göst erebiliriz. Bu gazete 
'il 1 h h deyecektir. Hükômet memnrlF\a·ı gc 
l \tarız arı akkında süfli, ka -
ji• namussuz, alçak ve daha ne memur olmak şartile iki de kefil 
ır tı:kım ağıza alınamayacak göstereceklerdir. Banka bundan 

kiifürleri sın·urduktan sonra di- ka .. d · 1 Y k' bat her ay yuz e on para sıgnr a, 
Or ı: · . 
"B I .

11 1
. yüzde otuz para da komısyon rara-

un arı mı et ınç etse, yer 
d.... ·· • 1 d h kk d 1 sı alacaktır. Buna nazaran he.- me 1 '" goge ca ar a ı var ır . ., 
de Biz adliyecilerimize hukuk ( ~ .. 
k rsi verecek değiliz. Fakat :Y' ' 
eınali hürmetle şunu beyan et 

llıernize müsaade etsinler ki, 
dunyarun hiç biı· memleketinde 
~~lkı !inçe tahrik eden bu nevi 
ır yazı cezasız kalamaz. Sonra 

•u cümleyi beraber okuyalım: 
, '"Bu yolda yürüyenler titre

j'n.Ier ve bilsinler ki Türk mil- ' 
~etı yakında sinesinden yalnız 
ovmakla değil, ayni zamanda 

~ezasını vermekle mükellef ol-
ltğu deni insanları tayinde 

j."tre kadar kusur ve isabetsiz
•k göstermiyecektir.,, 
~· Bu, cidden ıslaha muhtaç 
•
1r vaziyet karşısında bulundu 
•1tınuzu isbat ediyor. Fakat 
~aba matbuat vaziyeti mi? 
d~ıce adliyeyi ıslah buna takad 
ı lttn etmelidir. Matbuat mese-
1'ıi karşısında değil, adliye me
~le,i karşısındayız. 

AhmetŞÜKRü 

Esnaf bankası 

mur sıkıntıda olduğu vakit her altı 
ayda bir• bir maa§ nispetinde avans 

alabilecektir. 

• 

Ed• h memleketin mukaddesatına te
ırne attlDln l cavüz edilmez. Gaziye iman 

ı 
edenler asla dalkavuk degil-

aÇl maSI dir. Vatandaşlann mukaddesa- Necip Ali Beg 

d 
•• •• ••} •• ta hürmet etmeleri en iptidai nm mevzuu olan bu memleket 
UŞUDU UYOT bir vatan borcudur. Bunların üzerinde onlara ~ni bir şea-

Sofya • lıtanbul telefon hattının memleket mukaddesatına dil met destam yazdITmayacağu. 
ikmalinden beri epey bir miiddet uzatmağa hiç bir zaman hak- Yakm mazide kafi derecede 
geçtiği halde, hat bir türlü umuma lan yoktur. Memleketin kara- ders almış olan Türk milleti, 
açılamamaktadır. günlerini içinde yaşamış, ve bütün dünyanın sırtında ıztıra. 

Yaptığımız tetkikata nazaran Bul memleketin ıztıraplarını onun bı ve ağırlığı hissedilen şu bü 
garların Sofyadaki merkez teıkila- etrafında toplanarak çekmiş yük ikt1sadi buhran günlerin· 
tını ikmal edememiş olmaları bu i•.i olan/ann hemen hepsi hayatta de de, onlara rağmen, her ?a· 
tehir etmektedir. 1 dır. Bu Efendileriv yapmak is- mankinden ziyade yekpare 

Aldığımız malümata göre, bu i. tedikleri oyunun mahiyetini bir kütle halinde memleketin 
şin daha ziyade uzaması ihtimali 1 i~rak ~.tr;ıeyı:~(k derecede !:a- ı miJli bayrağı olan Gazinin etra 
nazarı dikkate alınarak, hattan b..ı I fıl degılı z. Bın fecaat destanı- hnda toplanacaktır. 
müddet zarfında başka türlü İ•tifa-

de edilmesi düşünülmektedir. Hal- R' z ·ı .k 
tın Edirneye kadaı · olan knmı çok O l l a 
mükemmel olduğundan lstarhul -
Edirne ara.,ndaki kı •mın işletmeye 

ltalyan donannıa cemi
yeti azası dün geldi 

açılması düşünülmektedir. 

--'---· -
Yeni posta 
pulları 

Posta ve Telgraf umum mu
diriyeti Posta isleri müdürü 

Ticaret 

Garpte iki türlü gazetecilik 1 
vardır: Fikir gazeteciliği, rica 
ret gazetecili[;i. 

Ticaret gazeteciliği yalmz 
sawpm düşünür; sütunlarım 

satar; her vakit büyük kalaba
lığın nabzım elinde tutup onun 
kaprislerine, heves ve keyille
rine cevap verir. 

Falih RIFKI 
Muhalefet, muvafakat, fırka 

cılık, fırka aleyhtarlığı, hepsi, 
satış ve ticaret noktasından 
düşünüldüğü zaman hakikat
lerini kaybederler; gazete ya 
hiç rol oynamıyan, ya zararlı 
rol oynayan bir müessese olur. 

Misafirler iki gün kalacaklardır Yusuf Bey bu
gün tehrimize 

Dün lıalya bandıralı lıalya va- j 
purile 48 ltalyan seyyahı gelmiştir. I 
Seyyahlar ltalya donanma ~emiyeti 1 
azaaındandırlar ve, ferik amical Gu-. 
tavo Orai.ni.'nin riyasetinde seyahat 1 

etmektedirler. Aralarında lıalya A
kademiai azasından M. Pascaıella 

da vardır. Bu zat ltalyanın kıymetli 
f&irlerindendir. Misafirler şehrimi~
de ancak iki gün kalacaklardll'. Şeb 
rimize İtalyanca olarak neşredilen 

Meısager d'ltali gazeteıi bu müna
sebetle hususi bir nüıha neşret.niş 
ve Türk donanması hakkında ma
lümaı venniştir. Bu seyahat vesile
sile" şehrimizdeki lıalyanlar arasında 
sami~i tezahur1ar yapılmaktadır; 

• ltalya sefiri Baron Aloisi styyah 
!ara İtalyanca gazete ile bir hitabe 

nqretmit ve bu hitabede gÜl:el se-
ahala 

. .•. . . 1 aly gelecektir. 
y r tertıp ettıgı ıçın t a do. y f B • 

. . . b 'k .k usu eyın nanma cemıyetını le rı cttı ten 1 b h t' . . u seya a ı ye 
sonra demıttır ki: - Seyahata işti- • t bed'I k 

k d k. b' .. dd nı a ı ece 
ra ~ en zevat ı~a ır mu et bile t il . , pos a pu arı 
olsa, Ttirkiyede l•vekkiıf eh,oekle, l '! I' . . . mese esı e a a-
Türk mısafirperverlığınden maada, k d d D f '

1

'.. a ar ır. ıtm 

Kemaliıt inkılabının tayanı hayret ga matbaasın-
neticelerini görüp takdiı- edecekler- da yerli olarak 
dir. Bu inkılap, siyah gömlekliler imal edilecek 
inkılabına ~ü~abi~ olarak, mill<ıin olan bu pullar için Darphanede 
ruhunu degışı:rrruş ve. pa~çalıuunış, yapılan kalıplardan münasip 
uçurum kenarıne gelmıt hır memle- görülen oümuneler seçilmiştir. 
ketten büyük kudretli, kuvvetle ve Yusuf Bey bu kalıpları getire
taliile müfehir bir millet yaraln.ı\- cek ve ağlebi ihtimal pulların 

tıt .. " derhal tab'ına başlanacaktır. 
Seyyahlara dün gece ltalya se- Yeni posta pullarının hepsinin 

firi tarafından ıefarethanede bir zi- üzerinde Gazi Hazretlerinin bi 
yafet verilmittir. rer portreleri bulunacaktır. 

Fikir gazetesi, bağlı olduğu 
zümrenin ve idealin zaferini 
bütün kayguların üstünde tu
tar; büyük kalaba/Jğın geçici 
hoşnutsuzluğuna göğüs gerer. 

Garpte terbiye görmüş halk 
kalabalığı geniş olduğu için 
her iki gazetecilik az çok birle 
şebilir. 

Bu ikisini bizde birleştirmek 
imkanı yoktur. Türk gazetesi 
uzun seneler, ya fikir ve terbi
ye vasıtası, yahut ıskandal, fi
kirsizlik ve cansızlık varakası 
olmağa mahkCımdurlar. 

Halbuki rejimlerin elinde 
çocuklar için mektep, halk icin 
gazete vardır. ·· 

Bizim gazetelerimizi mües
sir telkin ve terbiye vasıtası 

olmaktan çıkaran diğer bir se· 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bir harp gemisi 

Bugün limanımıza 
gelmesi bekleniyor 
Aldığmını malümala nazaran 

bugün limanımıza bir Sırp harp ge-
• 

mi Sırp hükümetinin harp mektep 
ııerniıidir. Gemi bur•dan Karadeni
ze cıkacaktır . 



o: 41 Yazan: M. Yav11z 

Bayezit Beyin· fikri 
Yuanis'i tek başına imparator 
yapmaktı. Bu fikrinden vazgeçti 
Nitekim, öyle de oldu: Manu 1 ğuna zahip olacaktım. Fakat, 

el halkın efkarı ve hissiyatını o devri Yatamış ve hadisatı ya 
yoklayınca - tam minasile - kından eörmü' bir insan oldu
inkisarı hayale uğramıştı. Aha- ğun için, sözlerine inanıyorum. 
li imparatora, yeğeni (Yuanis) Türklerin bu derece parlak bir 
ile uyu,masını ve kan dökülme mazisi olduğunu bilmiyordum. 
meıini tavsiye etmitti. (Bizans)ı fetheden padi,ab, de 

Hatti Bizans halkı bu kadar mek ki, Macar ve Fransız ordu 
la da kalmadı; (Manuel) i de- larıru perİfan eden kabram>-la 
virmek için gizli içtimalar bile nn evladıdır, öyle mi? 
akdine batladı. Manuel bunu • 'f • 

ıezer sezmez, büsbütün tacın
dan mahrum olmaktansa, impa 
rator olarak yaıamak İstedi.. E 
saaen Bayazıt Bey (Yuanis)in 
maiyetine bir Türk ordusu ver
mit, Bizans önlerine yollamıt· 
tı. Bu tehdit İmparator Maouel 
li büsbütün korkuttu. Yıeleni 
(Yuanis) e adamlarından biri 
ni yolladı ve yanı batında, ken 
disinin de Bizans tahtına otur 
maaına razı oldu. 

Bayazıt Bey (Yuaniı)i tek 
ba~ına imparator yapmak fik
rındeydi. Manuel'in yumuşadı
ğını gorunce, bu tasavvurdan 
va~ geçti. Maamafih (Bayazıt) 
ın bu feragatten de siyasi mak 
salları vardı: Amca ile yeğeni 
bir tahtta bulundurmak, ikisini 
biribiri aleyhine t ~şvik etmek, 
ikısini de ayni zamanda bitap 
bırakmak demekti. İki impara
tor ara&ında çıkacak münazaa
lar Y ıldınm için daima fayda
lıydı. Bizans'ı, surlarının meta 
neti, dışarıdan fethe mani olu
yordu. {Yıldınm), bu muaz
zam ve köhne beldeyi içinden 
çürüterek fctheylemeği daha 
muvafık görmü~tü. 

Yuanis'i Manuel'in başına 
musallat ettikten sonra, kendi
si (Bursa) daki {l) sarayına 
çekildi. 

İşte, ,imdi, Trakyadaki (La 
konya) ihtilali de, İmparator 

Manuelin o zaman (Yıldırım)a 
karşı mukavemet etmesine ben 
zer. (Fatih), Türklere baş kal 
dıran bir avuç Lokonyalı'yı im 
ha etmek için, ufak bir ordu 
göndermekle iktifa eder. Bu gi 
bi İsyanlardan ümide dütmek, 
Türkün cesaret ve kabiliyetini 
anlamamak demektir • 

Prenses Eleni, Artemis'in 
gözlerinin içine baktı: 

- Koca ihtiyar, dedi, eğer 
sen genç bir kadın olsaydın, 
mutlaka, bu masalları, beni ilı:
na ve iğfal etmek için uydurdu 

( 1) "B~yozıt Bey çok yorgundu. 
(Bursa) ya istirahate çekilmişti. 
Türkler, şevket ve satvetin en yük
sek noktasınd.ıydılar. Artık, hiç bir 
düşmandan, hiç bir kuvvetten perva 
ları kalmamıştı. Avrupada Türk si
lahına karşı duracak hiç bir devlet 
yoktu. Papa da. Balkan hükumetle
ri de. batta onların en kuvvetli· 
si olan Macar krolı da, Türk sila
hına karşt talihlerini denemişler
dı. 

Bursa sarayı, cihan siyasetinin 
hedefiydi. Papa'nın ve Avurupa
run nazarında, en müthi~ fırtınalar 
(Keşiş) tepesinden zuhur edebilir
di. Bu k•rlı ve çiçekli dağın ete
ğinde ye'iil bir bPldf" vardı ki. orası 
Türk satvetinin merkeziydi. 
(Pınarbaşı) nın yüksek ağao;ları 

alımdan drrel-. çağlaya çağlaya a
kar, Akçağlan nehrinin letafeti Bur 
sa halkının harbe tc•şne kalplerini 
•eskin ederdi. 

B~yazıt, bu esnada, Bur.ıada en 
ze•ıkli zamanlarnı yaşıyordu ... 

Sarayda herkeı 
uyurken 

Gece yarısı •• 
Leyli., oduının önünde hıç

kırık sesleri ititti. 
Kapıyı araladı. 
Hüsrev du•ara dayanmıt bir 

çocuk ııibi ağlıyordu. 
Leyli, kendi kendine: 
- (Zamora)nın büyüsü ça

buk tuttu .• Hüsrev'i kapıma ka 
dar göndermif .• 

Diye mırıldandı. 
Kapıyı ardına kadar açtı. 
Hüsrev etrafına bakınıyor-

du. 
Leyli. bir iki adım ilerledi •• 

Hüsrev kendi kendine söyleni
yordu: 

- Seni nereye kaçırdılar, E 
leni? Seni kim kaçırdı? Sen öl
medin, değil mi? 

Leyla bu sözleri işidince, ye
re düşmemek için kapıya dayan 
dı •. Beyninden vurulmuş gibi, 
bu sözler, genç kızın sinirlerini 
ve düşüncelerini alt üat etmit
ti. 

Hüsrev, Prenses Eleni'yi mi 
seviyordu? 

Leyli bunu timdiye kadar 
nasıl anlıyamamıth.? 

Halbuki, herkes, onun (Kli-
o) ile seviştiğini zaanecliyordu. 
(Zamora) nm dedikleri niçin 
çıkmamıttı? 

Leyli., Türk sarayında, hüı
nüne mağrur bir kızdı. Gösü
nün önünde, Hüsrev'in bir bat 
ka kadın ismini çağırması, onu, 
tasavvurlarından ini bir karar
la vazgeçirtmişti. 

(Leyli) mn bu feragatten 
maksadı, HüsreY'in ruhuna nü 
fuz etmek, onun mahrem dü
şüncelerini öğrenmekti. 

Evveli Hüarev'in boynuna 
sarılarak: 

- Bana mı geldin? 
Diyecek ve kolundan çekip 

odasına sokacaktı •• 
Fakat, Hüsrev Eleni'nin ka

pısı önünde ağlıyordu. 
· Kendisine: 

- Haydi, işine git ve beni 
göz yaşlarımla yalnız bırak! 
Diyecek olursa, o vakit ne ya
pacaktı? 

Leyli, izzeti nefsini aşkının 
fevkinde tutan ve hayvani arzu 
!arını yenmeğe çalışan bir kız. 
dı. 

Hüsrev'in boynuna sarılma
ğa cesaret edemedi •. 

Tekrar odasına girdi ve ka
pıyı kapadı • 

(Bitmedi) 

Italyan komünistleri 
ROMA 21 (A.A.) - Hususi 

mahkeme 15 kitilik komünist kafi
lesini mahkeme etmi,, ve bunlardan 

on birini altı ili üç sene arasında 

muhtelif hapis ceza.sına mahkUm ey

lemiştir. 

Haftalık Edebi müsahabe: 

Kemalettin Şükrü: Namık Kemal, 
hayatı ve eserleri 

Vatan ve nüriyet mefhumlarının 
aşıkı ve müdafii büyük eclip Namık 
Kemal içiA bizde yazılmıt eserlerin 
adedi, muhtelif edebiyat tarihlerinde 
ki ona ait fasılları saymazsak, onu 
bulmaz ve bunların ekserisi de kü
çük bir takım risalelerden ibarettir. 

Bugüne kadar ancak Ebuzziya 
Tevfik: ''Kemal,.; F. Reşat: "Edibi 
izam Namık Kemal Bey,,; M. Sel..i
haddin: "Kemal Beyin tarihi me· 
ıelesi,,; Süleyman Nazif: '•Namık 
Kemal" (Biı- konferans) ve "iki 
dost,, lNamık Kemal ile Ziya Pap) 

Ali Ekrem: "Ruhu Kemal,, ve "Na
mık Kemal,, ünvanlı kitapları neş
retmi,lcrdi. Kemalettin Şükrü Be
yin yeni neşrolunan "Namık Kemal, 
Hayatı ve eserleri,, ünvant. kitabı 
hacim itibarile bunların hepıine fa
iktir. 

Buna rağmen kac nesilden beri 
vicdanlarJnuzda Na~ık Kemal mu· 
habbetini daha bir başka üstadınki 
tamamen İstihlaf etmjş değildir ve 
ona taalluk eden şeyler hala daha 
canlılığını o kadar muhafaza ediyor 
ki bu hafta miisahabeane mevzu o-

HARİCİ ABERLER •• 1 ..-P-Clll -
Fransızlar memnun 

olmadılar! 
Hoover'in teklifinin yalnız mali 

değil, siyasi noktai 
nazardan da tetkikini isteyorlar 
BERLIN 21 (A.A.) - Dün gece 

Reiıicümhur Hindenburg, Hoover'e 

uzun bir telvaf çekmi,tir. "Mon
tags - Poıt,, gazeteıine nazaran Hin 

denburg bu telgrafta Alman mille
tinin ümitıiz vaziyetini ehemmiyet~ 

le kaydetmiş ve bu vaziyette Alman 
yanın tahmil olunan taminıt yükü
nii tatımaia devam etme.ini aldın 
almayacağını söylemittir. Hinden· 
burc, Almanyamn nziyeti hakkında 
M. Hoover'in bugün yapllğı ilk be
yanab telmih ederek iltixam olunan 
yardımın müesıir olabilmeıi için im
kan daire.inde sür'atle yapılması 

lizım celdiğini bildlrmittir. Mez. 
kür caıı:ete M. Hoover'in dütüncele 
rini ecaebi memleketi...., bildinfiii 
esnada bu telgrafın henitz W aabiaıı 
ton'a nrmamıı olduğunu ve M. Ho 
over'in vaziyetini Amerikan mille-

Bir nutuk ile Ar1rupagı 
allak bullak •d•n 

M. Hoover 
tiae kartı muhik cöıterecek bir ve. 
tika elde bulunmatı için mezkUr tel 
ırafıa Amwika tarafından arzu • 
dllcliiüıi il.ive ebnektedir. 

Almanya kabul etti 
BERLIN 21 (A.A.) - Alman 

hiikUıneti, M,. Hoover'e teklifini ka 
bul etmekte olduğunu blldirmittir. 

M. Hoofler nıt demişti ? 
VAŞiNGTON 21 (A.A.) - M. 

Hoover beyanaında bilhaua twılan 
söylemektedir: Bu fırsattan bilistifa
de Alman tamiratına ve Avrupalı 
müttefik devletler borçlarına kartı 

olan münaaebaı ve vaziyetimiz hak
kındaki fikirlerimi söylemek isterim. 

Bizim hükiimetimiz, tamirat be
dellerinin teıbiti hususuna ittirak 
etmediği gibi bu bapta bir rey ve mii 
talca da dermeyan etmiı değildir. 

Bir umumi tamirat bedellerinin ta
yini ve müstemleke ve arazilerin tak
simi hususlarına isteyerek ve anlmı 
tin iıtirak etmedik. Müttefiklerin 
borçlu oldukları paraların tediye.i 
huıuıu, tamirat meselesi ile hiç te 
ali.kaaı olmayan bir esasa iıtinade.n 

bir kaideye raptedilmittir. Binneti
ce tamirat meselesi münhasıran Av 
rupaya ait bir meseledir ve bize taa1 
lük eder ciheti yoktur. Ben, harp 
borçlarının ilgası hususunu asala tas 
vip etmem. Böyle bir hareket, cİ· 

handa itimat hissini artırmayacak

tır. Borçların tediyesi, tediye kabili
yeti e,asına istinat etmekte oldu

ğundan borçluların iıtitaatlan fev
kinde tediyatta bulunmalarını iste
meyi kat'iyyen arzu ebniyorum. 

ı larak hevesimi celbeden bir kaç ki
l tap a.raıında yine ona dair olanını 

1 

İntihap ettim. 
Habbuki bu eıerin muhrarriri bi

zi kalemile teshir etmeğe alııclıran 
ediplerden biri değildi. O biliikis 
"vülprization" mahiyetinde neşri.
yat ile tanılmı1 olan, yazıcılık işin. 
den ziyade kitapçılık işini yapmak 
İster ve edebiyatın san'atinden zi
yade ticaretinden zevk alır gibi gÖ 
rünen bir muharrirdir. Nasılki bu 
kiabı da filvaki edebiyat ve "dokü
mantaıion,, noktai nazarından hiç 
bir kıymeti olmayan ve sırf ''vül
garisasion,, mahiyetinde kalan bir e 
serdir. Bununla beraber bu kitabın 
taammümü yine arzu edilir zira Na
mık Kemali sevdirmek ve tanıtmak 
için elde mevcut olan malümatın bir 
kısmının ne1rine yarayacak, Namık 
Kemalin muhabbet ve eserinin "vül 

gariıasiyon,, ını yapacaktır ve biz 

Hükümet vaziyeti hali hazırdaki 

ıeklile, olduğu gibi nazan dikkate 
almalı, o veçhile tetkik etmelidir. A· 
merika hükümetinin faaliyet ve icra 

atı b.,.. ne kadar önümüzdeki tubat 
zarfında aktolunacak bahri tahdidi 
teslibat konferansımı bağlı değilse 

de, madem ki teslihat sahasındaki 

rekabet hali hazırdaki iktısadi inhi
tatın amilleridir. Şu halde bu hayati 
meselenin halline yardım etmek ar· 
zuıunda l:.ulunduğumuzu il.ive et
mek ve bu sut·etle bu meıeJeyi bu 

gibi ahvalde vücudü zaruri olan 
büyük bir hütnü niyet ile halletme
ğe azim bulunduğunu isbat eylemek 
i•teri.m. 

Fransız gazeteleri 
ne diyorlar? 

PARIS 21 (A.A.) - Ak- ca
zetesi M. Hoover'in teklifi hakkın
da çok muhteris davrarunalı:tadır. 

"Temı" aazeteai diyor ki: 
Eğer beyanatın verilen metninde 

yanlıtlık yoksa, bu, Alman tamira· 
tının tarta bağlı olan ve olmayan la 
sımlarının bir !>ene müddetle tehiri

ni ve buna mukabil de müttefikler 
borçlarının bir sene müddetle tedi
ye edilmemesini mutazammındır. 

Binaenaleyh M. Hoover'in teklifi 
Y oung plinının eıaılı bir surette 

tadili demektir. Çünkü Young planı 
Almanya tarafından yapılacak sene
lik tediyatın heyeti umumiyesinde 

böyle bir tehiri derpiş etmemekte
dir. Bu teklif Cemahiri müttehide 
için 6 milyar, Fransa için iki milyar 

500 milyon, ve ltalya, İngiltere ve 
Belçika için de takriben 250 milyon 
franklık bir fedakarlığı mutazammm 
dır. Bi.,.-1eyh, Almanyanm kur
tanln>Mı yükiiuü bilhassa Cemahiri 
müttehide ile Fransa 9"kecektir. Bit 
tabi bu ıetliyat tehiri hiikiimetlerin 
husuıi ı$ulara olan borçlarına ya
ni tediyatın ticari kıımıaa tamil de
ğildir." 

PARlS 22 (A.A.) - Bütün ııa· 
:ıeteler M. Hooverin beyanatı hak
kında uzun uzadıya mütalea ve tel
sirler yürütmekte, Amerikanın son 
teklifini herkesi birden bire hayre
te dütü.-.cek bir mahiyette addet
mekte ve Fran .. nm bu hu111tta 
fikrinin sonılınaınıt olduğunu ehem 
miyetle kaydebnektedlr. 

Bu gaaetel•, M. Hoover'in ileri 
siirdüiü teklifin hem prta tahi bu
lunaıı, bem de biç bir prta mukay
yet buIUJ11D11yan tediy!-tı istihdaf et
tiğiıü yaıı:clıktan sonra, Amerikanın 
tarla tabi olmayan tediyat hususun 
da aliikadarlanıı fikir ve mütaleası
nı alınaaı lazun ııeldiiini tasrih et
mektedir. 

Bundan ba,ka gazeteler M. Hoo
verin tddifine Amerikanın Avrupa
ya kartı yeni bir siyaset takip etme
sine batlancıç olabilecek hrr heye
can uyand1racak bir vak'a nazarile 
bakmaktadD". 

Gazeteler, bu teklifin yalnu: mali 
değil, fakat cliplomatik ve siyui nolı: 
tai nazardan da tetkik edilmesini te 

menni etmektedir. 

lngilizlerin fikirleri 
Birçok gazeteler Amerikanın bu 

teklifinin bu baltadan itibaren hükü 
met erki.nı arasında ehmmiyetli 
müzakerelere mevzu teıkil edeceği 

fikrinde ~lunmaktadır. Bununla 
beraber, M. Hooverin teklifi kabul 
edildiği takdirde, Fransanın katla-

ondan bu itibarla bahsediyoruz. 
Bu kitap iki kısımdan müi·clr 

keptir. Asd, Kemalettin Şükrü Be
yin yazmış olduğu, (Namık Kemal 
hayatı ve eserleri) kısmı büyük edi 
bimizin oğlu Ali Ekrem Beyin daha 
geçen sene neıretmİf olduğu ve yi
ne bu sahifelerde Namık Kemalin 
hayatını bir makalede icmal ve hi
kaye ederken bize de me'hez teşkl 
eden "Namık Kemal,, Ünvanlı kü
çük eserinin daha mufassal cümle
lerle bir şerhi ve bir tekrarından iba 
rettir. Burada yeni olarak ancak ha 
zı eğlenti maliımat ile şairin hayatı 
ve aile!'İ hakkında biı·az daha mufas 
sal izahat ve bir de öteki kitaptaki
ler tekrar edilmekle beraber yeni ba
zı resimler var. Fakat esaslı ve can
lı ne mevcutsa hep Ali Ekrem Beyin 
kitabından alınmadır. Oyleki bunu 
okurken tekrar ötekini okuduğumu 

zu sanıyoruz. Eğer Kanaat kütüpha-

lspanuada 
intihabat 

--~-

Namzetlerin isimleri 
neşredildi 

MADRIT 21 (A.A.) Cotes 

meclisine ait intihabat için namzet 

gösterilen1er hakkındaki resmi be
yanname memleketin her tarafında 
bu sabah neşir ve ilin edilmiştir. 
Müntehipler arzu ettikleri bıqka 
namzetlerc de rey verebileceklerdir. 

Bu beyanname her hangi bir intihap 

heyetine dahil olmak hakkını da 
vermektedir. 18 meb'us intihap ede 

cek yegane intihap dairesi olan Mad 
rjt 166 namzet tefrik ve İrae etmif

tir. 

Selanikte bir bant 
dep9sunda infilak 
SELANİK, 22 A. A. -

T ountoular' da hususi eşhasa 
ait bir barıt deposunda bir infi
lak olmuttur. Depoda bulunan 
iki bekçi ağır surette yaralan· 
mıtlrr. Bu deponun içinde hü
kumetçe idareten haczedilmiı 
54 ton barut bulunmakta idi. 
Bu miktarın bir kısmının giz
lice kaçırılmıt olduğu ve geri 
kalan kısmın da kasden ateılen 
diği zannolunmaktadır. 

nacağı fedaki.rlığın 2 milyar 300 
milyon franga yaklapcağını yazmak 
tadır. 

''Petit Parisien,, biç J&rt ..e kayda 
tabi olmayan tediyatın en büyük 
kısmını almakta olan Franaanm La 
Haye itilifları ile kararlattınlan ah
kiim.ın mubafazaoında bilhassa ala
kadar olduğunu kaydetmektedir. 

Oeuvre ııaıı:eteai Amerikan teklifi. 
nin kabulü halinde Vatington hüku
meti borçların tamamile iptali husu
sunun ahli.ka mugayir bir hareket 
olacağını yeniden temin edip durur 

ken -Franıanın Almanya tarafından 

yapılan tamirat tediyatİnılan mah
rum kalmama11 tazım geldiğini be· 
yan etmektedir. 

LONDRA 21 (A.A.) - M. Hoo 
ver'in beyanatı siyasi ve mali mah• 
filde azinı bir heyecan uyandırdı; 

huıusile bu bdar seri bir inkiıafa 
intizar olunmuyordu. Harici tiyaaet 
te umumiyetle pek geç müteheyyiç 
olan halk bile azim bir alaka göster 
mittir. Umum nakliye veıaitinde 

yolculann cazetderini aralarında de 
ğittirdikleri ve müdnelei efkarda 
bulundukları ve bu lıacliseden mem• 
nuniyetle bahsettikleri görüliiyor
du. Bu buausta lqiltere banka11 
aüd&rü M. Montagunun geçenler
de Cemahiri müttehideye yapbğı se 
yahat ile Amerika Maliye nazın M. 
Mellonun lqiltereyi ziyareti ara· 
tında bir münasebet bulunmamakta
dır. 

''Pereıı Aıaociation,, Hooverin 

beyanatı baklnnda mülakatta bulun
duğu muhtelif rical bu haberin u
zun zamandan beri alınanların en 
mükemmeli olduğunu ve bu hareke
tin alicenaplıkla tavsif edilmeyeceği
ni; çünkü bunun cihan ve Britanya 
ticaretinde ancak mes'ut akisleri ve 
iyi tesirleri olabileceğini söylemitler 
dir. 

Amerika bu karardan tevellüt e
yab tehir olunan borçları tekrar 
decelı: menafii ııördüğü vakit, tedi
istemenin çok güç olacağ"ını cörecek 
tir. 

Müttefiklerin de borçlarm<ı ayni 
müddeti vermesi çok manhkidir 
Y oung planının tadilini istihdaf cdn 
telkinleı- ve manevreler üzerine ba

zı endiıeler izhar eden muhafil de 
bu hususta her türlü beynelmilel mü 
zakereleri bertaraf eden M. Hoove
rin bu teklifinden memnuniyet güs
tennektedir. 

nesi neıredeceği bu mufaısal kitabı 
da şairin oğlundan isteseydi onun 
diğer bir kolleksiyonda intitar et
miı olan kitabında küçük bir hacme 
girmemek zaruretile ihmiil etmit ol 
duğu bazı hatıralarla yeni ve canlı 
bazı veıi.kaların da bu eıere ithali 
temin edilmit olurdu. 

Kitabın sonlarına doğru muhar
rir artık insaf ederek, cUya bütün 
bu eser o zamana kadar Ali Ekrem 
Beyinkinin bir tekrarından ibaret de 
ğlınit gibi, doğrudan doğruya onu 
zikrettiğini itiraf ediyor. Fakat o 
zamana kadar aldıklarını meıküt ge 
çiriyor. ı 

Kitaba ilave etmİ§ olduğu bazı 
tahilatın büyük bir kıymeti yoktur. 
Fakat bazan da malüm olan şeyleri 
bile noksan tekrar ediyor. Mesela 
Suphi Paşanın Namık Kemali mu· 
hakeme eden mahkemenin reisi ola 
rak verdiği beraat kararını hikiye 

' ,.., ... . ·. ~ ·_.:; 

il 

Bulgaristanda intiha 
bat ikmal edildi 

• 

ntihabatın ikmalinden sonra 
Sofyada bir cinayet oldu 

SOFYA 22 (A.A.) - İntihabat her tarafta sükunetle ik 
edilm • •ir. 

SOl:-"YA 22 (A.A.) - Dahiliye nezareti Sofya intihabatı 
neticesini tebliğ etmiş lir. Başlıca üç rakip olan milli blok, h .. 
met koalisyonu ve müstakil amele fırkası sırasile 22382, 1 
ve 96S8 rey almışlardır. Diğer grupların aldığı reyler pek c 
idir. 

İntihabatın ikmalinden iki saat sonra Sofyada bir cinayet 
ku bulmutıur. Cinayetin kurbanı bir Makidonyalıdır. Hadi 
nin intihabath !cat'iyyen alakası yoktur. 

SOFYA 22 (A.A.) -- İntihabatın son ve kat'! neticeleri 
nüz malum olmamakla beraber yeni Subranyanıo şu suretle 
şekkül edeceği tahmin olunmaktadır: Muhalefet bloku 145 
150 aza, Makidonya grupu 8, ve komünist 7 meb'us, sosyalist 
dahil olmak üzer" diğer gruplar hiç meb'us çıkaramamıtlard 

SOFY.A 22 (A.A.) - Bet İntihap dairesi müstesna olm 
üzere memleketin her tarafından alınan malüınata göre hü 
nıet koalisyonu 372,000, muhalefet bloku 561,000 ve komün 
fırkası 14,600 rey almı,lardır. 

Kütahyada cuma gün 
intihap yapılacak 

ANKARA, 22 (Telefonla) - Dahiliye vekaleti Kütahy 
da inhilal eden iki meb'usluk için cuma günü İntihap yapılma 
oı Kütahya vilayetine bildirmiştir. H. Fırkası mezkur meb' 
luklar için namzetlerini yarın veya öbür gün ili.o edecektir. 

Bu namzetlerin Rasim Beyle Hacı Mehmet B. in olm 
kuvvetle muhtemeldir. 

İdam mahkumu Sabri tekra 
divanıharpte muhakeme edilece 

lZMİR, 22 A. A. - Geçenlerde derdest edilen idam m 
kilmu Sabri tekrar divanı harpçe muhakeme edilmek üzere 
beti askeriyeye teslim edilmittir. 

Denizlide sellerden bir ev yıkıld 
DENiZLİ, 21 A.A. - Bugün öğleden sonra çok şid 

yağmur yağmış ve üç saat devam etmittir. Şehrin muhte 
semtlerine seller gelmit ve birçok ev ve dükki.nlan su ~mı 
tır. Sellerden bir ev yıkılmıştır. Nüfuaca zayiat yoktur. 

Hindenburg'un Hoover' e telgra 
BERLIN, 21 A.A. - Montagpoat gazetesine nazaran R 

sicüınhur Hindenburg, M. Hoover'e dün gece uzun bir telg 
göndererek Alman milletinin nevmit vaziyetini teşrih etmittİ 
Gazete mezkilr telgrafın Hoover'in teşebbüsünden sonra vi• 
olduğunu ve bundan dol:ı.yı bu tetebbüsün bu telgraftan do 
madığını ilave etmektedir. 

Alman hükilmeti M. Hooverin teklifini kabul etmitti11 

Firarilerin hepsi yakalandı 
IZMİR, 22 A.A. - Mani&& hapisanesinden firar edenle 

den iki kiti daha yakalanmıştır. Böylelikle lzmir havalisio 
hapishane kaçkınlarından başka firari kalmamıştır. 

Ziraat bankasında tebeddOIA 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Ziraat Bankası merkez nı' 

dürü Raşit B. Emniyet Sandığı mürakipliğine tayin edilmişti 
Merkez müdürlüğüne memurin müdürü Veli Necdet ve meın 
rin müdürlüğüne de levazım müdürü Mehmet Ali Beyler tayi 
edilmişlerdir. 

Uşakta 3 bin liralık bir suiistimal 
UŞAK 22 (A.A.) - Uşak tütün inhisarı ambar memuru H" 

seyin Efendinin sui istimali meydana çıkarılarak kendisine i 
ten el çektirilmiş ve muhakeme altına alınmıttır. Müfettit " 
sermurakıp Beylerin teftiı ve tetkiklerinden sui iıtimalin 
liradan fazla olduğu anlaşılmıştır. Şimdiye kadar sui istimald 
dolayı üç ambar memuı·u hapishanede yatmakta idi. Bu dördüıt 
cüsü oluyor. 

lbrahim Tali Bey geliyor 
ANKARA 22 (A.A.) - Birinci umumi müfettiı lbrahi 

Tali Bey bu akşamki trenle İstanbula hareket etmiıtir. latasy 
da Dhailiye Sıhhiye, Maa>-if vekilleri, umum jandarma kumaO 
danı ve dahiliye erkanı tarafından teşyi edilmittir. 

Motörsüz tayyare ile Manş denizini geçti 
BULUGNE 22 (A.A.) - Krenfeld, motörsüz bir tayyare il 

Manş denizini ilci defa geçmeğe muvaffak olmuştur. 

ederken Suphi Patayı bihakkin met celadet iki kat asilanedir ve hem b 
bediyorsa da pyet mühim noktayı tün bir devrin yüzünü acarta 
mesküt ve noksan-bırakıyor. Yıldı- hem batka devirlerin adamlarına d 
z.ın bu Namık Kemal muhakemesi- nümunei imtisal olacak ehemmiyet 
nin riyasetine Suphi Papyı tayin tedir. Namık Kemalin buna tefek 
ebnesinin sebebi beyinlerinde bir kür için Suphi Paşanın vefahn.ı
hildise olduğunu bilmesidir. Namık akraba11ndan birine yazmıt olduğ 
Kemal, tafsilatı uzun sürecek bir bir mektup Süleyman Nazifın eli• 
takım sebeplerle, kızgın olduğu rindeydi ve Süleyman Nazif bu "" 
Suphi Pıqıunn aleyhine pelı: fiddet ayı gerek Serveti F Ün unda inti.
li bir makale nqretıni,ti. Y ddızın etmif bir makalesinde gerek •·il< 
yapmıt olduğu it Suphi Paşanın e· dost" ünvanlı eserinde tafsilatla •" 
!ine mütterek dütmana kartı gayet latmı,tır. 
keskin bir intikam siraJu vermekti. Fakat elimizdeki kitabın ne kad•' 
Mahvetmek istediği adamın onun acele ve ihmil ile yazılmıt oldui~ 
şahsi kininin yarclnnile yere serile- ,undan da belli oluyor ki mubarril 
ceğine kaniydi. Suphi Pa~a ne ~ah· "Burada onun bütün eserleri hal<' 
si infialini, ne Yıldızın zımni emri- kında muhtasar bir malU.ına-t 
ni dinlememi, bu hareketle batının vennek lüzumunu da aşikar gör· 
bir paratoner gibi çekeceği yıldırım- dük,, dediği halde ,airin kitaplart• 
lan hiçe sayarak sırf vicdanının se- nın liıteai bile tamam olarak vet11" 
sine tabaiyetle bir beraat kararı ver- memittir. Hem matbu olanlarla al• 
mittir. Bu itibat-la ııöstermit olduğu 1 mayanlar biri birine karıttırıJırııt 
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MİLLİYET SALl HAZiRAN 1931 
-

Darülfünundan otuz bin lira daha tasarruf edi 
Ekonomi 

Avrupa seyahati 400 
liraya yapılabilecek 
Ofisin seyahat tertibinden vaz 

geçtiği doğru değildir 
Harici ticaret ofisinin • hiç 

kimsenin iştirak etmediğini na 
:ı:arı itibara alarak - Avrupaya 
tertip ettiği tetkik seyahatin
den vazgeçtiğine dair dünkü ak 
tam gazetelerinden birinde çı-
kan haber asılsızdır. ' 

Ofis bu seyahatin daha fai
deJj olacağı kanaatindedir. Ta
cirlerimizi seyahata iştir· ke 
teşvik için Ticaret müdürlükle 
ıi ve Odaları vasıtasile teşeb
hüsata girişmiştir. 

Seyahat masrafi henüz tesbit 
edilmiş değildir. Bütün masra
fın dört yüz lirayı geçmeyece
ği tahmin edilmektedir. Şehri
mizdeki Almanya 'Ve Lehistan 
Jeneral konrnlosları Ofise mü
racaatla bu seyahat için müza
h~ret vadetmiştir. Bilhassa ih
racat tacirlerimizin muvasala
tinden evvel o memleketin it
halat tacirleri içtima edecekle
ri İçin tacirlerimiz müşterileri
le vakit kaybetmeden temasa 
!fiı·i~ebilecetkir. 

lı Seyahate Ağustos sonunda 
asla nacaktır. 

Neden fazla ithalat 
yaptık? 

. 1931 senesi ilk dört ayının 
•th- lih ve ihracat istatistiğinin 
~erdiği netice üzerindeki alaka 
evam etmektedir. ithalatın ih 

•a.c:attan bu dört ay zarfında 
4,5 milyon lira fazla oluşunun 
&elıcpleri alakadarlaı- tarafın
dan tetkik edilmektediı-. Bu tet 
~!kat .neticesinde anlaŞ'llmı§tır 

ı, bu ithalat fazlalığı, ayni za
ll:ıan da ihrzcatın azlığı tabii
dir. 

d Gec;.c? sene~in son d.ö~t ayın 
l:a., Y.a~ı ~ylul~ Te~rınıevvel 
S eş ~·ınısanı, Kanunuevvel ve 
anıde ithalat 54,885,000 ibra 

ta.t 60, 150,000 liradır. Buna na 
~ataı,ı ~u dört ayda ı _1 milyon 
talıK ıhracal fazlalıgı vardır. 

l Bu vaziyet gösteriyor ki, 
930 son dört ayı ihracat ayla

tıdır. Fakat 1931 in ilk dört 
-Yının ihracatın en durgun za
llıa.nına tetndüf etmesi 4,5 mil
Yoıı lira fazlei ithalatı meyda
h~ koymuştur. 

l:ıınire giden edebiyat 
talebesi 

l:ZMIR, n - lzmirde bulunan 
~•lıiyaı fakült~si talebesine bugün 

( h~e!.İnde bir ziyafet verildi. Zi
hfttı. Vali Kazım pa~a, Maarif 
~İni Milat bey bulundu. Akşam 

'-rkocc> ğında edebiyat cemiyetince 

~j" Veri!di. Yarın otoınobile Mene

lıtn• d' K b'I" . e gı ıp u ı ayın mezarını zı-

~ l edeceklerdir. Sonra Bergama 
"'belerini g~7.eceklerdir. 

Bir amelenin kolu 
kırıldı 

"-N iCARA 2 - Cimenlo fabl'İka-
'ıı, • • 

d• amele A!ımet Ağa sağ kolunu 
~~İne kavsine kaptırmııtır. Kavis 

~1."'nılmaması hakkındaki emri din 

~·· 1 1'~ ve kazaya sebep olan amele 

"''Yİn tevkif edilmiştiı·. 

'llı de matbu olanların bir kısmın .. 
ı~ bahsedilmi~tir. "Tahrip ve ta
) 

1 harabat,, "'Mukaddiınei Celi.1,, 
l"fi\n PaşRya ır ktupu gii>ı bilhas 
ldebiyi<l ve tenkide dair olan e

t-ı. ıı:ona·~ ''Rüya,, , (Reddi re
~ \'t ~aire gibi basılmış "bir kaç 
~~ ı ·· ım]eri hile zikrcdilmi~ti,·. 

1l <' !.nn jkinri k:smı ise doğrudan 
· ~;uya N~mık Kemalden alınm;, 
\!, •lerden le <kkül ediyor ve bu
i"ti ~dihi sevenler yahut onun cse-

fl d"'-ha hiç bi!mf yen?er bu kısım 
1..,1,rı~ ~1 J:ıiu·cdil.ı!ıiş bir hayh sahi-
& \J,"lcaklardır. 

\4 .. lı.r~f!a, evveli\ onun meşhur 
f to&a) ınektubuıı.un, maattees

~"rnamı dt,;ğil , r~kat en ınühim 
li .1arı \·nı·. u ~· kayetn~mede, Fu-
nı., ~ 1 k ' · 'b· ,., _ ... eş ıur- ~· Ct.yetn~unc~1:1 gı ı, 
•ç • • 

Crtın layfl<Ttl't bir şalı eserdir. 

Bu sırada şunu da memnuni 
yelle kaydetmek lazımdır ki 
yumurta, kuru üzüm, zeytin 
yağı ihracatımız gittikçe art
maktadır. 

Çimentocuların şikayeti 
Seyrisefain vapurcular itila

fının tatbik ettiği tarifeden do
layı Ticaret odasına yeniden 
bir şikayet vaki olmu,tur. 

Bu defa şikayet edenler çi
mento fabrikatör ve tacirleri
dir. Çimento fabrikatör ve ta
cırleri Seyrisefain grupunun 
çımento nakliyati için en yük • 
sek tarifeyi tatbik etmesinden 
şikayet etmektedirler. 

Diğer taraftan Seyrisefain 
gnıpu bu yüksek tarifenin tat· 
bikine sebep olarak çimento
nun tahmil ve tahliyesindeki 
müşkülattan maada, ambarla
ra istif edilmesi için yapılan 
fazla masrafı göstermektedir
ler. 

Tahtelarz boru fabrikası 
Bir İngiliz tahtelarz boru

lar fabrikatör grupu memleke
timizde de böyle bir fabrika aç 
mak için teşebbüsata girişmiş
tir 

____ , .......... -.................... '--... ~ .... ıuıııı 

Kambiyo Borsası 
~~ 

!sterlin 1030,00 Kuron 15,95,00 

Do ıar 0,47,28 Şlllnı 3,~b,00 

Fra ak 12,06,50 Pczeta 4,97 ,60 

Liret 9,02,75 R. mark ) , 9C), 

FrllnkB. 3,39,40 Zlotl 4,20 

Drahmi 36,42,00 PengU :ı, 7(1,50 

Frank 1. 2,43,25 Ley 79,37 

Leva 65, ıo, Dinar 26,72,.50 

florin 1,17,50 Çervoneç I088 

Hor~a f Altın 909,50 

harici 1 
Mecidiye 53,50 
Banknot 262,SO 

J-:,ham ve 'l'ahviliıtııı ııevı 

istikrazı dahili Y5,75 
DUyunu muvahhade 72,75 
ikramiyeli Oemiryolları 3,95 

Gardiyanlar 

Mahpusları kaçırttıkları 
için tevkif edildiler 

MANiSA, 22 - Firarilerden 7 

buçuk •eneye mahkum Kocaoğlu , 
Ahmet, yakalanacağını anlıyarak bu 
sabah hapishaneye gelmiş, teıliın 

olmu~ur. Mevkuflardan lbrahim de 

yakalanmı,tır. 

Sekiz senelik mahküml~ı·dan Şerif 
oğlu Muhsi de yakalanmıştır. 

MANiSA, 21 - Koğuşlarda mu
tat yoklamaları icra etınediklerinden 

dolayı geçenki fjrara sebebiyet ver

miş olan hapishane gardiyanların

nın hepsine itten el çektirilmiştir. 
Gardiyanlar tevkif edilmişlerdir. 

Torbalı kaymakamı 

lZMİR, 21 - Torbalı kay
makamı Hilmi Beye itten el 
çektirildi. 

mamıt oldukları Namık Kemalin yal
nız bu mektubunu okusalar inceliği 
zekilsı, iatihzası ve kuvveti için ona 
biı· muhabbet ve hiirmet duyarlardı. 
Büyük edip bu mektupta kendisni 
kalebentliğe mahkum eden istibdat 
idare~ini tarih huzurunda bihakkin 
kcpazcye çevirerek manevi ve ulvi 
bir intikam almış oluyor. istibda
dın süngüsüne karşı böyle sivri bir 
kalem daha mühlik bir silahtır. Zira 
bunun açbğı yara zamanın imtida
dınca işler. MuttaSJI terzil edilmek 
istenen eski idarelerin aleyhindeki 
en kuvvetli vesikalar aıı;ıl böyle mua 

sır bir kac büyük edibin yazıları

dır. Yalnız bu mektubu okumak 
için de bu kitabı ele almak değer. 

Son,·a, Naınık Kemalin gazele 
makaHerinden bir kaçı zikredilmi~ 
ti1·. Unulınamalı ki Namık Kernc-1 

VllAgett~ 

Ziraat Odası 
Faaliyetini tezyide 

karar verdi 
Ziraat odası köylüye daha 

müfit olabilmek için faaliyetini 
tevsie karar vermiştir. 

Bundan başka on beş günde 
bir içtima eden ziraat odası da 
badema haftada bir toplanacak 
tır. 

idare hey' eti 
Vilayet idare hey' eti dün 

Vali Muavini Fazlı Beyin rıya 
setinde toplanmıştır. Bu ıçti
mada muhacirlerin iskan işleri 
ne v~ki olan itirazları tetkik e
dilmiıtir . 

Asma fidanı 
Bu sene Ziraat Vekiiletinin 

asma fidanlığından bağcılara 
kısmen fidan tevzi edilmiştir. 
Fakat talepler çok olduğun
dan gelecek sene fazla fidan 
tevzii için fidanlığın tevsii mü
karrerdir. 

' Otobüsler 
Tehlikeli oluyorlar 
Takııim - Sarıyer arasında İflenıe

ie başlayan otobüsler hem yollar, 
hem de yolcular İçin tehlike olmağa 
başlamıtlardır. 

Esasen dar olan bu yolda geni§ 
otobüsler fazla servis yapmak ıçın 

hem hızlı gidiyor, hem de ııelip ge
çen takıi ve hususi otomobillere yol 
vermiyorlar. 

Sonra bu ağır arabalar Y eniköyle 
Büyükdere arasındaki yolun la,ları
nı simdiden sökmü,lerdir. 

l§ittiğirnize göre bu otobiisler 

Sarıyerden sonra Kilyoıa da :,ıe}e· 
• 

ceklermiş. Genişliği ancak bir oto-
mobilin geçeceği kadar olan ve pek 
çok virajı bulunan bu dar ve bozuk 
yolda da otobüsler iılerneğe başlarsa 
bıı yaz pek çok ve feci kaznlaı-ın 

vuku bulacağın ı şimdiden ke~fet

mek kehanet sayılmaz. 

Belediyenin bu mühim ve hRyati 

meseleye ehemmiyet vererek bu teh
likeden bir an evvel uzakla,ılmaıını 

rica ederiz. Bir haftadan sonra şöy
le oldu, böyle oldu demek faide et
mez. 

Devir muamelesi 
Lağvedilen I.tanbul zat maa~ları 

muhaıebeciliğin~ ait maaş. deft~rlcrı 

le masa evrakı menıup olduf(Jarı 

malmüdürlüklerine devredilmi~tir .• 
Şimdi muhasebeciliğe ait heıabahn 
defterdarlığa devri için çalııılmakta 
dır. Bu daireden açığa çıkarılan nıe
murların haziran maaşlarının tediye 

emri gelmediğinden bu dairede de
•İr itlerile me,gul olan memurlar 

mütkül vaziytte kalmışlardır. Maaş
larının tediyesi için Maliye vekiletin 
den tediye emri beklenınekh'djr. 

Gelir gelmez derhal maaşları v~rile· 
cektir. 

Denizlide yağmurlar 
İZMIR 22 - Dün akşam 

De .. izlide müthiş bir yağmur 
başladı. 

Bir çok evler su altında kal
dı. Yağmur seylap halindedir. 
Şehirde umumi hayat İntizamı
nı kaybetmiştir. Telgraf tele
fon ve nakil vasıtaları i9leme
mektedir. -·-
Manisa tütün inhisarı 

MANiSA, 22 - Tütün in
hisarı baş müdiriyeti müdüriye 
te kalbedildi. Baş müdür İbra
him 8. Aydına nakledildi. 

müçtehitti ve asıl tesiri de makale
lerile olmuştur. O muhanirliğe ga
zetecilik başlamıştı ve ilk mensür 
eserleri makaleleridir. Bu makale 
parçaları okunmakla onun nasıl bir 
medeniyet vaızı olmuş olduğu görü 
liyor. Daha Aıyai ve İptidai bi· mu . 
hite hayat hakkında bizim telakkile- I 
rimizi neşreden hu makal C'lt"r bug un 

fikri kıymelerinden ziyade yazdd,k 
lan zamanları ve kendi n1uhitlf"rİni 
anlamilk için okunıa~a değer. Namık 
Kemal okuyucularına muttasıl v?.

tan, hürriyet ve garp medeniyeti 
mefhumlarını ta1nin1 eder, a~1l ardı. 
Bütün bu yazdar hem galeyanlı bir 

kalp, hem bir kültür mahsulüdür ve 1 
pek guzeldir. Namık Kemal üslü 

Mahkemede bayılınca 
davası kaldı 

Karar bir ay sonra verilecek 
Üçüncü ceza mahkemesi dün ı vekilleri mütalealanna söyledi

öğleden sonra mutat davalarla ler. 
metgul olduğu sıralarda- bir Esaı itibariel her iki taraf ta 
hadise olmuş, maznunlardan tevhide taraftar görünüyorlar
Raziye isminde bir kadın iıtic- dı. Davacı vekili Yarın ve Son 
vap edildikten biraz sonra üze posla aleyhine ayrı ayn dava 
rine fenalık gelerek boylu bo- açılını, oldugu halde, bunların 
yunca yere serilmi§ ve müthiş naulaa bir tek iddianame ile 
çığlıklar koparmağa ba~lamış- mahkemeye sevkedildiklerini , 
tır. davaların birleşmesini icap et-

Hey'eti hakime bu vaziyet tiren bir sebep nlmamakla be
karşısında mahkemeyi talik et raber, bunun hakkında verile
meğe mecbur olmuştur . cek kararı mahkemenin salahi 

Raziye evinde rakı kazanı bu yetine terkettigini söyledi. 
lunduğu için müskirat kaçakçı Mahkeme icabını müzakere 
lığı ile maznundur ve mahke- ederek kısmen Anakrada cere
meye bu ilk geli,i değildir. Ra- yan eden bu davanın eene ayni 
ziye kendisine sot"ulan ıüallere malıalde devamı muvafık olaca 
mütemadiyen: ğına karar verdi. Son posta a-

- Bilmiyorum, haberim leyhindeki hakaret davasına 
yok! kabilinden cevaplar veri- Ankarada devam edilmek üzre 
yor, evinde rakı kazanı bulun- evrakı mahalline gönderilecek 
duğunu inkar ediyordu. Sıra tir • 
Müddei umuminin mütaleası
na gelmişti. Fakat buna vakit 
kalmadan Raziye Hanım, otur 
duğu iakemleden birdenbire a
şağı yuvarlandı. Bunun üzeri
ne mahkeme hey'eti emrile sa
lon tahliye edildi ve Raziye H. 
tabibi adli Hikmet B. tarafın
dan muayene olundu. 

Hikmet Bey, maznunun sıh
hi vaziyeti muhakemesinin de
vamına mani olacağına dair ı·a
por verdiğinden Kadın hasta
neye gönderileerk dava bir ay 
sonarya tehir edilmiştir • 

Son Posta davaın An· 
karaya gönde~ilpi 
Sabık iktısat vekili iSdime 

meb"usu Şakir Beyin S~posta 
ve Yarın gazeteleri sahip ve 
mes'ul müdürleri aleyhine açtı
ğı hakaret davasına dün 2 İnci 
ceza mahkemesinde devam e
dildi. Son posta sahipleri Se
lim Rağıp ve M. Zekeriya Bey
ler ve Yarın mes'ul müdürü Sü 
leyman Tevfik Bey maznun sı
fatile mahkemeye gelmişlerdi. 
Davacı Şakir Bey namına veki
li Sadettin Ferit Bey hazır bu
lunuyordu. Okunan dava evra
kına nazaran, Son posta ve Ya
rın aleyhinde açılmış başka da
valaı· mevcut olduğu anlaşıidı. 
Bunların tevhit edilip edilme
mesi etrafında davacı ve suçlu 

~arifi~ 
ilk mektep mezunları 

Bu sene lstanbul vilayeti 
dahilindeki ilk mekteplerden 
4900 talebe mezun olmuştur. 
Bu mezunların yarısından faz. 
lası erkek talebedir. tik mek
tep talebesinden hemen hepsi 
muvaffak olmuş, eylıil İmtihao 
!arına pek az talebe kalmıştır. 

Şiledeki köy mektepleri 
Maarif müdürü Haydar, be

lediye fen müdürü Ziya, daimi 
encümenden Avni Beylerle Na 
kiye H. bugün, yeni yapılan 
köy mekteplerini teftiş için Şi
leye gideceklerdir. 

Müsamere 
Vefa mezunları yarın saat 

4,30 da Darülbedayi salonunda 
bir müsamere veerccklerdir. 

Öyle bir şa~aa ile neşrediyordu ki bu J 

ziya gözleri kamaştırıyor ve ruhları · 
ısıtıyordu. 

Sonra, Namık Kemalin eserleri 
içinden bir kaç vecize alınmıştn·. 
Bu ~özler icinde hi.li bizi ali.kadar 
edenleı·i, tekrarında fayda olanları, 

canhlnrı var. 

Sonra, Namık Kemalin en meş
bu:_~ iki şiiri alınınıştrr. . Biri '"Va .. 
vcyla,, ki belki li~nnı biraz bo7.ck 

ve dikkatle halııl•a, dtinyada çok 
muvaffak ohnuş manzuınelerin de 

bir çoğu gibi, ınan.l.sı n1Üphem ve 

tenkide karşı ;:;tİf bir manzumedir. 

Lakin göz yaşları ile yazılmıı P.'ibi 
b~ğulu ve en haliı ~iirler gibi tit ; 
rek bir şiir, pcrii~iirin şaire, müte

madi "·atan a~k nln bir mükafatı gi 

Çolak Hayri mahke
meye gelmedi 

Çolak Hayri 

Birçok sabıkaları olan meş
huı· arabacılar kahıyası firari 
Çolak Hayrinin dün ikinci ce
za mehkemesinde muhakemesi 
yapılacaktı. Mübaşir, koridor
da: "Çolak Hayri!.." diye ba
ğırdı. Maznunun gelmediği an 
!aşılıyordu. Mahkeme, kendisi
nin zorla getirilmesi için polise 
tezkere yazrlmatına karar ve· 
rerek muhakemeyi bı: şka güne 
bıraktı. Çolak Hayri zabıtaca 
ikamet senedine raptedilmiş 
bulunmaktadır. 

İnhisarlar 

Merhun tütünler 
Tütün inhisar idaresile bazı 

tütün tac!rleri arasında banka
lara merhum tütünlerin fiatle
ri üzerinde ihtilaf çıkmıştır. 

Tütün inhisar idaresi Hey' -
eti vekilenin çıkardığı talimat
name ahkamından olarak, ban
kalara merhun tütünleı·in mü
bayaasi için merhun tütünleı·i 
mauyene elmİ§tir. F aknt iş fi
atin takarrür etmesine gelince, 
ihtilaf çıkmıştır. 

Tütün inhisar iduesi verdi
ği bedelin haddi layikında oldu 
ğu kanaatindedir. Halbuki tü
tün tacirleri bunun aksini iddia 
etmektedirler. 

Maamafih netice itibarile biı· 
itilaf şekli bulunabileceği mu
hakkak addedilmektedir. 

irdir. Öteki de o methur 0 Kaside 
" ki şair onda muhteşem bir kaç nasi-

hat vermiş ,.e Ziya Pa~nın Terkip 

ve Teı·ci bendinden olduf-u gibi on 

dan da• bir çok mısralar ve beyitler 
birer darb: me$el halinde lisana 
eeçmiştir. 

Sonra, ''Akif B.ey,, le "Gülnihal,, 

piyeslerinden bireı· paı·ça var. Ve ni 

hayct "Vatan yahut Silistire,, pi

yesi de kitmilen dercedilmiştir. Meş 
rutiyetin ikinci ili.nından sonra bu 
oyun o kadar alkışlar, haykırışlar 

ve tezahüı-ler arasında oynanıyordu 
ki İnsana •anki 1873 le Güllü Agop 
efendinin tiyatrosunda ~ahneye kon 
dutu iki geceden :sonra Sultan Azi 

zin son ıamanlarile meşrutiyetin bi-

Belediyede 

Oteller 
Dört sınıf üzeri-· 

ne ayrılacak 
Otellerin dörde taksim edi

lerek ücretlerin o suretle tespİ· 
ti pertembeden itibaren başla
yacatkır. Oteller mevkilerine 
göre dört sınıfa ayrılmışlardır. 
Fiatleri otelciler bizzat tesbit 
edecekler, belediye de lastik e
decektir. Ücreti göstwen lis
teler cumartesiden itiheren her 
otelde asılı bulunacaktrr. Bü
tün otellerin esami üzerinden 
tanzim edilecek listesi ve sınıf
ları belediyede mahfuz buluna
caktır. 

Otobüsler için durak 
yerle:i 

Şehir dahilinde son zaman· 
larda yeniden bir çok otobiıs 
ervisleri ihdas edilmiştir. Fa

kat otobüsler hiç bir kayda tS.
bi olmadan i,ledikleri için, bir 
çok kaza olmaktadır. Bundan 
sonra Ötobüsler için de tram
vaylarda olduğu gibi durak yer 
leri yapılacaktır. Otobüsler her 
yerde duramıyacaklaı·, müşteri 
de her yerde otobüs bekliyemi
yecektir. Bu suretle atlama ol-
miyacağı için kazaların da önü 
ne geçilmiş olacaktır. 

Köpekler toplanıyor 
Son günlerde şehir dahilin

de dolaşan başı boş birçok kö
pekler görülmektedir. Belediye 
dün bir emir vererek. bu gibi 
köpeklerin sür'atle toplattırıl
masını bildirmittir. Bazı ev kö
pekleri de tasmasız olaark do
laş tıklan için bu yüzden bele
diye varidatı azalmaktadır. 
Tasmasız ev köpekleri de ta
kip edilecektir. 

Fakir cenazeler 
Bu seneden itibaren beledi

yede f "kirlere ilaç parası ve 
teçhizi. tekfin masarifi ayrı ay
rı fasıllara oknulmuştur. 

Bundan sonra fakir cenaze
lerine daha çok yardım etmek 
mümkün olabilecektir. Bu fasıl 
mezarlıklar müdülürğü bütçe
sine ilhak edilmiştir. 

Yeni şehir hudutları 
Yeni şehir hududu kayma

kamlıklara tamim edilerek, ba
dema manaf ve varidatin buna 
göre tanzim bildirilmiştir. 

Ay başında kadar muamelat 
yeni hudutlara göre tadil edil
miş olacaktır. 

• 
Varidatı muhammineler 

Dıthiliye vekaleti belediye
nin bütçesindeki varidatı mu
hamminelerine dair esbabı mu
cibelerini sormuş, izahat iste
miştir. Daimi encümen bu hu
susta esbabı mucibe hazırla
maktadır. 

Havaleler için bir 
tamim 

Kaymakamlıldar şimdiye 
kadar bir tezkere ile havale İs
temekte idiler. Belediye bir ta
mim göndererek, istenilecek 
havalelerin niçin istenildiğini, 
madde madde tasrihini, nere
lere sarfedileceğini bildirmiştir 

Narh 
Belediye ekmek narh komis 

yonu dün toplanarak ekmeği 
dokuz kuruşta, fraıı.calayı da 

cak bir kaç ııecelik bir fasıla ile o
yun tekrar üçüncü ve dördüncü de .. 
lalar oynanıyormuş hissini- veriyor
du. Onu halk ayni ruht ayni cuşİf 
ve heyecan ile aeyrediyor, alk11h· 
yor ve adeta kendini de oyunun ec· 
zası meyanına kalbedet ek belki o
yundan daha ziyade meraka şayan 
ve heyecan 'erici bir manzara, bir 
eski zaman "1halk,, ı teşkil ediyor 

ve Namık Kemalin her cumle•ile heı· 
hissine İştirak ediyordu. 

HuJi.ıa, biraz karışık kalmış \'C 

mademki bir emek sarfdiliyordu, 

cüz'i: bir himmetle daha muntazam 
olması temin edilebilecek bu kitap 

da İsbat ediyor ki Namık Kemalin 
hatırası aramızda canlı ~ir mevzu

dur. Eğer bö •le olmazs te 

Darülfün 
Bütçesi 

• 
Otuz bin lira 

tasarruf edi 
Bütçeyi tevzin içi 

bütçeden yüzde on ta 
pılarak 7,5 mil -~:ı 
yon liranın te. 
mini zaruri gö 
rülmü~tü. Bu 
meyanda 800 
bin lira bütçe
si olan Darül
fünundan da 
yüzde on kes
meğe karar ve. 
rilmiş ve bu hu 
susta izahat a- M. H 
alınmak üzere Darülf' 
min vekili Ankaraya d 
mişti. Darülfünunda b 
sene tatbika baslanaca 
80 bin lira tenzil edild 
tirde baremin tatbikin 
görülememetkedir. 
Hakkı B. Ankarada ik 
Jetle temas etmiş ve 8 
ı·a olan Darülfünun b . 
nısfından fazlası maaş 
nu, yüzde on tasarruf i 
!arda değil, masraflard 
labileceğini i:ı:ah etmı,t 

Vekalet bu noktayı 
kabul etmiş ve um1.ımi 
fat meyanında Darülfü 
çesinden yalnız yüzde 
ği kabul etmiştir. Bu d 
lira tutmaktadır. Bu v 
baremin tatbiki kabil 
cektir. Şimdi Darülfün 
çesi 770 bin lira olacak 

Emin vekili Musta~ 
kı B. vekaletle temas e 
zere bugün tekrar A 
gidecektir. 

Hudut harici 
Yunanlı bir yank 

kovuluyor 
Polis ikinci ıube mü 

Alfred İsminde Yım:uı 
sından bir do
landırıcıyı hu. 
dut har\cine te 
bit etmeğe ka
rar vermiştir. 

Alfred evvel
ce yankesici
likten 6 ay 
hapse mahküm 
olmuş , müdde
tini bitirdik. 
ten sonra emni. Aıi 
yeti umumiye nezareti · 
bulunmak ü:ı:ere tahliye 
mi, ti. Fakat daha tahliy 
diği gün bir adamın 60 1 
çarpmıtbr. 

Bunun üzerine Alfred 
dut haricine çıkarılması 
rür etmiştir. 

Ahlaksız baba 
ANKARA, 7.2 - Ahimes 

nnda El&azi kôyUnden 1 ımai 
de biri, (16) yaşındaki kızın 

rini izale etn1İstir. Bu ahlakıı 
tevkif edilmittir. 

on üç buçukta ipka etmitş 

Belediye sporcu] 
yardım edemey 
Sporcular namına bir 

et belediyeye müracaat e 
yazın yapılacak bir spor 
kampı için belediyenin de 
dımını İstemişlerdir. Bel 
bu hususta tahsisat olma 
dan yardım edemiyeceğin 
dirmiştir. Sporcular kam 
ayrı bir çareyi hal bulmak 
re tetkikata başlamışlardı 

löpedik neşriyat serisinde inti 

mittir ve bu gilıi kluik veya 
löpedik tabılarda tec• ;, olun 
cak bir nokıanı var ki o da bir 

ve sevap cedvelinden rnahı·um 

dur. lnıan okurken düştüğü t 

düdü bunsuz nasıl İzttle ede 
"Vaveyli.tt ,.e ''Kaside,, nin bi 
mısraı bile vezni bozan bazı y 

Jarla dizilmi~tir. Böyle iken na 
lup ta bir hata ve sevap cedv 
lüzumu düşünülmediği anla~ıl 

yor. Halbuki bu uıulü ya!n., 
larımız içinde mutlaka tatbik e 

le de ikifa etmemeliyiz. lnıallah 

nun yakın bir atide ınecmuala ı 

gazetelerimizöe de tf'tbik olundu 

nu görürüz. Beniın bi Ü • • 
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srm umd<!:;i ''Milliyet" tir. 

- 23 HAZİRAN 1931 
DAREHANE - Ankara caddc

>;o: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 
an bul. 

Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 

n G 
aylığı 

Türkiye için Hariç için 

400 kuruı 800 kuruş 
750 .. 1400 o 

1400 " 2700 " 
1 " 

" 
ı;.J, G.!len evrak geri verilmez 
d I Müddeti geç>n nu&halar 10 kuruş 

: r. Gazete ve matbaaya ait iıl~r 
; n müdiriyete müracaat edilir. 

. 
1 Gazeten1İz jlilnların meı'uliyetini 

,{ 
~tf ıb11l etmez. 

'rl 
ar Bugi!nkü Hava 
.-n DGn en faz'.a hararet 25 
e en rz 18 idi. 

Bugun ruzgar poyraz. 
Hava aç k. 

ıo-

~IFELE~ 
j: 

Merak 
rı ' Dedikoducu., imzasile yazı 
it azarak he:ıimiz:n, he'.e Hanım 
n ırın hisseişr,yiaları olan bir şe 
li i kendisine mal etmek İsteyen 
ıeçhul bir arkadaş dünkü Ak-
ında Abdülhak Hamit Beye 

r it bir kaç satır yazıyor .. Bu sa 
'i ırlardan "orijinal,. bir kaçını 
e şağıya nakbdiyorum: 
fı " ..... Nihayet meşhur edibi

niz sevilen İnsanlara bas biı· 

1 ocuk ~ımarıklığı ile ayağa 
r talktı. 

- Çişim geldi! Dedi. 
Lüsyen Hanım: 

l - Beyfendi ! Sizi götüre
ıim ! Diye davrandı. 

~ Fakat dahi razı olmadı: 
~ - Hayır, Yusuf Ziya Bey 
~ötürsün ... buyurdu. Kalktılar. 

1 Ben; meşa·hirin hayatı huausi
~,velerini bütün gavamızına ka-
8 ılar marak ettiğim için arkala
; rından yürüdüm.,. 
1 İnsanların bir çok şeylere 
~ ıneı·ak ettiklerini görüyoruz ... 
~ Lakin bu merak sahiplerinin işi 
1 ~u satırlardaki dereceye götür
) dükleri, hele bunu gazetelere 
2 yazdıkları görülmüş şeylerden 
• değildir .. 
1 Bu merakla, Dedikoducu ar
) kadaşım yolunda çok çapariz
z !ere rasg.,lmcsi pek muhtemel
' dir. Hemen Allah onu ummadı 
ğı çaparizlerdcn bizi de böyle 
meraklılardan korusun! 

Eşeğin intiharı 

1 Ni~antaşında cins bir eşek 

1 :cendini ilmikli bir iple boğarak 
intihar etmiş. a Vk'a hakikidir. 

1 Gazeteler yazıyor .. Yani gaze
te yazdığı için hakikidir demi

. yorum .. Olmuş bir şeydir .. 
Bu kıs~adan alınacak bir çok 

hiHeler vardır .. Bu eşeğin cins 
bir eşek olduğuna şüphe yok 
tur .. Kendi kendisini öldürmüş 
ve "eşeği öldürene sürütürler,. 

Askı 
Ata Muhtar Bey sabahleyin 1 Tekrar çıktı. Evvela başka 

şen ve şatır uyandı. Islık çala- bir mağazadan 980 kuruşa bir 
rak banyosuna gitti. Bu yaz çift iskarpin aldı. Bu kadar gü
günlerinde soğuk banyo çok ho zel iıkarpinle hakikaten üze. 
şuna gidiyordu_ rindeki elbise hiç yakışık almı 

Ata Muhtar B. tuvaletini ve yordu. Terziye uğradı mevsim
ıslığını bitirdikten sonra, ayna tik bir kumaş seçti ve bir kos
ya baktı. Kaygusuz bir çehre, tüm sipariş t'ttİ. Bunun için de 
zinde bir vçücut. Kendisini gü- 6,300 kuruş pazarlık ettiler. 
zel ve yakışıklı bir delikanlı bul Kostümü giydiği zaman bu 
du. defa şapkası gözüne biçimsiz 

Penivarı ile bir de sabah kah göründü ve gidip 1,200 kuruş
ve altısı yaptı ve giyinmeğe luk bir şapka aldı. Aman ya
başladı. Pantalonunu giyerken, rabbi ! Ya bu kravat! O kadar 
askısının terden çürüdüğünü, masraftan sonra bu rengi uç
nerdeyse kopacağını anladı: mağa başlayan kravat takılır 

Dışarıya çıkınca, unutmama- mı? 
malı, yenisini almalı! dedi. Ata Muhtar B. 480 kuruşa 

Şapkasını giydi, eldivenleri- yeni bir kravat aldı. Bu sefer 
ni taktı, bastonunu aldı. Bir de gömleği manasız göründü. Gi
sigara tellendirerek sokağa çık dip her biri 670 kuruştan üç 
tı. gömlek yaptİrttı . 

Ata Muhtar B. unutkan a- Bu kadar güzelleştikten ve 
dam değildir. Bir tuhafiyeci şıkla~tıktan sonra, caddede yü 
dükkanının önünden g"Çiyor- rüyünce, herkesin kendisine 
du. Askıyı hatırladı ve içeriye baktığını zannediyordu. Onun 
girdi.. için eve otomobille gidip gel-

Çok şirin bir kız müşteriyi meğe başladı. Hakikaten şık 
karşıladı: bir adam da !>tomobile yakışır. 

- Ne istiyorsunuz efendim? Bir gün düşündü. Her gün 
- Hanım kızım, bana şura böyle otomobil parası vereceği 

dan ve sağlamlarından bir pan ne bir otomobil alsa ne olur? 
talon askısı verir misin ? Bankalara hesabı cari var. Ka-
Hanım kız, Ata Muhtar Be- rar mı karar? Otomobilden an

ye bir çok çeşit pantalon askıla !ayan bir arkadaşı ile yep yeni 
rı gösterdi. Ata Muhtar B. mü- bir otomobil aldılar. Arkadaşı 
tevazi zevkte bir gençtir. Onun sırf bedava otomobil gezintile 
için 135 kuruşluk bir askı al- ri tahayyül ettiği için, ona oto 
mak istedi. mobil almakta ne büyük bi.r 

Fakat hanım kızın çok güzel isabet gösterdiğini ispat etmiş 
gözleri ve öyle tatlı bir tebes- ti. Otomobil için de 350,0000 
ıümü vardı ki.. Ata Muhtar B. kuruş verdi. 
fakir görünmemek için askıla-
rın en iyisinden ve sağlamın- Ata Muhtar Beyin bir küçük 
dan seçti. Bunun için de 450 evi vardı. Bahçeye otomobili 
kuruş verdi. koymak için bir küüçük garaj 
Hanım kız güzel gözlerini yaptırdı. Garaj için de 180,000 

dikerek ve tatlı tebessümünü kuruş verdi. 
artırarak: Lakin garaj inşa edilince, 

- Daha başka emriniz Beye Ata Muhtar Beye bu defa otur 
fendi? dedi. duğu ve çok eski görümlü. 

Ata Muhtar B. batka bir em Evi. yıktırdı 90,000 kuruş ver 
ri olmadığını söyliyecekti. Fa- di. Yeniden ve modern uılupta 
kat bu can alıcı gözlere ve tatlı başka bir ev yaptırdı. Hülaaai 
tebessüme kim dayanır? Ha- hesabat olarak ev kendisine 
nım kıza iç çamaşırlarına ne ka 1,200,000 kuruşıı. mal oldu. 
dar itina eden bir genç olduğu
nu isbat etmek için, iki çift 
ipek çorap aldı ve bunlar ıçın 
de her biri 350 kuruştan para 
verdi. 

Ata Muhtar B. eve döndük
ten sonra, derhal askısını ve ço 
raplarmı değiştirmek istedi. 
Askıyı takarken, pantalonu, 
İpek çorabı giyerken de iskar
pinleri gözüne pek eski görün
dü. 

meselesinin tatbikına mahıaf bı 
rakmamış ..• 

Yalnız ben insanların İntihar 
etmelerini eşeklik addederdim. 
Eşeğin intiha~ı , bu fikrimi te
yit etti .. Hayvanın neden inti
har ettiğini öldükten sonar ifa
desi alınamadığından, tayin et
mek kabil olmamıtşır .. Yalnız, 
aşk yüzünden İntihar ettiği tah 
min ediliyor. Bu aşk yüzünden 
intihar vak' ası ilk değildir. 

FELEK 

Bu yep yeni evde, eski mo
bilalar gözüne tuhaf gorunu
yordu. Eskleri okuttu 30,000 
kuruş aldı, fakat onların yerine 
yenilerini koydu. 600,000 ku
ruş verdi. 

Bir gün bankadan kendisine 
biı· kağıt geldi. Bu kağıtta he
sabı carisnden tam 613 kuruş 
para kaldığı bildiriliyordu. Şim 
diye kadar hiç bir yerde çalış
mayan ve bir sene evvel ölen 
babasından bankada kalan bu 
hesabı cari ile geçinen. Ata 
Muhtar Bey, kağıdı aldığı ak· 
şam, kendini astı. Hem de bir 
zamanlar iri siyah gözlü ve 
tatlı tebessümlü hanım kızdan 
satın aldığı askı ile astı. 

Çikola'ası en meşhur çiko-
ELİTE~ 

latadır. H,er yerden isteyi
niz. I<ram:yelidir. 

du. . 
Yüzbaşı Celal bu kıvrak ve 

zarif arap kızının ata binmekte 
ki maharetine hayran kalmıştı. 

- HfRINCI KtSIM -

Başında daima Avrupa hava 
sı esip gözlerinde Paria manza 
raları tüten bu genç kız Fransız 
ça romanlardan birindeki kah
ramana benziyordu . • Bürhan Cahit 

- Bütün bir nesil mahvolu- 1 fU gibi geniı avluyu dönerek 
yor. Diye dütündü. ' hurmabklara doğru uzaklattı-
Akşam olmuıtu. lar. 
Şeyh Sadunun hurmalıklar- Şeyhin misafiri olan süvari 

da ve harabelerde yemekten ev bölüğü aktam yemeği için top 
Yel bir gezinti teklifini kabul e· lanmıılardr. Kumandanın geçti 
derek kalktılar. ğini görünce nöbetçi çavuşlar 

Yüksek kademli mermer av- selamladılar. 
luda üç tane halisüddem arap Tedmür harabeleri genit bir 
atı binek tatlarına çekilmitti. mesafe dahilinde bazı yerleri 

Zehra elbise değittirmek için tamamile deşilmiş bir yığın ha 
istediği beş dakikanın sonunda !İnde; bazı kısımları e.ki azame 
:tarif bir spor kıyafetile görün- tini gösteren yüksek sütunları 
dü. ve kemerleri ili hirikülide bir 

Ayaklarında parlak çizmeler 
arkasnıda beyaz bir bornüz, 
başında ipekten bir kefiye var
dı. 

Altın saplı kırbacını çizmesi
nin yanına sokan genç kız çe
vik bir hareketle al kısrağın ü
zerine .ıçradı. 

Kuvvetli hayvanlar, rüzgar 
i.>nüne katılmı~ yapnkların uçu 

mermer abideler silsilesi halin
de devam ediyordu. 

Şeyh Sadun harabelerin tari 
hi ile o kadar mefgul olmuıtu 
ki at başı gittikleri müddetçe 
genç erknı harbe kısa cümleler 
le en esaslı malümatı verdi. 

Zehra bir keşif kolu gibi da
ima ileriden gidiyor, hayvanı 
sıçratıyor, koşturuyor, yü·üyor 

Bu Kloberin Madam Bovari 
siydi .. 

Emma da tıpkı böyle bir çok 
hayali romanlar okumut, Paris 
in, Operanın, yükaek alemlerin 
rüyası içinde büyümüş, yaşadı 
ğı iptidai kasaba onu sıktıkça 
sıkmış, nihayet büyük aşkların 
hülyası içinde kendini bir noter 
katibinin kollarına bırakıver
mişti. 

Dimağı yaşadığı muhitten 
bu kadar uzak kalan bir genç 
kızın hayatına zam olacak her 
yıl onun ruhunda taze bir isyan 
fırtınası koparacaktı. Ve şimdi 
Zehra çöl ortasında bu havayı 
teneffüs ettikçe solan bir kri
zantem gibi yaşamak ıçın sa
rin memleketlerin ratıp havası 
nı bekliyordu. 

Harabeler gezintisi gruptan 
sonraya kadar devam etti. 

Hilal şeklinde narin bir ay 
1'1civert çöl seınasm<la · :ıar1 1'k 
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}}fnkü şeklin halli 
ı214~678 

Yeni şekil 

Soldan sağa 

1 - Geç (3) Adet (4) 
2 - Zeka (4) 
3 - Renk ( 4) SA (2) 

9 111 il 

4 - Siyah (4) Undan yapılır (5 
5 - Toprak değil (3). isyan eden 

(3) 
6 - Yama (2) Alaturka musiki 

(3) Zaman (2) 
7 - Sebebi yet vermek ( 3) Olçü 

(4) 
8 - Lezzet (3) 
9 - Akan (4) Lezzetli (5) 
10 - NA (2) Birinci (3) Yiğit 

(5) 
11 - Ben (3) Ait (3) 

Yukardan aş:ığı 
1 - Temiz değil (3) Nota {2) 

sual (2) 

2 - Beyaz (2) Edat (2) Ruh(3) 
3 - Kaşanenin büyüiü (5) 

4 - Pislik (3) Ata binen (5) 
5 - Atılgan (4) Yükseltmek(3) 
6 - O st dejl ( 3) Salıvermek ( 4) 

Edat (2) 
7 - ÇiftHM.iri (2) Beygir (2) 

8 - l,Jz~11.itaret (2) Oteberi sa-
tan (5) -· 

• 
9 - Onüne ceçen ( 4) 

10 - Seda (3) Ku- çiçeği (4) 

11 - Bir nevi şeker (5) Cins(3) 

Yeni neşrl11at 

ideal-Büro 
Büyük ameli hayat mütefek 

kiri Gasson'un "İdeal Büro,. 
ismindeki l l inci kitabını Mil
liyet matbaası çıkarmıştır. Bu 
kitap bürolardan, büroların ku 
ruluşundan, idare ve kantrö
lünden bahis bizde henüz bir 
eşi bulunmayan bir eserdir. 

Vefat 
Paris sef ri e~bakı Salih 

Münir Paşanın 1 afidi Müzeler 
müdürü merhum Hamdi Be
yin kerimesi Nev;n H. henüz 
pek ı:.e,ç yaşında Pariste 
vefat ı:tmiştir. 

yıldrzlarla titreşirken ı:ıvdet et
tiler. 

Yemek bu defa arıı.besk tez
yinatlı büyük bir salonda hazır 
lanmıştı. Baba kız misafilerini 
ortaya aldılar. Üç kiti için dört 
. beş hizı11etçi servis yapıyordu. 
Şeyhin 'her halde yarım düzüne 
kadar olması lazım gelen kadın 
!arı meydanda yoktu .. Genç kız 
büyük bir nezaketle misafire 
ikramda bulunuyordu. Yemek 
yine fransız tarzında hazırlan
mıştı. Havai mevzulardan ko
nuştular • 

Sofrada . güzel bir şarap var 
dı. Yüzbatı Celal taribi harabe 
ler arasında dahi bu arabesk bü 
feler, ta~mlar içinde başında 
mükellef sarığı olan bir arap 
şeyhinirı karıısında genç kızın 
ikram ettiği şarabı içerken ken 
dini rüyada sanıyordu. 

yemekten sonra büyük di
vanhanede oturdular. Yüzbaşı 
Celal dışarıda uzun bir yat ·bo
rusu çalındığını duydu. Bölü
ğün başına bıraktığı mülazım 
Envere yarın erken haraket i
çin akşamdan talimat vermişti. 

Şeyh Sadun söz arasında 
"Aynilkı!m"un pek sıkıcı bir 
yer olduğt ::rn çölden ~elen kar 
vanlardan lı :':a yolcu geçmedi 

1931, ·~ • •. 
"" .............................. ~ ........... ,....~.---
8 E ~ M f i l l N ~ l R T ~ R K ~ i M T E O ~ i 8 -K ~ T i 

Türkiyede her lisar:da intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

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

Telgraf adresi: Resmilan ~ Telefon: 20960 Posta kutusu lst. 753 

·--~----.ıı .......... 

Yav-.ulara yaz ishalindoen vikaye ve onlara Kuvvet 

sıhhat bahş~der. 

İ-ttırıac:1ı ~ıııi 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik t e hayat ıiz•rin~ sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortaları halk 'çin mÜ3ait seraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Calatada Ünyon Hanında 

Acentıın l u'ur.maya'l şehirlerde acenta ar:ınmak adır. 

Tele'on: Beyoflu - 20()3 

Daıtetler 1 

323 ila 326 do~umlul~ral 
Fatih asker ik dair~sin~en: 

323 ila 326 doğumlu ve bun
larla muamehye tabi p:yade 
levazım ve sanayii harbiye 
sınıfına mensup olan orta 
ebliyetnameliler 30 haziran 
931 tarihine kadar sevkolun
mak üzere şubelerine müra
caatları., 

Tarihi mezküre kadar gel· 
miyenler hakkında Askerlik 
mükellefiyeti kanununun ah
kamı cezaiyesi tatbik o'una
cağı i!an olunur. 

İstanbul beşinci i~ra memurluğ•.ın 
dan: Mahcuz ve furuhtü mukarr,er 
on ton yeni çubuk demir, 27-6-931 
tarihine müS'ddif cumartesi saat on 
ikiden itibaren Galatada Tophanede 
Kılıç Ali Paşa mahallesinde sabık 
salhane ve elyevm demirci dükkanı 
derununda bilmüzayede satılacağın
dan talip olanlar!n yevmü me:ıkUrda 
ınahallindc haz1r bulunacak ınemuru 
na müracaat etmeleri ilan olunur . 

ihtira ilanı 
"Şimendifer araba

0

Jar:nın otoma
tik bağlama ba;;lığı" hakkında istih
sal olunan 19/ 8 1930 tarih ve 932 
numara.lı ihtira bPrati bu defa mev
kii fiile konmak üzre ahere devrüfe
rağ veya icar edileceğinden talip: 
olanların Galata'da Çinili Rıhtım Ha 
nında Robert Ferriye müracaatları 
ilin olunur. 

ihtira ilan1 
"Şimendifer arabal.:ırının bizatihi 

yekdiğerine raptı" hakkında istihsal 
olunan 14 T. Sani 1926 tarih ve 476 
numaralı ihtira lv-rati bu defa mev
kii fiile konm~k üzPre ahere devrü
ferağ veya icar edileceğinden talip 
olanların Galata 'da Çinili Rıhtım 

Hanında Robert Ferriye müracaat
larl itan olunur. 

ğini söyledi. 
- Can sıkmıyor değil, dedi 

yüzbaşı Calal, fakat arkadaşlar 
arasında sıkı bir dostluk var
dır. Vakit rreçirmeğe çalışıyo
ruz . 

Genç kız samimi bir ş~taret 
le: • 

- Uzak olmasanız sık sık gö 
rüşürdük, dedi. Maamafih kes
tirme yollardan gidilir zannede 
rim. Aynilkum altı saatten faz 
la sürmez. Babası: 

- Süvariye göre değişir, de 
di. Kumandan bey için dört sa 
atta bile kabildir. 

- İmkan yok, dedi genç kız. 
Yüzbaşı Celal güldü: 
Mümkün olmayan ş~y yok

tur küçük hanım. 
Zehra asabi, hırçın ısrar edi 

yordu: 
-Kilometre hesabı efendim, 

dedi. İyi bir süvari ·askeri saat· 
ta kaç kilometre yapar. 

- Otuz beş kırk! .. 
- Buradan (Aynilkum) kaç 

kilometre? 
- Taibe tarikile olursa uzar. 
-Kestirme. 

- İki yüz kilometre olmalı. 
Genç kız zihnen hesap yapa 

rak cevap verdi: 
- imkan yok dört saatta gi-

--====== 
lstanb1Jl beşinci icra dairesinden: 
Yuvanaki Çimenoğlu Efendiye a

saleten ve kefaleten borçlu Todori 
Haritonidis Efr.di ile Madam Fran
çeska Haritonidisin uhdelerinde o
lup mahcuz ve mecmuuna beş bin 
lira !.ıymet konulan ve üçte bir his
sesi icra dairesine kefalete esas gös
terildikten sonra on sene müddetle 
kiralı ve kirası peşinen mutazam.mın 
kunturatosu tapuca mü,:;eccel bulun 
muş olan Tarabyada Taralıya cadde
sinde atik 180 ve 13 mükerrer numa 
ralı iki bap maa bahçe hanenin üçte 
iki hissesi 25 temmuz 931 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 14 ten 
16 ya kadar açık arttırma suretile 
satılacak ve şartnamesi 14 temmuz 
931 tarihinde divanhaneye talik olu
nacaktır. Artırma birincidir. Artrr
maya iştirak için yüzde on teminat 
alınır .. Hakları tapu sicilleri ile sa
lıit olmayan ipotek alacaklılar ile di
ğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususi
le faiz ve masarife dair olan iddiaları 
nı il~n tarihindtt\ itibaren evrakı 
müslıitelcrile yirmi gün içinde bil
dirmeleri lazımdır. Aksi halde hakla
rı tapu sicillerile sabit olmayanlar 
satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kahrlar. Gayri menkulün müşteriye 
ihalesi tarihinden itibaren işleyecek 
vergiler. belediye ve vaktf icaresi 
müşteriye aittir_ AJ.ikadarlarrn icra 
ve iflas kanununun 1 19 uncu mad
desine göre tevfiki hareket etmeleri 
ve daha ziyade malümat almak iste
yenlerin 930-5118 ve 930-490 dosya 
numarasile İstanbul beşinci icra me
murluğuna müracatları ilan olunur .. 

i.tanbul lk'nci Ticaret Mahke
mesinden: Müflis !brabim Lutfi ve 
Kemal Nasi şirketine ait olup Bahçe 
Kapıda Tip-Top kundura mağaza

S[nda mevcut bulunan masa, dolap, 

elektrik sobası, vantilatör, dıvar sa
ati, iskemle, sandaly~. demir lıaş 
dolaplar vesair eşya açık artırma 
suretile 28 Haziran 931 Pazar günü 
ve bitmediği takdirde anı takip e
den günlerde saat onda mezkur Tip
Top mağazasında satış muamelesi
ne devam edilecektir. Taliplerin 
yevm V'! V€l:kti :nezklırda müracaat
ları il~n olunur. 

dilmez. , 
Yüzbası Celal dudaklarını 

büktü: -
- Sporda ümit edilmedik re 

korlar kırılmıştır değil mi? 
Genç kız ince siyah kaşlarını 

kaldırarak iri siyah gözlerini 
açtı: 

- İddia ederiz. Siz yapabilir 
seniz ben da yaparım. 

Babası bu münakaşaya en so 
nunda iştirak etti: 

- Pek ala kumandan bey 
bir gün muayyen bir saatta Ay 
nilku~dan hareket eder. Dört 
saatta buraya gelirse bahsi ka 
zanır. 

Genç kız inatçı bir mektep 
çocuğu gibi itimatsızlık gös
terdi: 

- Peki amma oradan kaçta 
haraket ettiğini biz nasıl biliriz 

Yüzbaşı Celal teminat ver
di: 

- Bir gün pederiniz (Ayni! 
kum)a gelir. Elinden imzalı bir 
kağıdını alırırm. Buradan kaç
ta haraket ettiğimi yazarlar, 
size getirir teslim ederim. 

- Mükemmel! Bravo.. O 
halde bu hafta içinde. Olmaz 
mı? 

- Perşembe günü • 
- MuvafıJ.-

VEFAT 
Şehrimiz Musevi l ic~rlarından 

Leon Faraggi Efendinin zevcesi Ma' 
dam Valantine Faraggi kısa bir has 
talığı müteakıp genç yaşında vefat 
ettiği teessürle haber alınm1ştır. Ce
naze merasimi bugün saat 14 te Bey 
oğlunda Büyük Hendekte kain Ke-l neset - İsrail Musevi Sinagonunda 

1 icra edileceğinden akraba ve taalllı
katı ile arzu eden cviddanın teşrif
leri rica olunur. 

Mukaddema Beyoğ!unda Tepe
başmda 55 No. lu Rodonya Hasta 
hanesinde iken bir sene mukad
dem Sirbistana gidip mahah mez
kurdeki ikametgahi meçhul bu
lunduğu anlaşılan Avakum Gri
gorviç efendiye: 
İstanbul !kinci !cra memurlu

ğundan: Na um Yorgi ve şurekası 
efendilerin 12 Ağustos 929 ve 3 
Teşrinievvel 929 ve 20 Teşrinisani 
929 tarıhlı üç kit'a senede müstenit 
zimmetinizde matl\ıbu olduğunu id
dia ettiği 450 T. lirasının maa faiz 
ve mcsarif ve ücreti vekilet poliça 
emre muharrer S"'net ve çek yoluli
Je vaki müracaat ve talebi üzerine 
lıerayi tebliğ tarafınıza gönderilen 
ödeme emri halen ikametgahinizin 
meçhuliyeti haselıile tebliğ kılınan 

ve tebligat mezkürun il3.nen icrası 
tekarrür etmiş olmakla tarihi neşri 
ilandan itibaren bir ay sekiz gün 
zarfında ve 931 / 1636 dosya numc
rasına mukayyit icranın durmasını 
mültezim şifahi veyahut tahriri iti
razi kanuniye dermeyan etmediğiniz 
taktirde bermucibi talep icra iflas 
kanunu bu husustaki maddesine tev 
fiken iflasa mütcdayır muamelenin 
ikmalı için evrakı mahkemeye tevdi 
kılınacağı malU.munuz bulı.İnmak ve 
poliça ve emre muharrer senet ve 
çeklere ait ödeme emrinin tebliği 
makamına kayim olmak üzere ilanı 
keyfiyet olunur. 

iLAN 
Hali tasfiyede bulunan Milli Ek

mekçiler T. A. Şirketinin Hisseda
ran hey'eti umumiyesi 22 / 8 / 931 cu
martesi saat on beşte dördüncü Va
kıf Han 3 üncü katta 27 numarada 
alelade içtima edeceğinden on ve 
daha ziyade hisseye malik zevatın 
teşrifleri mercudur. 

RUZNAMElMOZAKERAT 
1 - Bilanço ile tasfiye memurla

rc ve murakıp raporlarının istima ve 
tetkiki ile tasdiki. 

2 - Tarihi mezkurda müddeti 
hitam lıulacak olan tasfiye memur
larile murakıbın yeniden intihabı ve 
icap eden kararlar ittihazı. 

Tasfiye memurlan 

İzmit askeri hastanesi baş 
hekimliğinden: 

İzmit askeri hastanesi için 
(4Q)'ira maaşla bir baş hem
ş ·re ile (30) lira maa 7la bir 
ikinci hemşire ile ve (25) 
lira maaşlı ehliyetnameli bir 
hasta bakıciye ihtiyaç vardır. 
Şeraiti lazimeyi haiz olanla
rm İzmitte mezkür hastane 
baş h~kim\i.ğine müracaat'arı. 

Vakit gecikmişti. Şeyh Sa
dun misafiri için hazırlattığı o 
daya onu götürürken genç er
kini harp yarın erken gideceği 
ni söyliyerek Zebraya veda et
ti. Genç kız iddiasını hatırlata 
rak ona güzel yolculuk diledi 
ve harem dairesine giden kafeı 
li kapıdan kayboldu . 

Yüzbatı Celil Şeyhin misa• 
firlere mahsus kut tütyü yas· 
tıklı, sırmalı yorganla ıüslü ya
tak odasında müsterih bir gece 
geçirdikten sonra askerin kalk 
borusu ile uyandı, fırladı. Ala· 
ca karanlıktı. 

(Bitmedi) 

lTlZAR: 

Romanın 16 numaralı tefrikasıntb 
bir iki yanlıı olmuıtur. 

2 inci sütunda betinci satırdaki 
''Çeroglar" kelimesi "Çerağlar" o .. 
lacak ve altıncı satıra da bir "Türk'' 
kelimesi konacaktır. 

Sonra 4 üncü sütunda 7 inci JŞ .. 
tırdııki. ''Arap'' kelimesi "Garp" ol• 
cal<trr. 

Ya daktilografın ve yahut dj:z;ıt'• 
makinesinin gafletinden gelip ı.•· 

hih Turnikesinden de naoıba ııeÇe
bilen bu ifadeyi bozucu yanlıılıkt•~ 
Anlavı karilerimden özür dilerinı· 

BURHAN CAttl'f 

1 • 
1 ' 

j 



J 

MJLLIYET ı:xn 

·SAN'A 
d}mlnde 
~,.... 

Bil bakalım 1 

Var mı? Yok mu? 1 
Moda halinde her sene mevzusuz 1 

kalan gazetelerin Türk kariine ikr~ 1 
ettiği acaip bir nesne vardır. AleJa.. 1 
de bir dedikodu mahiytinden fa~la 

• d.. .. 1 ileri gidemiyen bu gayret, unun 

.. ... 
1 

~f _a_f Muhabir mektupları 1 

Güzel bir vatan 
parçası : Adana 

lj 

·! Adana zenginleri, hasta fıkaraya 
1 nasıl yardım ediyor? 

s 
Diingada neler oluyo ·? 

Tecrübe 
Pervaneli lokomotif 

saatte 270 
kilometre katetti 

BERLlN 21 (A.A) - Per
vane ile i§leyen ve lookmotifi~ 
dün gece ilk tecrübeleri yapıl
mıftır.. Lokomotif Hamburg 
ile Spandau arasındaki 271 ki
lometrelik mesafeyi bir saat 
44 dakikada katetmiftİr. Vasa
ti saatte 170 kilometre ile gi
den b ulokomotifin bazı anlar· 
da sür'ati 270 iklometreye ka· 
dar çıkmıttır. 

ıneddahlıfını paybn ve bugünü kül
liyen inkar eden beyaz saçlıların di
linden almmıf bir ııramofon plili• ha 
linde aan'at müntesiplerinin kulak· 
larmı rahat11z etmektedir. "Edebi· 
Yat var mı yok mu? Gençlerden ki
ltıi. beğeniyorsunuz? ·u Sonra ardın

da cevaplar bugünkü nesle hüq1me
de0 bir küfür mahiyetinde sıralan
maktadır. "'Diyorlar ki .. " muharririn 
den sonra 928 senesinde Fikret Adil 
Bey Cümhuriyetin edebiyat sahil.,_ 

•İnde, bu nevi mülikatların en iyisi 
ni yaptı. Ve bitaraf bir kafemle on
ları tesbit etti. Fikret Adilin konuş
tuğu zevat arasında söz söyleyen 

kara Davut muharriri Nizamettin 
Nazil Beyin söylediklerini iktibas 
edelim. Nizamettin Nazif yıldll'ım se 
•İne benzeyen bir taraka halinde 
funlan söylemit: 

Solda Marjorie Bodkaert Greta Garboga, sağda Sarah Boudart Glorga Suanson" 
ne kadar benziyorlar. Banlordan soldaki Macar, sağdaki lspangoldur ue her ikisi d 

BERLtN 21 (A.A.) - Mü
hendis Krigenberg'in icat etti
ği pevraneli lokomotifin dün 
gece buradan geçitinde azim 
bir halk kütlesi hazır bulun
muştur. 600 beygi rkuvvetinde 
ki motörün sür'ati saatte 230 
kilometeryi bulduğu vakit iza
mi kudretim iktisap etmiıtir. 
Bu sür'at demiryolu üzerinde 
yeni bir rekordur. Bu esnada 
yağ istihlaki 183 litreye çıkmı, 
tır ki motörün bu sür'atte sar
fettiği yağ mikdan 100 kilo
metrede 70 litredir .• 

sinema artisti değillerdir. 

Nansy Caroll 
Kocasından dostça 

ayrıldı 

I· "Mülakatçı soruyor: (Efendim 
Yeniler arasında kimi beğeniyorsu .. 
nuz?) Tıpkı Vatikan koridorlann
da zünnarının püsküllerini sallayan 
bir kardinal riyakarlığı ve iğrençli
ği ile kafasının cascavlak olmasına, 
göbeğinin rusel korsasına İıyan et
ll'teıine rağmen genç olmakta ve 
genç kalmakta manasız bir ısrar gü
den gene üstat ellerini havaya kaldı
rıyor. Ak gagasını takırdatarak hacı 
leylekler gibi dudakları arasından 
rneyus .. Şu ayeti kerimeyi tertil ey
leyor: (Bekleyoruz. Bekleyoruz! 
Ve kim bilir daha ne kadar bekley.,_ 
<•ğiz .. ! ) 

Nancy Carroll İ;ı;divacının yedinci .~ 
senesini teı'it ebnittir. Faka naıd? ~. -,~ 

Kocası John IGrkland ile beraber [,. f 
Amerikada talak ııüç oldu~u İ?İn, I 

Meksika'nın küçük bir şehrıne gıde
rek ve orada birbirlerinden bofaDB· 

rak ... 
Halbuki Nancy ile kocası pek iyi 

geçinir gibi görünüyorlardL Bu ani 
karar, karı kocanın bütün dostları

nı hayrette bırakmııtır. Sorulan su
allere Nancy sadece: 

8u efendi neyi bekliyor? Gökten 
sarımsak yağmasını mı? Ne den bu 
•fendi hala farkedemiyor ki Türk 
Ya~ısını, Türk lehçesini ve Türk 
la.ndıran °Musalar,. çoktan beri it 
··bedii" ni arzı mevuda doğru yol
ba1ına gcçmit bulunmaktadır. Şüp
hesiz ki bu efendi bunun farkında o
ı..,,az. 

- Boşandık, bu kadarı kilfi de
ğilmi? Mukabelesinde bulunmakta

~izamettin Nozif, daha ıonra ka
tİin yotcf!.lğundan ıikiyet . edenlere 
<•vap v::rerek diyor ki: 

L Affedersin amma, arkadat Tür
kiyede kari yoktur diyen biraz da 
ha~teder. Zannetmek ve ·iddia etmek 

Pek rniimkün ve doğrudur ki kanin 
01rna.ınasndan şikiyet edenler karile 
tt-ı.ı-'lı!sef temas imki.nını bulama
t:ut olanlardır. Yani eserleri vaıser
llıan tahlilinde dört zait cdonış olan
lardır. Türkiye Cümhuri~eti vatan· 
daıı komprime halinde firengi al
tnak istemezse kabahatli ve muatep 
ltıidır? . " 

Nizamettin Nazifin sözlerine ili-
Ve edilecek daha pek çok ter vardır. 
F' •kat belki o kadar kuvvetli veo ka
d•r haklı olamaz. 1 ıte Fikret Adilin 
" k Askeri müzeden fırlamıt, azan 
~aldıran matruş biı· yenİÇ8"İ ağası
q._ benzettiği,, Nizamettin Nazifin 

)Uka.-ıya r-akletiğim sözleri buııün 
bile hala bir bilmece gibi var mı 
)ok ınu? Diye ooranlarla bu bilme'
<eyj halletınek iıter gibi davrananla
•• kar,, bu ateşli &'encin söyledik(.,.. 
ti bir cevabı müskit halinde hali gü
·~ldemektedir. 

• * *-

Bu ınülikatlardan bazılar<na tör· 
1• L• •• d" ı· Vlt' aroz sez ıre ım: 

l'.tesela F &ruk Nafiz (Yeni nesli 
~'•ıl buluyorsunuz) sualine kartı 
~İ~orlö: "- Yeni neılin görünüıü 
ilc.i liç ıene evveline nispetle daha 
ltyıfbr. Büyük bir ümit vermiyecek 
lı..ı.., zayıf." Bir defa nesiller konu 
kılurken bir iki senenin manası yolı: 
~~ .. Senra kunetli, zayıf, rüzel, çir 
,"il, Ümitli, ümitsiz yok bilmem ne 
~nlar hiç bir fikire ve esasa istinat 
~eksizin şÖylenemez ve yahut is
~"-t ettiti tarafı söylemek t1ll'ann-
4-dır. Sonra, dahi Abdüllaak Ha...it 
~ börek yedifi için midesinden ra 
lı~f. "Ayten demekle, ayva 

tiibeı. demek ar•11nda hiç bir fark 
:0~ut" Nazan Hikmet için delidir 
""ıiıler. Hilmit beye de aptaldır 
~tler. Vi - Nü. ne ince, ne zeki 
·~ ,,. Bilmem kim de B~aııko ibanez 

ırıülheınmiı. 

dır. 

Dünyanın büyük riyazi ve fi 
ziıyenlerinden biri olmağa 
namzet çocuk 1642 de İngil
terede Linccoln kontluğunda 
doğduğu zaman, bu zayıf nahif 
çocuğun uzun m~ddet yaşa~a 
yacağını zannettıler. Fakat bır 
kere daha zan ve tahminler bo 
fa çıktı • , 

Nevton yaıadı. Dul anası ço 
cuğu köy mektebine verdi. 
Mektepten sonra çocuğunu bir 

~ecip Fazıl'da uAksaraytı Penbe 

11 tının Greta rarbo'dan miilbem iken fen itılcı kesilmitti. Amca d~iunu aöyliyor. 

çiftçi yapmak niyetinde idi. Fa 
kat genç Newton daha küçük 

ı;; lliitün bunlar edebiyat naınıaa !arından biri çocuğun istidadı
~ )lellınit ve neıredil.mit ıeylerdir. nı anladı ve ona tahsiline de
't"~'>ların ortasında insan ratadığı:na vam imkanını verdi. 
t~l\İ 

li~ Yor ve aklını nasıl kaybetmedi Kendisini Gem briçte T riniti 
,,," f&fıyor. 

~~fendim falan fena, falan iyi, öte Kolejine verdiler. Orada tahsi-
111,'nc, beriki kaim, aklımız cenabı lini ileriletti.1665te "tefadullar 

it~ emanet. ELiF NACI ı usulü,, ismile ilk eserini neşret 

ti. O zaman yirmi üç yaşında 
idi . 

Az sonra veba çıktı ve New 
ton Gembriçi bıraktı. Evine çe 
kildi. Kırlarda dolaşmaıını ıe
verdi .Bir gün gene böyle uzun 
bir gezintiden son·ra yoruldu ve 
bir elma ağacının gölgesinde 
uyudu. 
Ağaçtan kopan olgun bir el

ma Newton'un alnına düştü ve 
genci uyandırdı. Newton uya-

~JNN[JI~ 

nınca, elmanın niçin düttüğü
nü arattı"'•· Bu hidiıe ona 
cazibei arziye kanununu keşfet 
tirdi. Veba bitince Newton 
Gembriçe döndü ve tetkikatına 
devam etti ve bir menşurdan ge 
çen ziyanın tahlil kanunlarını 

tetkike başladı. 

Eski hocasının kürsüsünde, 
şimdi kendisi hoca oldu \le na
zariyelerini tedris etti • 

Bir ihtira 
:) Berliner Tagablett gazettsi

ne nazaran Doktör Mannehei
mer sınematoğraf resimlerini 
2000 metre İrtifada bulutlara 
aksettirecek bir alet keşfetmiş 

tir. Bu rsimler 20 kilometre me l~~~;t=~~~J safeden gözükmektedir. 

Yeni filmlerden 
Glorya Svanson yakında 

"Ya bu gece, ya asla!,, isminde 
bir film çvirccektir. 

'<'· Jeanette Macdonald'ın çe
virdiği son filmin iımi "Pan-

Bir vahşet 

•• 
1 

taonlu kadın,, idi. Filmin ismi 
"Anna Bellinın işlei" ne tebdil 
edilmiştir. 

Adana ve memleket hastanesi 

TERUEL 21 (A.A.) - De
galverde'den bildirildiğine na
zaran iki çoban, koyunlarını ot
latmağa götüren küçü kbir ço
cuğa tecavüz ettikten sonra biı 
ağaca bağlamışlar ve etrafına 
ot yığara kateşlemişlerdir. Ço 
cuk bağırmağa başladığından 
çobanlar oradan savuşmutlar
dır. Bu esnada çıkan rüzgar a
levleri dağıtmış ve çocuğa biı 
şey olmamıştır. Çocuk sabahle 
yin kurtulmağa muvaffak ol
muı ve evine gideerk hadiseyi 
anlatmıştır. iki mütecaviz ya
kalanmıftır . 

i 
Ayda 20 bin lira 

Az sonra Londra cemiyeti 
kraliyesine aza intihap edildi. 
Newton kabul edildiği gün 
( 1672) cemiyete kendi kafa11-
na göre hazırlanmıt bir teles
kop hediye etti. Bir müddet 
sonra tetkikatını izah eden bir 
eser nefretti . 

Newton halim, selim bi; a
damdı. Hiç kızmazdı. Diamand 
ismindeki köpeği bir gün :kıy-

1 

metli vesikaları ihtiva eden bir 
dosyasını parçalamıştı. N~'w
ton ~lJ tetkikatını senelerce ge 
rileten bu hadiseyi görünce: 
"Ah, diaman, bana ne eziyetler 
veriyorsun" demekle iktifa et
ti . 

Newton seksen sene yaşadı. 
Bütün hayatında Gembriçte 
muallim olarak kaldı ve son' 
gül'üne k:ıdu çalıştı . 

ADANA - Tarsustan öte
ye geçmemek ve Mersine avdet 
eylemek istiyordum. Çünkü ö
tedenberi Adananın görülecek 
bir tehir olmadığını ve bilhassa 
şu mevsimlerde sıcaktan ne
fes alınamıyacağını işitirdim. 

Manzara 
Zavallı Adana! Ne büyük if

tiralara uğramıştı! Trenden 
inip te §Öyle bir etrafıma bakın 
ca, hiç memul etmediği manza 
raları birdenbire gören bir ada 
mın ilk hamlede düçar ol:ıca
ğı, bir şatkınlığa uğradım. 
Arabanın içinde bir sağa, bir 

sola bakıyordum kendimi adeta 
Beyoğlu caddesinde zannet
tim. Geniş ve muntazam cadde 
ler, büyük vitrinli mağazalar, 
cesim binalar, kalabalık bir 
halk benim eski kanaatimi der 
hal tebdil eyledi. 

Bzn burada henüz kimseyi 
tanımadığım İçin evveli beledi. 
yeye gittim ve orada muhaıebe 
ci Bıı.hri Beyle arl<adaşları tara 
fından güzel bir salona alındım 
Bana refakat eden Tarsuslu Ri 
za Beyle şehri dolatmağa çık
tık ve Seyhan kMarında bir lo 
kantaya girerek yemek yedik.! 
Bu lokantanın ıehre ve onun Ü 

zerindeki köprüye ve kartı sa
"hillere öyle bir manzarası var
dır ki, İnsan tabiatin bu ahengi 
karşı11nda gafyoluyor ve bu 
kadar güzel bir vatan parçası
nın sahibi olduğundan dolayı 
da iftihar duymamak kabil ol
mıyor ! 

Sıtma mücadelesi 
Mersin ve Cebelibereket vili 

yetleri de dahil olduğu halde 
Adana mühim bir sıtma müca
dele mıntakaaıdır. Bu mıntaka 
dahilinde 300 bin nüfuı ve 619 
köy mevcuttur. tik senesinde 
'ro 60 sıtmalı eşhas mevcut 
iken altı senedenberi devam e-

İ den mücadele sayeıinde bu mik 
dar 'fo 15 'e inmiıtir. 

Sıtma mücadelesi çocuklar-
daki vefiyatın azalmasma ve 
doğumun ziyadele,mesine se
bep olmuttur. Reis Ekrem 
Tok Beyin devamlı mesaisi bu 
muvaffakiyeti temin eylemiş
tir. 

Memleket hastahanesi 
Sıhhiye müdürü Nazmi Aziz 

ve sllma mücadele reisi Ekrem 
Tok Beylerle hastahaneyi zi
yaret eybdim. Seyhan sahille
ı·inde, vô.si h;r ba"!-ıçenin içinde 
35 senelik bir ömre malik bu~u 

nan memleket hastıthaneıi cid
den bir şah eserdir. Baş tabip 
miralay mütekaitlerinden Nu
ri B. bizi hüınü kabul ederek 
her tarafı gezdirdi. Nuri Bey 
bir senede 262 mühim ameliyat 
yapmış ve pek çok hastanın ha
yatlarını kurtarmıştır.! 

Bir mektep gemisi 
Palermo'da 

PALEMO 21 (A.A.) - Ke. 
\ıtuky namındaki Ameirkan 
mektep gemisi bi rtalim seya .. 
hati yapmakta olan 146 mek· 
tepliyi hamil olduğu halde Ce
belüttarikten buraya gelmittir. 

Latham abidesi 

35,000 liralık bir bütçe ile 
hususi muhasebe tarafından 
idare olunan bu hastahanenın 
bahçesi ve İçinde çıkan buz gi
bi suyu ve her taraftaki nezafet 
ve ir tizamı şükran ile kayde 

şayandır. CAUDELEEC 21 (A.A.)-
Nuri Bey bir tulumbacıya "halya,, balonunun kutupte uğ 

meccanen yaptığı muvaffaki- ardığı kaza üzeirne mezkur ba
yetli ameliyatın mukabelei tük !onda bulunanları kurtarmak i
ranı olmak üzere o tulumbacı çin kişif Amundsen ve Guilba
tarafmdan on metre derinliğin ud'ı hamilen harerket edip ikı
de bir kuyu kazılmış ve buz gi- beti meçhul kalan "Latharn,, 
bi nefis bir su çıkarılmıştır! tayyaerainin nimına dikilen a
Ben, su bardağının terlemesin bidenin küşat reımi hava nazı
den buzlu olduğunu zannetmiş 
tim. Bu su Nun Beyin hastaha rı M. Dumesnin tarafından icra 
neye abu hayat kadar kıymetli olunmuştur. Merasimde ltalya 
bir yadigarı olmuştur!. ve Norveç mümessilleir de ha-

Trahom m1cadelesi zı rbulunmuşlardır. M. Dumeı-
. . nil söylediği nutukta kutbün 

17,000 !ıra sarfıle esbabı ha- sırrına ermek isteyen ate · 
y~rdan Bo~nalı Salih Efendi I bir milletin cesaret timsali of~: 
n~~~nda bır zat g"l'en sene bu 1 "İtalya,, balonundaki liitin kar 
muhım hastahaneyı yaptırmıı- deşleri tehlikeden kurtarmak i
tır. Mumaileyhin bu şefkat ve çin 1928-9-6 da uçan Lathamın 
insaniyet timıali olan hastaha- hatırasını taziz eylemiştir. 
nesinin kapısı üzerine (Sihhat Bir gemide kavga 
ve içtimai vekalet) namına_ lev ROMA 

21 
(A.A.) _ "P 

ha konulmut olmaaı ve korıdor . . opo 
dıvarına da Salih Efendinin kü lo dı Ro~a,, gazetesıne naza· 
çük kıt' ada bir fotoğrafının ta- r~n Amerı1Cad8:n. gelmekte olan _ 
lik edilmit bulunnıa11 teessüf- ~· rpetrol gemısın~e. ~av.~a ~-ık 
!erle karşılanacak bir kadirnati mıt ve tayfadan ıkisı olmuı, 
naalıktır! bir kaçı yaralanmıttır. 

Dr. İhsan Beyin idare eyledi 
ği bu hastahanede bir çok va
tandaşların gözleri tedavi edil
mekte ve memlekette tehdit
kar bir vaziyet alan trahom'la 
mücadeleye imkin bulunmakta 

Ça1cıt nehri üzerine de 45,000 
liralık bir köprü kurdurrnut
tur. Mevli gariki rahmet eyle
ye! 

Hastalıklar 
dır. Hastahanenin intizam ve Vilayet dahilinde en çok te
mükemmeliyeti ve hastalarrn sadüf edilen hastalıklar harici 
pijamalarla ve güzel odalar için hastalıklardır. Bunlar meyanın 
de ter temiz manzaraları her- 'da sıtma, verem trahom has
kes gibi beni de çok memnun talıkları pek çoktur. 
eylemiştir. Böyle mühim bir hastahane. 

Göz paugonu de adam akıllı bir ameliyat ma 
sası yoktur. Kimıenin inanmı-Yine ayni bahçe içinde bulu 

nan göz pavyonunu biraderi yacağmı bildiğim halde yine 
Mehmet Efendi nimına Boına yazmaktan kendimi menedeme 
lı Salih Efendi yapbnnıttır. dim. Şehrin en mühim bir has
Bu zat 200 lira maatla bir göz tahanesindeki ameliyat masası 
doktoru istihdam ederek ve her iki parça tahtanın eklenmesin. 
türlü malzemei ııhhiyesini ve- den ve yamn yumrü bir ıedye 
rerek bir dispanser açmış ve bu den başka bir fey değildir. 

Hastahanenin rontkeni oldu nu senelerce idare eylemiştir. 
ğu halde henüz mütehaaaısı ol 

Hacı Şefika Hanım madığı ve baş hemşireliğin de 
Memleket hastahanesinin te münhal bulunduğunu işitince 

temmümatından olan bir ame hayretler içinde kaldım. Bunla 
liyat pavyonunu da Adanalı Ha rın da acilen ikmalini hususi 
cı Şefike H. namında bir hanını l muhasebenin himmetir.den bele 
yaptırmıştır. Bu hayır sahibi in I l:mek hakkımızdır. 
:ıan bir de cami İnşa ettiımiş ve R1~ıp KEMAL 
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Politika 
( Ba.p 1 inci sahifede) 

bep te , masraf rakipliğine gir
miş olmalarıdır. Gazetelerimiz 
bütün Balkan gazetelerinden 
büyüktürler: H albııki bırakınız 
Balkanları, Mısır gazeteleri
nin bile sekizde biri kadar sa
tılırlar. 

Kağıt parasını, mürekkep 
parasınr, kıh:~e ve çinko para
sını, bütürı ağtr masrafları çı
karmak için gazetecilikte eıı 
geçer mal, fikir değildir. 

Onun için Türk gazetesi, va 
ziiesini yapmamak gibi, hazin 
bir manzara göstermektedir. 

TELKİN ' ds 
nt 
Bı 

Galatasaray kaptanı Nihat 
Yirmi gün sonra şehrimize 

gelecek olan Yunan muhtelit 
takımı bundan evvel de yazdı
ğımız gibi çalıımalarına çok

ıc tan başladıklarını yeni gelen 
1 Yunan gazetelerinden teyideı. 

~ı 
~ı 

Her telkine dikkat etmek la
zımdır. Bir gazetenin satıfiımn 
azliğı, ehemmiyetinin azlığı 

Fenerbahçe kaptanı Zeki telkinlerinin hükümsüz kaldı
Kadıköyündeki Fenerbahçe sta ğma delil almmamalıdır. 
dından istifade etmek ve orada Hiç gazete çıkmadığı tarih 
bizim de bir kamp kurmamız zamanlarmda, kulaktan kulağa 
muvafık olduğu düıünülmü, giden şayiaların bile hükumet 
bu suretle de amel olunmasına ı•e hükümdarları düşürdüğü 
karar verilmiştir. Yalnız bir görülmüştür. 
mesele kalıyor o da şilt maçla- Değil gazete telkinlerini, a-
rının hitama ermesidir. 

ıi 

.Jı' 

ğız sözlerini bile fırka kavgası 
Bu maçlar biter bitmez muh cephesinin tii karşn;ına almak 

telit takımımız Kadıköyde Fe- lazımdır. Biz İttihat ve terak
nerbahçe stadında kamp kurup kiden sonra, ona karşı olan if-
çalışmağa başlayacaktır. tiraların mahkemelerde kazi-

~1 
l M. ö. yei mahkeme telakki edilmiş 

Yunanistanda spor olduğunu görmüşüzdür. Bu if-
ıı 

lı 
n 
li 

faaliyeti liralar, doğru olup olmadığı 
. 1 tahkik edilecek i11Jer olmaktan 

ATINA, 21 A.A. - Beyne! , çıkmış, iizerlerinde tereddüt 
• milel otomobil yarışları bugün edilmesi hiyanet olan hakikat 

ilk defa olarak Atina - Parneş Jer idi. 
yolunun en tehlikeli kısmında r 

'i 

! 

rı 

Muhtelici teşkil edecek olan 
takımın kaptanı Hüsnü 

yapılmıttır. 

Nash markalı bir otomobil 
12 kilometrelik bir mesafeyi il 
dakikada ve Bugati markalı o
tomobil de ayni mesafeyi l 1,49 
saniyed,. katetmişlerdir. 

i haber aldık. Onlar bu kamp 
~ • kurmuşlar oyuncularını ve ih
f tiyatlarını burada toplamışlar 
E ve çok ciddi bir de çalışma pro-
1~ ğramı yapıp faaliyete bundan 
~ I 25 gün evvel geçmi,lerdiı-. 
s~ Biz de bugünlerde takımı
-

1 mızı tesbit edip çalışmağa ba~ 
ı 1 )ayacağız. Ancak bu çalıtma
ş nm daha müsmir olması ıçın 

Bir milyon drahmilik at ko
şusu büyük mükafatını bir piya 
de mülazimi kazanmıştır. 

Enosis takımı ile Aris takı
mı arasında yapılan futbol ma
çında 2-1 Enosis galip gelmit 
tir. 

Selanikte P e.ck ve Olimpiya 
kos takımları arasında yapılan 
mü•abaka da 0-3 Olimpiyako 
sun mağlubiyetile neticelenmiş 
tir. 

,ı ........................................................................................................ ~ .J • 

:. Feci bir yanlışlık 
1 İZMİR 22 - Evvelki gun 
' Tire Tütün inhisarı memudarı 
1 

bir otomobille gece tütün kaçı
) 

nlacağın ıhaber almışlar, tütün 
l 

kolcuları jandarmalarla bera-

ber yol Üı;tüne pusu kurmuşlar. 

Bu sırada süratle gelen bir 

otomobile kolcu Hüseyin Ça

vu~ "dur!" emri vermittir. Fa 

at şoför haydut baskınına uğ

radığını zannederek lambaları 

söndürmüş, 

miştir • 
hızla geçmek iste-

Kolcular da ateş etmişler, 

toför muavini Süleyman bey

ninden vurularak ölmüştür. 

Halbuki otomobilin içinde bir 

Uirhem kaçak tütün bulunma

mı,tır. Hüseyin Çavuş tevkif 

edilmiştir. 

Kokain 
ANKARA 22 - Dün gece bir 

barda kokainle bir te•emmüm hadi
•etİ buldu. Vak'a ~öyle cereyan et
miştir: 

Alman tebeasından ( Harry) ia
minde biri sece bara gelmi,, bi.r lo

caya girerek kokain çekmiye ba~la
mıttır. Bir ilci saat sonra da bayğın 

ltir halde yere dÜ§mÜ§ ve zehirlen-' 
me alametleri ,-öıterrniftİr. Elleri bj 
leklerine kadar simsiyah kesilmiş ve 

haataneye k•ldırılmıttır. Hayatı teh 
likededir. 

Adliye ve polis derhal tah~ikata 
başlamış, netİC'ede kokain satmakla 

maznun olarak üç ki'i zan altına 
alınmışhr. 

Aşk yüzünden 
IZMIR, 2 - Hizmet matbaa11nın 

kartııında oturan Semiha İtminde 

17 ya,ında bir kız aşk yüzünden 
kendisini evin n~t katından sokağa 

fırlattı, ağır c:urette 

hastahaneye kaldırıldı. 
yaralanarak 

Mllliyet'in tefrihası: 65 

Yeni gelinin olgun bir nar ta 1 dan kurtarmağa çalıştı. Saten 
11esi gibi kırmızı dudaklann- ı kordelanın zaptettiği saçları 
dan bir ah fırladı. bu mücadele esnasında birden 

- Ben yarın sokağa çıkmak bire çözülerek hiddetinden kı-
istemiyorum. ! zarmış yanaklarına doğru dö-

Kerimenin bu sö.derinde bir küldü. Perişan bir hale gelen 
çocuk şımanklığı vardı . korsajı vücudünü tamamile ör-

lster çık ister çıkma... temez bir hale geldi.. Eski fildi
Beni sevmek şartile her istedi- şini andıran omuzları açıldı. 
jjini yapabilirsin! Bu esnada oturdugu kanapenin 

İbrahim Bey bu sözleri söy- yeşil yastıkları üzerine yıkılmış 
Jerken kanımın çıplak kolları· tı. 
nı titreyen parmakiarile okşa- - Güzelim! Güzelim! Me
yordu. Sonra kendini tamamen ğer Yusuf Paş<.:ıın seni bana 
hava ve hevesine teı-kederek verdiği gün benim için ne mes' -
Kerimenin boynuna sarıldı, o- ut bir günmüı! Saadetimin de
nu ~iddetle kendine doğru çe- recesini ölçmekten acizim! 
kerek gerdanından helecanla İbrahim Bey genç kızın na
çırpınan göğsünden çılgın bu- rin ve nermin omuzlarını şeh
seleı· almağa başladı . vetli parnıaklarile okşarken 

Bu anı hücumdan müteessir kendi kendıne söyleniyordu. 
olan Kerime bir müddet kendi Kerime böyle kocanın kolla
ni kocası 1m deraguşun- n arasında çırpınırken Kadri 

Cevap vermiyenlerin cevap 
vermeğe tenezzül etmemekte 
olduğunu yalnız şahsen tanıdı
ğı dostlar bilir. Büyük kalaba
lık ise bunu tasdik manasına 
alır. 

TEDHiŞ 
Zararlı gazetelerin en zarar

lı rolü, namus, haysiyet ve fi
kir adamın tedhiş etmesi, fazi
let sahipleri ortada görünmek
ten çekinerek bu asrın en bü
yük terbi.ve mektebinin sokak 
politikacı/an elinde kalması
dır. 

Ahlak. iman ve mefkure i~te 
bu gazete tedhif?leri zamanm
da kırılmı!jtır. 

Falih RIFKI 

Yeni mektepler 
Köy mekteplerinin üçünün 

müteahhit tarafından vaktinde 
teslim edilmediğini yazmıttık. 
Aldığımız bir mektupta şehir 
dahilindeki mekteplerin müte
ahhidi ile köy mekteplerinin 
müteahidi ayrı olduğu ifade e
dilmektedir. 

Zelzele 
ROMA 21 (A.A.) -. Corri

era bella Sera ge.zetesi Assise 
de bi rzelzele olduğunu ve ma
amafih zayiat ve hasar vukubul 
madığını yazmaktadır. 

Arnavut kralı hakkında 
bir haber 

AT1NA, 21 - Londradan 
bura gazetelerine gelen telgraf 
namelere göre Arnavutluk kra
lı Ahmet Zogo'yu, Karadağ 
prenslerinden Mişel'in istihlaf 
eylemesi ihtimali vardır. • 

Bu telgrafnamelere göre, İ
talya hükumeti, bu tebeddülü 
terviç ediyor. Prens Mişel, ltal 
ya kraliçasının kardeıidir. 

Beye karşı içinde mukavemet
siz bir tahassür ve İştiyak uyan 
dı. Şimdiye kadar neden mey
dana çıkmamıttı? Acaba İngi
liz dostu vasıtasile ona gönder 
diği haberi almamış midi? 01-
müt olmasına imkan var midi? 
Hayır, bu mümkün değildi.Böy 
le müthiş bir tas""vura kar,ı 
içinde tiddetli bir isyan kaba
rıyordu. Onun tesiri ile beti 
benzi kül gibi oldu. 

- Y aruldun, Haydi kendi 
odana git te istirahat et .. 

Bu sözleri söylerken lbra
him Beyin sesinde müşfik bir 
tatlılık h: sediyordu. Kuısı
nın saffet ve masumiyeti, ne 
kadar az olsa da, ruhunun neza 
betini yüze çıkarmıştı. 

- Çok t~ekkür ederim, ya
rına kadar dinlenirim. Madem 
ki liitfedip müsaade ettiniz bu 
gecelik odama çekileyim. 

Kerime bu sözleri söylerken 
ayağa kalktı, tam odadan çı
kacağı sırada, dışarıda pence
renin altındaki çalıların aı-asın 
da bir ayak sesi işitti. Ge,..enin 
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Cemile için söylenen 

tanesine ııözlerden bir 
inanmayorum. 

- O halde ne deye bana 
ondan bahsediyorsun? 

- Belki sen benim bil
mediklerimi biligonun de
ge! 

T uring faaliyeti hak-
kındaki rapor 

T uring klüp reisi Reşit Saf
fet Bey son zamanlarda yaptı
ğı Paris, Prağ Büdapeste, Bcl
grat ve Sofya seyahatlerindeki 
turing faaliyeti hakkında bir 
rapor hazırlamıştır. 

Rapora nazaran, Balkan tu
rizm federasiyonu son içtimaın 
da ı·eis , Ret it Saffet Beyin Pa
riste Balkan turizm federasiyo
nu namına müşterek bir propa 
ganda ofisi teşkili ile meşgul 
olmasını kararlaştırmıştı. Yapı 
!acak teşkilatın çok pahalıya 
mal olacağı anlaşıldığından bu , 
işle yataklı vagon şirketinin 
tavzifi daha münasip görülmü' 
tür. Ayni zamanda Pariş Türk 
- Fransız ticaret odası reisi M. 
Durand'da bu propağanda teş
kilatı için ayrıca tetkikatta bu 
lunacaktır. 

Pariste açılan beynelmilel 

• 
Genç bir aşık dün 
sevgilisini yaraladı 

Sebep, kendisinden ayrılan kızın 
muhabbeti~e mukabele etmeyişi .. 

· bulmuş, vatman Kamilin idare 

Eski zamanlar ı müstemlikeler sergisini ziya-
. . . ret eden Reşit Saffet Bey bu 

sindeki tramvay arabası şoför 
Bürhanın idaersindeki 3214 nu 
maralı otomobil ile çarpışmıt 
tır. Bu müsademe diğerinden 
daha şiddetli olmuş, otomobil 
hurda haş bir vaziyete ııel
miş, yolculan Aliye ve Süat 
hanımlar ağır surette yaralan
mışlardır.Bu kaza hakkında da 
tahkikata başlanmıştıı-. Zati Beyın busbütün kendıne zıt 'd T" k t · kl"b.. .. 

sergı e ur urıng u unun 
bir oğlu vardı. Bir iş veı·ıen becet"•· reklam ofi~lerinin münasip ma 
ınezdi. Üstelik de bir dili vardı ki. Nasıl yaralandı? 

hallerde teşhirini temin etmiş-
Bir gün babası ha~· kırdı: · 

tır. 
"' Feyziye lisesi sekizinci u

nıf talebesinden 363 numal'alı 
Sabahattin Ahmet efendi 1714 
numaralı otomobilin altında 
kalmış, ağır surette yaralan
mıştır. Sabahattin Ahmet efen 
di yarı ölü bir halde Şişli Sıh
hat yurduna kaldırılmış, ıpoför 
yakalanmıştır. 

- Sen bugidişle adam olmazsın. Reşit Saffet Bey Paristen 
Ben senin yaşında bir ticarethaneye Praga avdet etmiş ve beynel
kiıtip girdim. Çalıştım. Beş sene milel turizm ittifaki kongresi-
sonra patronumla orta!. oldum. ne iştirak eylemiştir. Bilhassa 
Oğlu şu cevabı verdi: Peşteye giderek beynelmilel 
- Bugün de ayni ıeyi yapın ba- turizm merkez meclisi içtimaın 

kalım, ynpabilir misiniz? Eskiden da bulunmuştur. Bu son içtima 
kolaydı. Ne muhasebe defteri vardı, )arda turizmi alakadar eden bü 
ne de kasayı kontrol ederlerdi. Şim- tün beynelmilel meseleler mil
di öyle mi ya? zakere olunmuş ve bir çok mü

.iolda yaralanan MedUıa, 
sağda eski nişanlısı 

Ahmet Yusuf 
Mediha ismindP. 17 yaşında bir 

kız evvelki akşam Y u•uf paşada bir 
delikanlı tarafından yüzü kegilnıek 

"' Hacı Kadın mahallesinde 
oturan seyyar satıcı Siirtli Sey 
fi dün gece sol büğründe derin 
bir yara oıduğu halde Şükrü is 
minde bir adam tarafından Ceı· 

Ses 
Nesim Levi on senedir görmediği 

çocuklu!.. arkadaıı Samuel Blom'u 
zıyaret etti. Sarnuel kaı·ısrnı tanıı· 

trrdı ve dedi ki: 

suretile yara1anmı,tır. 

Mediha hanım Koskada tülün rahpaşa hastanesine golürül
deposunda çalrımaktadır. Bu kı~cağı müştür. 

zı yaralıyan gençte Koıkada kun- Şükrü hastanede Seyfi için: 

him hususat halledilmiştir. Bu 
meyanda seyyahların daha ko
laylıkla seyahat edebilmeleri 
için yolların umumi bir noktai 
nazardan tetkiki münakaşa e
dilmis ve muhtelif federasiyon 

- Çocukları mı da görmek ister !ar a;asındaki ihtilaf noktalan 
duracdık yapmakta, Karagümrükte 

Çınar Çe,me sokağında da oturınsk · 
tadır. Gencin ismi Ahmet Yuıuf-

-H"cı Kadın mahallesinde 
düştü. Cebindeki sustalı çakı 
açıkmış, düşünce büğrüne sap· 
landı, yaralandı,ben de ha!tane 
ye getirdim, demiştir. Maama· 
fih polis Şükrüyü yakalamış, 
Seyfinin nasıl yaı-alandığını 
tahkika ba~lamıştır. 

miıin? 

Cevap beklemeden çocukların bu 
lundujiu odaya dojiru bağırdı. Kapı 
açıldı. Biribirinden tlaha pis beş ço

cuk ıöründü. 
Ne•im Levi bir müddet her çocu

ğun yüzünü örten kalın kir tabaka-
sına baktıktan sonra, yavaş sesle 

dedi ki: ,. 
- Yahu, bunları arasıra yıkasa-

Dl\.. J Sı!!i' 

Saııttn;I' şı:ı cevabı verdi.: 
- Lü~ımıu yok. Ben hepıini de 

•esr~rinden tanıyorum. 

- Halli hulya edindiği 
genci arıyor mu? 

- Hayır, şimdi ııadece 
kendisine bir koca arıyor. 

Sinek 
Hasiıin biri bir birahaneye olur

du. Önünde bir duble! Bir aralık bir 
•İnek biraya ılü,tü ve boğuldu. Ha
sis İ~tifini bozmadan kadehin dörtte 

üçünü İçti. Sonra garsonu çağırdı 

ve biradaki sineği yüzünü ektitip 

sessizliği içinde ayak sesleri 
vazihan duyuluyordu . 

Kerime titreyerek durdu. Ay 
ni gürültüyü lbrahim Bey de 
işitmiş olduğu için karısını ko
lundan tuttd. 

- Korkma, cicim! dedi. Ya
bancı değildir. Ben şimdi anla
rım! 

Derneğe kalmadı. dışarıda 
bir saz sesi ile beraber yanık 
bir mani duyuldu. ilk beyit bit
tiği zaman İbrahim Bey pence 
reyi açıp dışarı uzandı: 

- Ayol bu saatte seni mi 
dinliyeceğiz? dedi. Bunun gün
düzü de var. Şimdi evde herkes 
uyuyor. Yarın gel de bahşışını 
al! 

Bu sırada manicinin yanında 
biri daha peyda oldu. Kecime 
Hanım kocasının yanma sokul 
du. 

l\li.nİci sanki· bu sözleri ken 
dine söylenmiyormuş gib · saz,_ 
na ve mani!eı·ine devam etti. 

Fasıl 15 
KÜFE İÇiNDE 

halledilmi§tir. 

Bir intihar teşebbüsü 
MANiSA, 21 - Ge~en sene sını

fında İpka edilen Orta mektep tale
beıinden ve Saz mahallesinde otu
ran 18 yaılarında Süleyman oğlu 

Hü~eyin bu sene de sınıfını geçeme

diğinden müteessir olmuş, hariçte 
bulduğu rövelverle müdür odasında 
omuzundan kendiaini yaralamışbr. 

çıkardı: 

- Bu ne rezalet ? Muşteriye •İ

nekli biramı veriyorsunuz? diye ba
ğırdı. 

Garaon baıka müşterileri tiıkin

dirmemek İçin, derhal birayı taze

ledi. 
Komşu masada da bir başka hHiı 

oturuyordu. Bu hareketi gördü.Gar 
son gittikten sonra birinci haıiıe 

yaklaşb ve selim vererek: 
- Affedersiniz efendim, sinek 

artık size 18.zım mı? diye sordu. 

Baba endiıesi 
Mi,on cocu~unu ayda on li

raya bir yere yerlettirdi. Tabii 
çocuk maatmı aldığı gibi baba 
sına getirecekti. 

Birinci ay on kuruş eksik .. 
- Neden eksik? 

dur. Mediha hanımla Ahmet Yusul 
evvelce seviıiyorlarmış. Bir aralık 

darılrtmışlar; Ahmet Yusuf Mediha 
hanımı kaçırmıı, ailesi zabıtaya mü 
racaatla kızı elinden almıya muvaf

fak olmu,lardır. 
O zamandan beri kızla tekra,· 

tesiıi münasebat için uiraııyor, ri
calarda bulunuyormuş, fakat kız reci 
dediyormuş. 

Dün Mediha hanım itinden s:•
kıp evine giderken Ahmet Yuıuf 

önüne çıkmış, beraber gelmesini is
temi§, Mediha hanım reddedince, 
Ahmet Yuıuf ta bundan muğbe< o
larak evvelce hazırlayıp cebine koy
duiu bir uıtura ile kızcağızın yÜ1 ü
nü muhtelif yerlerinden kesmiştir. 

Mediha harum Haıelıi hastanesino 
yatırılmıf, vak'ayı müteakip kaçan 
Ahmet Yuaufun taharrisine ba~lanil 
mittir. 

Tabanca kazası 
Din Sariyerde bir ıilih kazası ol

muı, Liz Hüınü efendinin çocukJarı 
Y aıar ve Ferit kendilerine ait ço
cuk tabancasıyla oynarlarken faban 
ca patlamıf, Ferit hafif surette yara
lanmışır. 

Üç feci kaza 

Yaz mevslmllçm 

BEBEK'te 

Kiralık 1 alt 
Dalyan önUnde Saip Bey 
yalısı möblleil olarak ki· 
ralıktır. Derunundakilera 

müracaat 

iLAN 
Tasfiyt: muamelü.tının hitanı ı ha

ıebile hali tasfiyede buluna.ı Milli 
Mensucat T. A. Şirketinin hey'eti 
umumiycsi 22 Ağıtttos 93 l Cumar· 
tesi saat 14 de Dördüncü Vakı f ha· 
nının 3 üncü katında 27 numarada 
son içtimaını aktedectğindt'n on ve 
daha ziyade hisseye malik Z C\ a tın 
mezkür içtimada hazır bulunmaları 
mercudur. 

RUZNAME! MÜZAKERAT 
1 - iliı..nço ve tasfiye mcmurlarilt 

murakıp raporlarının istima ve tet• 
kiki ile tasdiki. 

2 - Son vaziyete karş ı kat'i ka· 
rar ittihazı. 

- Baba, geliyordum, kar-
Tasfiye mtmurlar• 

Dün Üsküdarda Bağlar ba- ı-------------ı 
şında iki tramvay kazası • daha Beyoğlu dördüncü sulh huk uk nım acıktı. İki boğaça yedim. 

İkinci ay yirmi kuruş eksik .. 
- Baba geç kaldım. Hem 

tramvaya, hem otobüse bin
dim .. 

mahkemesinden: T~r~kesine mahk 
olmuş, 1 numaralı tramvay a- m«e vaz'iyet olunan mütc,·effa Ar· 
rabası ile 981 numaralı otomo- şak Efendiye ait olarak Beyoğlund' 
bil çarpışmı,lardır. Müsademe Hıristaki pasajında dört numaralı ıt· 
neticesinde otomobil parçalan- riyat mağazasında mevcut kolonya 
mı,, yolculardan Hasan pehli- esans, podra ve saireden mürekke 
van ağır surette yaralanmıştır. eşya açık artırma suretile topta 
Kazanın müsebbipleri hakkın- 25-6-931 perşembe giinü saat 12 de 

- Bu ne israf böyle? 
Üçüncü ay otuz kuruş eksik. 
- Baba anlatayım .. 
- Ne anlatsan yalan söyle- bk b satıl,acaktır. 

da ta ikata atlanmıttır. Talip olanların mezkiır gün ve 
yeceksin. Söyle bu paraları han 
gi kadınla yiyorsun? 

"' İkinci tramvay kazası da atte mahallinde hazır bulunmalar 
Çiftlik gazinosu önünde vuku lüzumu ilan olunur. 

li bir tavurla bir aşağı bir yu- na söz vermişti. Dördüncü gün 
karı dolaşıyordu. Kerime Ha- bitmek üzere idi. Öyle olduğu 
nım hakkında malumat almak halde Kadri Beyden hiç bir 
üzere İpekhaneye gitmiş ve is- haber çıkmamııtı. 
tediğini öğrenerek henüz dön- Kadri Bey'in hürriyet ve aık 
mÜJtü. İpekçilerle işe dair ko- yolunda kendinin göre göre na 
nuşurken bir taraftan zihninde 1 sıl tehlikeye attığına dair aiız 
tasarladığı planın ucunu kaçır dan ağıza dola,an şayialar 
mamağa çalı,ıyordu. Çarls Baker'in kulağına kadar 

Çarls Baker'in topladığı ma gelmişti: ~nlaşılan Kadri Bey 
lumata göre Kerime Hanım i- cesur vbır ınsana yakışacak su
şıkı tarafnıdan unutulduğuna rette kendini ölüme atmıştı, 
yarı kani olmuş bir halde ri- İngiliz fena fena düşünüyor-
zası hilafına İbrahim Beye var du. 
mıştı. O gün bu haberi teyit eder 

İngiliz arkadaşının Mudan- yolda başka habeder de alacak 
ya' dan hareket eden süvari ko- oluna ne yolda haraket edecek 
!unun takibinden mucize kabi- ti'! O sırada yanında hafif bir 
linden kurtulmağa muvaffak ayak sesi işitti. Başını kaldır
olduğunu ümit ediyordu. Fa- dığı zamıın hayretinden ağzı 
kat aradan hayli zaman geçti- açık kaldı. 
ği halde Kadri Bey'in görünme - Kadri!.. Neı-eden çıktın, 
yi~i, bu ümidi iyiden iyiye tav- ayol? .. 
salmıştı. 

Çr··ls Buker Mudanya Yapu 
nmda arkadaşından ayrılma
dan evvel müvas~.latmdan iti
baru> döı·t gücı Bursa'da kalıp 
hnd;,;ni bekliyectiiine d•ir o 

Bu sevinçli suale Kadri Bey 
gözlerinde ümit şimşekleri çı
kararak cevap verdi.: 

- Ke.-ime'yi gördüm! Dün 
yü1ünü gürdüm .. 

- Evin mi !"İttin! E ·er bu 

çılaınlığı da yaptınsa ,a,arım ! 
-Dün akıam üzeri ezan va 

ti Bursa'ya geldim. Kerime h 
la halasının evindedir diye or 
ya ııittim. Ekseriya kapını 
önünde oturan bil' ıima dilene· 
bana düğünün olduğunu habe 
verdi . 

- Zavallı Kadri .. Seni ne k 
dar bekledim, bilsen, belki dü· 
ğünden evvel gelebilif'in di· 
ye .. 

Kadri Bey meyusane ellerin 
salladı: 

- Vaktile gelebilmek içi 
kendimi de, hayvanımı da öld 
rüyordum! Fakat ne yapayırrı 
olmadı ! 

- Eve gitmedinse Kerirrı 
Hanıma nasıl yakla,abildiıt • 
Seni yakalasa idiler muhak 
kak öldürürlerdi! 

- Yok canım! O kadaı- i 
zam edilecek bir şey değil.. D 
gun günü kalabalığa karı•• 
eve girdim. Evin taksimatı v 
odr lan hakkında bir çok mal~ 
mat aldım. Şimdi gidip kend• 
sini serbegt olarak göreceğiffl• . . 
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Banka Komerçiyale talyana 
Merkezi Milano Şehrinde Anonim.Şirketi 

~erniaye ve ihtiyat akçesi: ltalyan Lirası 1,240,000,000 
30-4-31 Tarihli Bilanço 

MATLUP Z j MM T 

Kasa ve Banka1ar nezdindeki nukut 
Portföy ve lıazil!e bonoları 

513,078,015 25 
4,200,672, 105 25 

121,618,026 50 
589,443,288 85 
685,636,561 ıs 
679,131,872 45 

Sermaye 
İhtiyat akçesi 
Fevkalade ihtiyat 

7<'0,UiJ0,000 -
58:>,ooo.ooo -

Berayı tahsil mevdu ıenedat 
Röporlar 
Bankaya ait esham ve tahvil"
Bankalara ve muhtelif müessesata hakkı 
İftirak 

Tevzi edilmiyen hissei temettü 
Hesabı cari mevduatı 
Muhabirler ( B:ı.kiyyei matubu ) 
Berayi tahsil seneeat t.evdi edenle· 
Muhtelif c'ainler 

2,061,248 85 
1.384,653,139 -
7,096,290,044 40 

214,323,660 -

Esham ve tahvilat üzerinden avanslar 

Muhabirler (bakiyyei Zimmeti) 3,244,123,163 -
656,343,734 35 
229,039,294 75 

77,014,818 -
1-

907,531,396 30 

Senedatı ticariye 
Tedavüldeki çekler: 

Adi 70,278,409 55 
Şirketler 124,698,519 -

Kefalet dolayısile alacak'.ılar 

204.360,956 ıs 
656,333, 734 35 

Kabul dolayısile !:orçlulo>· 
Muhtelif borçlular 
E:ınvali gayri menkule 
Mefruşat ve mesarifi tesisiyı:: 
ICefalet C:olayisile borçlular tahvilat Kefalet olarak 

Berayi hıfz ı Memurin tekaüdiye akçeli 
mevdu K f 1 k . 
h 1 e a .et a çesı 

9,493,811 -
964,329,408 -

5,670,203,888 -

Esham ve ı Memurin tekaüdiye akçe!/ 

tevdi teminat ., 
edenler: Serbest mevduat 

Senei atiyeye müdevver esconto mu
amelelerine tabi bedel 

194,976,928 55 
907,531,396 30 

9,493,811 -
964,329,408 -

5.670. 203,888 -

e~ am ve I . . 
tahvilat 1 Tı. mınat akçesı 

Serbe~t uım 

L L 18,647,659,383 85 

Senei sabıka temetlüii bakiyesi 
Senei haliye temettüü 

t. L. 

29,694,275 -
33,396,894 25 

18,647,659,383 85 
~ 

lstanL 1 Ş [;~ Merkezi: Voyvoda caddesi, Kara_köypalas - Telefon: Beyoğlu 2641 - 2 - 3 - 4 - 5 
fstanb; -J ,Les: Alalemciyan Han - Telefon: lstanbul 2821 - 2 2877 
B~y oğl:.ı şubeıi: istiklal c<ıddesi, 247, Ali Namık Bey Han - Telefon: Beyoğlu 1046 
lstanbul Borsısında Kambiyo Dairesi: Telefon: İstanbul 1718 
İzmir şubesi 

-----

Liseler mübayaat komia
Yonunda~: 

Komisyonumuza merbut 
Ga!atasaraz, Kabataş, Eren
köy liseleri ve Çamlıca, kan
di:ti orta mekteplerinin ek
llıekleri. Ve kız muallim mek
tebinin süt ve yoğurdu ve 
kandilli mektebinin yoğurdu 
12-7-931 pazar günü saat 16 
da ihale edi'.melr üzere kapalı 
tarf usulile münakasaya ko· 
tıulmuştur. Ta'.iplerin komis
~na mürcaatları. 

Piyange müdürlü
~iinden: . 
Şartnamesi •eçhile 55,000 

ldet defter tap ettirileceğin
den taba talip o!ocakların 
~ey akçaları ile birlikte 22-
•ziran-931 pazartesi günü 
~at 15 te piyango müdürlü
ll"iinde m!iteşe~,kil tayyare 
Ctıuiyeti mubayaat kom:syo
lluoa müracaatları. 

İstanbul Tramvay Şirke-
tinden: • 

Otobüs seyrüseferi 
Beşiktaş ile ( Maçka tari

~ile) Harbiye arasında işle
llıekte olan otobüs seferle
~İıı.in Taksim meydanına ka
d.ı.r temdit ec ildiğini müdi
~iYet ahalii muhteremeye ilin 
tle kes pi şeref eyler. 

Bu hat, Beyoğlu ile Boğaziçi 
~~ Üsküdar arasında Beşiktq 
""Pur iskelesinden deniz mü
~ıdcalitıru kolaylqtırmakta
dır 

. Seferler, Beşiktaıta vapur 
:•keleıi yanında, ve Beyoğ· 
;oda Taksim meydanında 
tanıvay C:urağı yanındııki 

llıaballerde asılı saatlerde 
ll"ilsterilen zamanlarda ve tam 
0ıt dakika fasıla ile icra olun
'llaktadır. 

Hareket zamanları: 
~ksinıden ilk hareket saat 1 ,33 

• .. Son ,. ,. 20 
' 'k fı taştan ilk hareket saat 7, 13 

., ,, Son ,. ,. 20, 19 
''~ferler seri ve rahattır. 

Be.ykoz _ m~~müdirli
ğinden: 

Göllü köyünde sıvat mevkünde biri 50 diğeri 100 lira 
kıymeti muhammineli iki parça tarla temliken satılmak ve 
bedeli pe,in olmak üzere 17 hazirand~n itibaren yirmi gün 
müddetle müzayedeye konulm~tur. ihalesi 7 temmuz 931 
salı günü saat 16 dadır. Taliplerin Beykoz malmüdürlüğüne 

müracaatları. (Reımi flAnlar Türk Limited Şirketi) 

Jandarma imalathanesinden: 
(2936) yem torbası (2936) kaşağı (2936) gebre (1468) 

kıl kolan (1100) çul (2936) fırça (2936) sünger (300) urgan 
(1468) Brande bezinden su kovası (1587) alb kütliklü palaska 
(382) ön şarjür ve (1036) arka 9arjür (155) askı kayışı mü
nakasa ile mübayaa edilecektir. Kapalı zarfla münakasa 
13-7-931 pazartesi günü saat 15 de icra edilecektir. Şartname 
Gedikpa,ada jandarma imalathanesinde verilir. 

(R~•mİ tlinl•r Türk Lim.it .. Şirketi) 

Ist. iskan 
ğünden: 

müdürlü-

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

1 

Y E N I 

GILLETTE 
Tıraş bıçakları 

eski model hraş makinala 
rında da kullanılabilir. 

Her yerde sahlır. 

İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Kapalı çarşıda o;vr.k sokağında 35-37 numerolu dükkan 

bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek için açık mü
zayedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için her 
gün levazım müdürlüiüne müzayedeye girmek içın 4 li!a te
minat akçesile ihale günü oiıı.n 13-7-931 pazartesi ırünü saat 
onbete kadar encümeni daimiye müracaatlar• 

* * • 

r,,,. M. sat.n alma 
k misyonu ilanı 

Ltanbul ve civarındaki 
askeri kıtaat ve müessesatın 
Ekmek, Erzak ve sa:re kara 
nakliyatının daha ucuz fiatla 
nakline talip çıktığından 
24 haziran 931 çarşamba 
günü saat 14 te Fındıklıda 
heyetimizde pazarlıkla ihale
si yapılacaktır.Taliplerin şart
nameyi heyetimizde aörme
leri ve ihale saatinde; evvel 
teminatlariyla hazır bulun
maları. . ,... . 

İslahiyedeki kıtaatın ihti
yacı olan beş kalı:m erzak, 
yem ve mahrukat kapalı 

zarfla münakasaya konmuı
tur. ihalesi 7 temmuz 931 
salı günü İalahiyede askeri 
satınalma komisyonunda ya
pılacektır. Taliplerin ıartna
me almak ve tekliflerini 
vermek üzre teminatlarile 
birlikte mezkür komisyona 
müracaatları. 

* * * İzmir müstahkem mevki 
kıtaatı hayvanatının ihtiyacı 
olan kuru ot kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur İha
lesi 7 temmuz 931 salı günü 
saat 15,30 da İzmirde müs
tahkem mevki satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin şartnameyi görmek 
üzre Fındıklıda hey' etimize 
ve şartnameyi almak ve tek
liflerini vermek üzre teminat
larile birlikte mezkür komis
yona müracaatları. 

* • * 
Farkı fiatı taahhlldilnü ifa 

edemeyen müteahhide ait 
olmak üzere pazarlıkla mü
zayedeye çıkarılan ve talibi 
çıkmıyan 14: 18 bin kilo be
yaz ve hAki bez kırpıntıları 
25/6/931 per9embe günü saat 
on dörtte Fındıklıda hey'eti
mizde pazarlıkla sablacak
tır. Taliplerin kırpıntıları E
yüpte aıkeri dikim evinde 
ve şartnamesini hey'etimizde 
görmeleri ve ihale saatinden 
evvel teminatlarile hazır bu-

Kapalı çarşıea Yağlıkçılar caddesinde 48/16 numerolu 
dükkan kiraya verilecektir. Taliplerin 6 lira teminat akçerile 
beraber 28-6-931 pazar günü saat onbese kadar levazım 
müdürlüğüne müracaatları. 

l lunmaları. 

** 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Küçük ayazma 

mevkiinde 34-57 numerolu hane bir seneden üç seneye ka
dar kiraya verilmek için açık müzayedeye konmuştur. Talip
lerin şartnameyi görmek için her gün levazım müdürlüğüne 
müzayedeye girmek için 8 lira teminat akçesile ihale günü 
olan 13-7-931 pazartesi güaü saat onbeşe kadar Encümeni 
daımiye müracaatlarJı IReımô l!anlor Tü·~ Limôted Şirketi) 

..... -.,., ~ 

Bursa ve Mudanyadaki kı
taatın ihtiyacı olan sığır eti 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuıtur. İhalesi 22 temmuz 
931 çarşamba günü saat 15 te 
Borsada askeri satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin şartname almak ve 
tekliflerini vermek üzere te
minatlarile mezkür komisyo
na müracaatları. 

Terki.inde kü!l:yet:i mil.:
taria İ) o' tancrı ve fosfat mev
cut o U? cns·c~i uzviyefe sür'
ati temc>siilü slyesindc, kan
sızlıga, 'ereme istidadı olanla
lara ve bilhassa emrazı asabi
ye ve 7a fiyeti umumiyeye tesı
ratı şifa:yesi vardır. 

Genç kızlarla, çor.uklarda 
tesiratı nafiası pek seri olup 
renksiz. hastalıklı, zayıf, sıraca 
ve ya kemik bastalıklarına mıip
tela çocuklar az zaman zarfın
da diş çıkarırlar. Çabuk yürür
ler. Tombul tombul olurlar. 

Sui itiyatla sabavetini ve 
gençliğini sui istimal eyliyen
lere, ademi ikt:dara pek mü
essirdir. Kanı tezyit ve tas
fiye, hazmı teshil, renge taze
lik ve veçhe tarav~t bahşeder. 
Bez. evram, cedir, çocukların 
yüz ve başlarındaki çibanlar, 
ergenlik ve ekzemada pek mü
essirdir. 

Hasan kuvvet şurubu Av
rupa' da birinciliği ihraz eyledi
ği gibi bütün alemi tababette 
takdir tevlit eylemİ.f, ecnebi ve 
memleketimizin etibbasının ra-

p~rlarını kazınmıştır. Şişesi 6) büıük 100 kuruştur. Deposu: Hasan ecza deposudur. Ecza
cı ara ~ taptrncılara biıyük tenzilat. 

~.iM~~f r TAKsl~~~~o!~M~sı~o~ 
~- '™-- ~[I Mili! ŞQFQR Ve Zirai MAKiNiST 

KARADENiZ POSTASI M EKTE B ı· 
U 1 T 1 N vapuru 
1 R R 23 :ıaziran 

SALI 
günü tam saat 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareket ede
cektir. 

DOYÇE LEVANT LİNiYE 
Hamburg, Brem, Anvers, 

lstanbul ve Bahrisiyab ara
sında azimet ve avdet 
muntazam postası: Ham
burg, Brem, Stelia, Anvers 
ve Roterdamdan limanımı
za muvasalatı beklenen 
vapurlar: 

DERIND JE vapuru li
manımızda 

ANGORA vapuru 23 ha
zirana doğru 

MOREA vapuru 30 ha
zirana doğru 

Burgaz, Varna, Köstence, 
Kalas ve İbrail İçin lima
nımızdan hareket edecek 

vapurlar: 
ANGORA vapuru 23-24 

haziranda tahmilde 
GERNİS vapuru 2 - 4 

temmuzda tabmilde 
Yakında Batum i;in hare

ket edecek vapurlar 
ALBANIA vauuru 9-11 

temmuzda tabınilde -·-Hamburg, Brem, Anvers, 
Roterdam ve Dançig için 
yakında limaaımızdan ha. 

reket edecek vapurlar: 
SMYRNA vapuru lima

nımızda 

AKKA vapuru 25 • 27 
haziranda tahmilde 

TINOS vapuru 29 - 30 
haziranda tahmilde 

Fazla tafsilat için Gala
tada Ovakimyan hanında 
kAin umumi acenteliğine 
müracaat. 
Telefon: Beyoğlu 641- 674 

Her çeşit 

Gez Motörü 
Otomobil 
Traktör 

Alıitıziraiye 
Der•İ Verilir 
Ve Talimi 
Yaphrıhr 

Garajda Tamircilik tatbikatı gösterilir. 

24 Haziran Çarşamba Akşamı 
Yeni devre başlıyacaktır. Tahsil müddeti 4 aydır. 
Ders zamanlan İŞi OLANLARA DA uygun gelir 

Ücret 10 tal!mle 50 lira, 20 talimle 60 liradır. taksit ile 
alınır. Taşralılar iç:n çamaşır yıkaması ite yatak ayda 

8 liradır. 

Galata ithalat sıümrüğü müdür
lüğünden: 
Adet 

4 
178 

Nevi 
Boylu 
Adet 

Marka 
sc 
BZ 

Numero .Kilo Cinsi eşya 
8205-8208 522 Yün men~ucat 

1 - Yünlu p1muklL 
kasket (Transit için) 

Balada evsafı yazılı eşya 23-6-931 tarihinde;ı itibaren 20 
gün müddetle bilmüzayede satılıktır. Taliplerin satış komis
yo::una müracaatları . (Ru.mi tli.r.ılar Türk Limited Şirltr-tı) 

' ~ ~ ~ ' .... -.... ..... ,-;.,_,. ., .. , - .. 

20 sen-:denberi memleketimizin en igi 
mimarları ve inşaat sahipleri daima: 

.ASL.A:N 
Sun'i PORTLAND ÇİMENTOSU • 
kullanmak ve memnun kalmaktadır 

ASLAN 
Çimentosu 

Darıca, Zeytinburnu ve Eskihisar fabrikaları 
mamulatın dandır. 

• Tavilzade vapurları j r N A K 1 L ' Muntazam AYVALIK postası 
Sabık şehremini 

Operatör Emin B. 
< Koıainklijke Neder- ~ Selamet 
land•che Stoomboot ' h 

M • • . vapuru er per-
aat•chappıJ ) şembe akşamı 

Compagnie Royale Neer- s'aat 17 de Sirkeciden hare-
landaise Amsterdam vapu- ketle Gelibolu , Çanakkale , 
ru kumpanyasının latanbul Küçükkuyu, Altınoluk, Ed-

tal • bi t d remit, Burhaniye ve Ayvalığa 
aceş ıgı r emmuz an . t d t d ktir a:nme ve av e e ece . 
itibaren Gala~: d~ Arapyan yolcu bileti vapurda da 

Hanında bırmcı katta verilir. Adres: Yemi9te Ta-
ENRICQ SPERCO vilzade biraderler. 

ve MAHTUMU Telefon lıtanbul 2210 

vapur acentalığına nakil Cemal Sahir 
olunacaktır. Bu alqaaı Betitdaş Park ti-

_T elefon: _Beyoilu 2999 .,yatrosunda J Ule_deuil 

İstanbul'da Nuruosmaniye 
cıtddesinde 34 numerolu 
muayenehanede cumadan 
maada her gün öğ' e len 
sonra hastalarını kabule 
başlamıştır. Ameliyatlarını 
Tophane civarındaki İtalyan 
hastahanesinde yapacaktır. 

İstanbul Üçüncü icra memurlu 
ğundan: Bir borcun temini istifası 
için mahcuz ve paraya çevrilme•i mu 
kerrer tahminen 6 bin kıyye buğday 
Yediemin Zorba Efendinin Balatta· 
ki değirmeninde 24-15-931 çarşamba 
~Ü 12 de açık arttırma suretile sa
tılacağından taliplerin mahallinde bq 
lunacak memuruna mür;ıe<ıatlan il-

• olunıır. 
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İııkibaz, sihhat avari.ıiniıı 
menbaidir. Bunn, aitmiş se
neden fazla muvaffaltiyeti 
ile bıitiin dünyada taninmit 
Eno's "Frnit Salt " mıis
tahzarindan sabah ve 
alışanı bir bardak su deru-
nunda bir bhve kaşigi milı
dariııda alarak def'ediuiz, 

BltÜ•!U1" 
tCZAN F.l.I~RD.E 

SA rtııt 

•,Fnit 5'.119 1 
•e -ENo .. 
i'tlmlerllı 
t'tıktUc ,,br k~ il 
aı.ım~u 

h k stdi.r. 

..... ' 

Çocuklarıı . ıza güzel ve emin bir !ahs'I 'e iyi bir terb;ye 
vermek arzusunda bulunan 

EBEVEYN 
Çocuklarını: NEUHAUSEN, Schaff-

1, ause ( Süisse ) de kAin 

RHENANIA 
taJim vt. terbiye müeneaesine göndermeleri tavsiye olunur 
kır ncı f.nır t cari rn:ılumat - ," sri Ji .. ın lar ıçtn hu~ucf kur!tlar - küçuk 
sın ıf ;trda munft:r•t <.ierı.; lt r. (.'.imanca \e l ·ran 1; 1 zcı • itinıh te rbi~e 
\asi Parkı ,,, oyun mıı haH .. ri ard1r. <. .. ocııklann sıhhati için JÜ7.tl hir 
mr,"kidc k~trı rt ı r. ·ralıp 'ukuundP. rAüdüri\etçe ~cril it , .(' malOm a. t 
haklınıl1 mlı fa .. ..;ul tar i rn'lnı cler go nc.J ril;r. 

Ali deniz ticaret 
mektebinden: 

Mektebin 932 Mayıs gayeeine kadar ihtiyacı olan et, ek
mek, sade yağ ve 21 kalem mulltelif erzak ve aaire 2-7-931 
tarihine müsanif perşembe giinl saat on ilçte ihaleleri ayn 
ayrı icra edilmek üı:re ınllnakaui aleniyeye vazolunmuştur. 

Taliplerin teminatı muvakkate makbuıu'lu hamilen yevm ve 
saati mezkürda mektepte mllteşekkil komisyonu maıı.~,.una 
milracaatları ve fArtnamelerin mektepten ahtıabileceği. 

(lte•mİ ilanlar Türk LiMitH Şirlııeti) 

• • • • 
BUYUK TAYYARE 

Piyangosu 
6. cı keşide 11 temmuz 1931 dedir 

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

LİRALIK İKRAMİYELER 

ve 100,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

Tekirdağ Vilayeti Da
imi Encümeninden: 

Tekirdağ - Malkara yoluuun 16 + 480 ve 24+000 kilo
metroları arasında cem'an ( 555 ) metro tulinde ( 7785) lira 
80 kuruş beddi keşifli on birinci kısmın tamiratı esasiyesi 
21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya ko
nulmuştur. 

1 - Keşifname, Şartname ve sair evrakı müteferriasını 
a-örmek isteyenler Vilayet encümen kalemine müracaat ede 
ceklerdir. 

2 - lhalei kat'iye Encümeni vilayetçe 24-6-931 çarşam
ba günü saat O'l befte icra kılınacaktır. 

3 - TaJipler (661 ) numaralı Münakua ve ihale kanu
nunun onuncu maddesindeki izahat dairesinde tanzim ede
cekleri ieklifnamelerine teklifatın yiizde yedi buçuğu niıbe
tinde teminatı muvakkate akçesine ait veaaikJe istihdam 
edecekleri Fen memurunun bir dairei reımiyei fenniyeden 
musaddak vesika ve muvafakatnameıini lef etmeleri ve 
yevmü !haJeden evvel Makamı Vilayete gönd<~rmeleri lazımdır 

(Rııtami Hiıalar Türk Limited Şirlıati) 

Ayancık belediye riyasetinden: 
Mevcut plin ve proje mucibince yapılacak elektrik tesisatı 

6/6/931 tarihinden itibaren kapalı zarf usulile yirmi gün 
miiddetle münakasaya konulmuştur. 25/6/931 perşembe günü 
saat 16 da ihale edılecektir. Talip olanlar °ô 7,5 teminat 
akçeıile Ayancık Belediye riyasetine müracaat eylemeleri 
ilin olunur. (Reami Hanlar TUrk Linıited ŞirL.eti) 

Mes'ul müdür: Bürhaneddin 
, 

Hakkı Ekrem 

ükafat 

TlSR\NitWU. 
t\)31 

Asgari 5 Lira M vduatı Bulunan 
Bütün Kumbara Sahipleri 

1 Nisan ve 1 Teşrinievvel 
Tarihlerinde Çekilen Mükafatlı Kuraya 

İştirak Ederler ... 

Vakıf akarlar 
uıüdürliıgünden: 

Bir sene , müadetle 
Pazarlıkla Kiraya Verif ecek Emlak 

ı - B~bçekapıda d6rdüncü vakıf hanın ikinci katında 
'l7, 28 ve 3'7, 39 No. odalar 

2 - Hanın dörd~O katında 19 ve 20 No. odalar 
Müddeti icar: 1-6-931 den 1-6-932 tarihine kadar bir 

seneM• 
İki aeıae m&ddetle 

Pazarlıkla kiraya verileeek emlak 
3 - Hanın asma katında 18 No. oda 
4 - Hanın dörduncü katında 23, 24, 25 No. odalar 
Müddeti icar: 1-6-931 den 1-6-933 tarihine kadar iki 

Haedir 
Üç ıene mtiddetle 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlik 
5 - Hanın asma katında 8 ve 17 ve 19 No. odalar ' 
6 - Hanın birinci katında 8 ve 11 No. odalar 
Müddeti icar: 1-6-931 den 1-6-934 tarihine kadar üç 

senedir. 
Mebdei icarlar: Eski müstecirler için akdi sabıkın hitamı. 

Yeri müstecirler için teslim tarihidir. 
Müddet: 30 haziran 931 salı günü saat on dört buçuğa 

kadar, 
Yirmi gün müddetle ilin edilen balada muharrer emlakin 

pazarlıkla kiraya verilmesine encümeni idarece karar veril
miştir. Talipler şartnameyi okumak ve teminat ita ederek 
icara ait taleplerini dermiyan eylemek için İstanbul Evkaf 
müdüriyetinde vakıf akarlar müdürliığüne müracaa ları ilan 
olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak istiyenler 
müzayede odasındaki ecri misil raporunu okuy.~ b;lirler. 

(Ream; llinlar Türk Limited Şirlreti) 

Tütün inhisarı Umu
mi müdirliği~den: 

Cibali fabrikası için muhtelif ebatta (800) adet ihlamur 
tahtası alınacaktır. Talipler pey akçelerile beraber 1-7-931 
çarıamba günü saat (10) da ve şartnamesini görmek için 
her gün Galatada mübayaat komisyonuna müracaatları. 

1 ~- • (Reami llinlar Türk Limited Şirketi) 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
Umum müdürlüğünden: 

1,600,000 adet hoş şışe 
22 ağustos 931 cumartesi gü'.lü SJat 15 de ihale edilmek 

üıere kapalı zarf usulile miinakasaya konulmuştur. Taliplerin 
şartname ve nümu.le'er:ni anlamak üzere mübayaa kom"syonu 
kitabetine mür.ıca t • 
• (Reflmi IJj,nlo•r Tüı·L. Limited Şir&r.~ti:) 

DINTiN 
Naauhi 

Diş macununu 
ve Sefa sürme

. si ile kıl pod
rasmı her yerde 

arayınız 

Nasıl tavukçu uk yapmalı 

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

Kimyaker 

Dr. Cavat Tahsin 
M de, Barsak, Karaciğer, 

Bö ·rek, Mesane, İdrar yo
lu, Uremi, Zafiyet, Şeker, 

Kum ve akamet hastalık
larının kat'i teşhisleri için 
İdrar, Kan ve Kazurat ve 
sairenin tahlillerini yapar. 
Divanyolu, Biçki Yurdu 

altında, Tel. 23334. 

Pertevniyal Vakfından: 

Köprübetında Valide hanında 7 
ı No. dükkin 3 sene müddetle, Köprü 
batında Valide hanında 20 No. dük 
kin 2 ıene müddetle, Şitli' de izzet 
Pata ı<:okaiında Valide aparbmanı
nın 3, 4, 10 No. daireleri birer sene 
müddetle, Akıaraycla Alembey ma
hallesinde Vezir Şetme sokağrnda 

10 No. hane bir sene müddetle. 
Pertevniyal Vakfı akaretındao 

balada muharrer emlfık yinoi ırün 

müddet ve a~ık arttırma suretile ve 
her emlik sırasında söıterilen müda 
deıle icar için müzayedeye konul
mu,tur. Taliplerin müzayede günü 
olarak tayin kıJınan Temmuzun 4 

üncü Cumartesi ıünü saat on beıe 
kadar lstanbul Evkaf müdiriyelinde 
vakfı mezkür idaresine veya idare 
encümenine müracaat etmeleri. 

Yalova Kaplıcaları 
AÇILMIŞTIR 

12 Ki,illk orkest~a 
Oteller : 7S - soo kuruş 

YEMEKLER· Tablıdot (Sabah- Ögle· =======· Akşam) 225 - 450 kuru~ 
1 üncü sınıf ocellerde yemek mecburi değildir. 

Banyolar: so - 75 - 100 Kuru~. 

Vapur u··cretlerı· · 1 !ne! 30 kuru, 
• 2 ıncı 20 kuruş 

=:::::::::====== 
Her türlü malümat için YALOVA da Müdüriyete 
Jstanbulda Seyrisefain Müdüriyet kalenıin11 

müracaat Telefon - Beyoğlu - 1745 
' 

düşünüyor muslln\1~ 
Muallim Ahmet Halit kitaphanesi, milletimiı 
için faydalı olacak bir aeri aıhhi kitaplar ha• 
zırlamııtır. 8unlardı•n birinciai "Dr. Pauchet" 11iıı 

Genç kalınız! 
İsimli eseridir. Bu kitabı okursanız en az yir111i 
sene fazla yaıayacağımzdan emin olabilirsiniı-

Saad et y Ol U 
Aynı muharririn diğer kıymetli bir eaeri oluP 
hayabmzı saadetle geçirtecek bir kitaptır. 

ocuk 
Hayata naaıl hazırlanmalı? 

kitap da ayni muharririndir. Muallimler, mürebilet• 
analar ve babalar bu kitabı ezber edeceklerdir. Bu eser· 

maddi ve manevi hayatımızda inkiliip yapacaklardır 

On gün sonra arayınız 
IST ANBUL YILA YETİ 

DEFTERDARLIK iLANLARI 
19.!7 Mali senesi nihayetine kadar Mılli hükümet butf 

!erine mliteallik borçlarla Milli HUkümetin zamanına 1 

bütçe ve adi emanet hesaplarında kayıtlı borçların alacakll 
1513 No. lu kanun mucibince Şubat 930 nihayetine kad 
müracaatla müracaat vesikası almışlardır. Tayin edileli.~ 
müracaat müddetinin hitamından sonra tebeyyün ve tııb" 
kuk eden bu gibi borçların alacaklıları için 1-4-931 taritıl' 
den iribaren bu kere kabul edilen 1783 numerolu kaJI 
mucibince alb ay daha müracaat müddeti tayin olunmuŞıJ 
Eylül 930 nihayetine kadar hitama erecek olan bu altı ~ 
müddet zarfında alakadaranın mahal ikameti itibarile il 
olduhları en büyük mal memuruna ha istida müracaat ed' 
rek müracaat vesikası almalan lizım olunur. 

(Re•mİ IJinlar Türk Limitecl Şir•' 

* • * KİRALIK DÜKKAN No. 4 Galatasaray binası altııııl' 
Beyo jlu, senelik kirası 385 lira, "" kiralamak açık arttır? 
19 temmuz 931 pazar 15 f>efierdarlıkta (M-1031) . "' . 

Maliye Vekaletinden: ·. 
Ankara mahzeni evrak arkaıında 25 temmuz 931 tarl. 6' 

de ihalesi ilan olunan depo inşaat ilavesinin karar ve ıl 
ahire kadar tehir olunduğu. 

* :ıı: * 
KiRALIK DÜKKAN No. 393, 403, T cıphane mektep • 

senelik kirası 96 lira, kiralamak açık arttırma 19 te~ 
931 pazar 15 Defterdarlıkta ·(M-351) 

(Resmi Hhılu Tirk LimitM ~ 

~,,P.~~ .. h~2~~~~~.~ .~ .. 1.11 zuhrcvı}e tedavihanesi. Hergün sabıhıan L'cşamı kadar. ::::::;::.-' 

Ticaret işleri Umum Müdürlüğünden: . 
Sigorta tirketJerinin tehiş ve murakabesi hakkındakJ, 

Haziran 927 tarihli kanun hükümlerine göre Türkiyede . 
liyat Sigorta muamelatile iştigal eylemek üzre teşkil edUJI' 
olan ecnebi sigorta ıirketlerinden (Asekürans Ünyon) sitı0 

şirketi bu kere milracaatla Türkiyedeki muamelatını k•~ 
tasfiye edeceğini bildirmiş olmakla mezkür şirketle a14 tf 

olanların şirket umumi vekiline ve ,icabında İstanbul PA~1 
kamı Ticaret Müdürlüğüne müracaat eylemeleri lüzumu 

1 

olunur. 


