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NUSHASI S KURUŞTUR 

BUGÜN 
2 inci sahifede: 

1- İstanbulun ilk günü 
2- Harici ve son haber 

3 üncü sahifede: 
1- Ekonomi, 2- Mah

keme. 1. VilavAt. ! 

4 üncü sahifede: 
1- Felek, 2- Hikaye, 
3- Roman. 
5 inci sahifede: 

1- Sinema, 2- Çocul., 
3 · Mııhahir m"ktı•hıı 
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Muamele vergisi Mecliste bir cok tenkitlere uğradı. : 
Layiha muhtelit encümende bir daha tetkik edilecek •• 
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Gazı Mustafa Kemal Muamele vergısı nıuzakere edı- · 
niçin Türk ·devletinin lirken esaslı münakaşalar oldu 
başında duruyor? .. Muhtelit bir encümen teşkili ile layihanın bir daha 

tetkikine dair Ahmet İhsan · n teklifi kabul edildi 
~Gazi; politika ~ahasından 
~ilsin .. M'evkiini ba~kasma 
. rsin .. Zaferin bir abide.si gi-

4ı, sarayların birinde gayri 
nıe~·uı, gayri 1aal ot ursun .. 
"1i/Jete dua etsin!., 
I Bundan dokuz sene evvel, 
~Ilı irin is tirdadrnı takip eden 
tUıılerde bu sesi işitmiştik. O 
Gıııan bu fikri ortaya atan kısa 
lorüşlü adamlar, hadiselerin 
~eyanı karşrsında isabetsizlik 
'tinin derecesini anlamakta 
~~ geçikmemişlerdi. Ayni fik
l'iıı son günlerde muhalif gaze-
1tlerde yeniden canlandırıldr
tııı, görüyoruz. Bir müddet iy
~lı ifadelerle, resimli makale
d· le ifade olunan bu fikri; şim-
1 daha acık ve hüsbet ortaya 

1 
bltıtar. Bfr kaç gün evvel, mu
•lif gazetelel'İn birinde inti

~~, eden makalenin ruhu şu-
lir: 

''Tarilıtt', milletlerine biiyiik 
~~ferler kazarıdiran büyiik ku
l:ııındanlar: idari, .,iyasi ve ik· 
'· adi sahalard~ onlara faydalı 
~lnıamıslardır. Çünkii or.larm 
Ya/mz kumandanlıkta ihtisas
ı rı vard;. Haşka işlere akıllan 
'll'lezdi... Hıındaıı başka bir 

1 erııiyetin Lcderi: o cemiyetin 
'çindcn çıkan bir şahsın e~ui 
d~gildir. /Jclki o cemiyetin bil
tisinin eseridir. Herhangi bir 
areketin kıımandanını, serd:ı-

~'nı, kahramamnı meydana ÇI

aran cemiyet; o hareketin 
lııaı;, iktrsadi, siyasi şahsiyet-
~ . . 
b~Ini de yaratmış demekiır ... 
'naenaleyh Dumlupınar ve 

lo:ıan kahraman/art bir ta
'ıııa çekilsinler, meydanı mil
ı,. k 'h . tın sinesinden çıkaca ı tı-

ıqs erbabma baaksmlar .. , 
Makalede müdafaa edilen 

~oktai nazar pek açık, fakat 
1'lı:ı:anın bulunmaması bir nok
'~ııdır. Tahlil ve tetkik edile
tek bir yazının muharririni de 
~~nıınakta büyük faydalar var-
ır. Çok defalar cümlelerde va
l~han ifade edilemiyen fikirle
~; muharririn şahsiyetinde, 
haleti ruhiyesinde okumak da-
a koy al oluyor. 

f Bilmiyoruz, neden? Muhale
'tte maziye ve tarihe karşı bir 
~'"i husumet seziliyor. Bu hu
jlıtrıet; fena ve müstebit idare
'ri hatırlatan maziye müte
leccih değildir. Daha ziyade 
llıill; mücadele tarihinin şerefli 
;aıı.alarım hatırlatmak on
ar, sinirlendiriyor. "Dumlu-
11'rıa,· ve "Lozzın,, ı tekrar 
~ .. 
lınek, sanki onları çok sıkı-

)or, Halbuki atiye ait mesai· 
llıiz için bu tarih bize bir kuv· 
~t\ hazin~si o_labilir. Bu garip 

1.-leti ruhıyeyı_ a.n!amakta güç-
0k çektiğimizı ıtıraf ederiz. 

"Bütün tarih gösterir ki hü
k~ll'ldarların hepsi de şahsı ve
h irsi bir hakkı fethe dsya
~1•lar bunu da bir afyon lüle
; gibi halka içirirlerdi.,, 

• e'"'er il Sunu yazan muharnr; g 
Uınlupınar ve Lozan kah-

/t'tııanlarının da böyle yaptık
a d" yanın ~nı iyma ediyorsa, un b .t 
·~ b·· .. k . f d r En ası uyu ınsa sızı ı · l 
'lı· k k esi o an h •ııtı ve muha eın . D 
, eı- İnsan bilir ve anlar kı, um 
'U ' ' yapan· 
1 llınar ve Lozan ı k 
't; hakkı fethe dayanara ' 
~f 1 . . "l . altında ot er erının go gesı h k 
ı Utınak ve memlekete tab al -
~,; d U U· 
•ın etmek sevdasın a . 

~'"·k b' . h'lk değildırler. ()-.. ıı ı atte d'l . 
lılar, bu zaferlerin keJ1 1 erı-

Siirt meb'usu: MAHMUT 
ne izafesinden bile muztarip o
lurlar. ismet Paşa Sivas nut· 
kunda çok güzel söylemişti. n~ 
mişti ki: "iktidar me.kiinde bi 
zi tutan ve milletin vekillerine 
İtimat veren, maziden aldığı
mız kuvvet değil, istikbale ait 
olan fikirlerimizin sağlamlığı
dır.,, Gazi olsun, İsmet Pata 
olsun, biz eğer Gazi; bu mem
lekette istibdadın, keyfi idare
nin hakimiyetini kurmak sev
dasında olsaydı, muhitinden 
hiç bir mukavemet görmez, hiç 
bir taraftan müşkilat çekmezdi. 
Hatta böyle bir rejimi cebir ve 
tazyik ile değil; milletin gön
lündeki emniyet ve sevgiye da
yanarak kurabilirdi. Ancak o
nun gibi büyük hilkatler, böyle 
küçüklüklere tenezzül edemez
di. O, dün de, bugün de kendi
sinde hakim olan samimi ka
naati, milletin fikir ve karanna 
karşı beslediği hürmeti şu söz
lerle ifade ediyor: 

"Biitiin fikirlerimde ve icra
atımda milletimin benimle be
raber bulunmadığını hissetti
ğim anda iktidar mevkiinde 
bir dakika bile kalmaktan çe
kiııirim !,, 
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Tenkit ve münakaşalar - Maliye vekilinin izahatı - Türk sanayiinin 
inkişafı için - Muhtelit encümen tetkikatına bugün başlıyor 

~ 'il" 

Lôgihanın aleyhinde 6ulanan Eskişeh/,. meh'uıu Emin Beyle o,.du meb'usu 
Ihsan Bey ve tenkitlere cevap veren Maliye velcili Abdülhalik beg 

Ahmet 

Mecliste 
Münakaşalar Tenkit edilen maddeler _ .. __ 

Hllkümetin teklif 
Makalenin muharriri; Al- ANKARA, 27 (Trldonla) - Bu Birinci madde - Türkiye da

hilinde: 

nto ,,. acyo-gılJ h r n~ n.lm 

ae olursa olsun aldıklan meblağ
lar. manya' da Moltke, Fransa'da gün mecliste arazi verıisi kanunu· 

Foch, İngiltere' de Haig gibi nun ikinci müzakeresi yapıldı. Ve 
muzaffer kumandanların harp- muamele verğisi kanunu makamın• 
ten sonra siyaset sahnesinden kaim olacak layihanın müzakere•inr 
çekildiklerini, memleket idare- r----- ~~ 
sinin başında kalmadıklarını 'ı 
misal olarak zikrediyor. 

A) Sınai müeuuelerde imal 
edilen maddeler kıymetleri Üze
rinden, 

B) Ecnebi memleketlerde i
mal edilip Türkiyeye ithal edi
len maddeler, ithali müteakip ik
tisap ettiği kıymetJer üzerinden, 

Bu kanun mucibince muamew 

le vergisine tabidir. 

Maliye encümeninin tadili 

Madde 1 • Türkiye dahilinde: 

Acaba Gazi, zaferden sonra 1 

niçin iş başında kalmıştı? Çün
kü onun nazarında en büyük 
vazife, ancak muharebe bittik
ten sonra başlayacaktı: Mem
leket, baştan nihayete kadar 
ıslaha muhtaçtı. Askeri zafer; 
Türkiyede yapılacak büyük is
lahat hareketlerinin, siyasi ve 
içtimai inkılabın tahakkukuna 
zemin hazırlayacak bir vasıta
dan ibaretti. Memlekette hila
fet ve saltanat meseleleri var
dı. Rejim meselesi halledilme
mişti. Gazi, bunca siyasi, fikri, 
içtimai büyük meselelerin, bir 
kelime ile inkılabın tahakkuku
nu kimlere emanet edebilirdi? 

Gazinin tasavvur ettiği inkı
labı; yalnız salta~at idaresinin 
adamları değil, kendi muhitin
deki mesai arkadaşlarından biı· 
kısmı bile anlamış, hazmetmiş 
değildi. Cümhuriyetin ilanı ve 
hilafetin ilgası hadiselerinde 
bunların gösterdikleri infial ve 
aldıkları vaziyet hepimizin ha
tırasında yaşıyor. 

Makalede zikredilen misal I 
ve kıyaslara gelince: Bunlar, 
tamamen batıldır: Mareşal , 
Moltke; zaferden so~ra hüku- 1 
metin başına geçmedı ... Bu pek • 
tabii idi. Çünkü Almanya, böy- · 
le bir zaruret duymamıştı. Za
ferin istihsalinde Moltke dere
cesinde amil olan "Bismark,. 
başlı başına bir kudret olarak, 
ayakta duruyordu. 

Fransa ve t .1 , • h 
b. . ngı tere nın ar-

ı umumıdeki b k 
rının vaziyetler·a'· u~andanla-

k b'l 1 uzerınde dur-
ma ı e fazladır. Bil . 
bu ·ki .1 . mıyoruz 

ı ı erı memleketin . ! 
ve . t' • . 'l aıyası 

ıç ımaı nızamı e, siyaa·ı t 
k'I" eş-ı. a~ ve anasırile henüz kuvayı 
j 1lhye devrinden çıkmağa ça
~~an zayıf bir Türkiyeyi; bü

tun vaziyet ve şeraitile muka
Yes~ etmek ve bu mukayesenin 
netıcesinde makale sahibinin 

(Devamı 6 ıncı sahifede ı 

Vergının mtvzuu uzerinde aralarınd:ı 

esaslı münaltaşalar ola.1 büt('e encıime~ 

ni T~İsi H. Fehmi B.le Maliye tnLıinıeni 

uısi: ISM ET BEY 

geçildi. Layihanın hey'eti umumiye 
si hakkında en evvel Bursa meb'usu 
Rüştü B. söz aldı. Ezcümle dedi ki: 

Elde etmek istenilen varidat 
-Memleketimizde sanayi bir gün 

ç~k himaye görüyor, bir gün pek az 

hımaye görüyor. lstikrarsrzhk var- I 
dır. Mu.amele vergisinden bu&ün da 
hilde elde ebnek. istenilen varidat 
yekUnu umumi bütçe yek. ununun 
ancak yüzde biri ni•beindedir. Bu-

( Devamı 6 ıncı sahifede) 

C) Bilumum sigorta şirkeleri
nin, Lankaların, bangerlerin yap 
mış olduklan muamele dolayıoi
le prim, Komisyon, faiz iıkonto 

ve acyo gibi her ne nam ile olur· 
sa olsun aldıkları meblağlar ü
zerinden, 

Bu kanun mucibince muame
le vercisi istifa olunur. 

İktisat encümeninin tadili 

Madde 1 - Tüı·kiye dahilinde: 
A) En oz on beı beygir taka. 

tında kuvvei muha.rrikesi olan 
sınai mllesscse1crde imal olunan 

maddeler, -
B) Ecııebi memlcket<rde İmal 

olunup Türkiyeye ithal olunan 
maddeler, 

C) Bilümum sigorta şirket

lerinin, bankaların, bangerleı-in 

yapmış oldukları muamelde.- do 
layısile prim, komisyon, faiz is-

A) En az on beygir takatinde 
~uvvei muharrikesi ol~n sınai 

müeııeıelerde imal olunan mad .. 
deler. 

B) lktısaı Encümeninin tek
lifi aynen, 

C) lktısal Encümeninin tek
lifi aynen. 

Biıtçe encümenin>n tadili 

Mndde 1 • Türkiye dahilinde: 
A) Makine kullanan mües•e· 

selerin senevi on bin liralık ciro 
fevkindeki m1'mul8tı, 

B) Ecnebi memleketlerde imal 
olunup Türkiyeye ithal oluna" 
maddele.-. 

C) Biliımum siıorta tirketle
rinin, banlııaların bangerlerin 
yapmıı oldukları muameleler do 
layısile prim, komiıyon, faiz, is 
konto ve aciyo gibi her ne :dan1 

ile oursa oloun aldıkları meblağ
lar. 

Bu kanun mucibince muame
le vergisine tabidir. 

.................................... . ..................................................................................... ... 
r-;;;;!'-~;;;;;~~i8!!!!5•;;;;;s:;ı 

Piyangomuz ~, Boğaziçinde otobüs 
meselesi ne safhada? Kuponları 15 güne 

kadar gönderiniz 
Hediye piyangomuzun 

son numarasını dün neş
rediyoruz. Bu müsabaka
mız için intihap ettiğimiz 
kıymetli ve muhtelif bir 
çok hediyeJe;·in yakında 
listesini neşredeceğiz. 

.... Kupunları top
laJan karilerimizİn ya
rından itibaren 15 gün 
zarfında idaremize gön
dererek, kur'aya girecek 
numaralı birer fiş muka
bilinda değiştirmelerini 
rica ederiz. 

Teşebbüs şirket hey' eti umumiyesinin 
içtimaında karara raptedilecek 

Şirketi Hayriyenin Boğazi- ı kadar müesseseler gibi Şirketi 
çinde otobüs seferleri ihdas e- Hayriyenin de dikkat ve ala
deceği hakkında dün verdiği- kasını celbetmiştir. Bu itibarla 
miz haberi, cuma olmak müııa- ilk. gününden itibaren bu mev
sebetile bir gün evvel iyice tah- zuu tetkik ettiriyoruz ve bunu 
kika iınkan bulamamıştık. Düıı tamike de devam etmekteyiz. 
bu hususta malumat almak üz- Ayni zamanda hey'eti umumi
re müracaat ettiğimiz Şirketi yemizi de, bu tetkikatımızın sa 

ı 
Hayriye müdürü Yusuf Zıya fahat ve netayicinden haber
B. meselenin bugünkü şekli dar etmek, kendilerinden fikir 

11 i h~kkında bize şu malumatı ver ve mezuniyet istemek üzere, 
~iili31iiiiiE;;;;;;e;::;;s;~;;;;;;;e;;;;;;;m;!I dı: fevkalade içtimaa davet ettik. 

' - Otobüs hareketi diğer ala (Devamı 6 ıncı sahifede) 

ismet Paşa teşyie gelen zevat ile gör'üşüyorlar 

Başvekil Pşo Hz. dün 
Ankaraya avdet etti 
Haydarpaşa istasyonunda bir çok 
zevat tarafından teşyi edildiler 
Perşembe günü şehrimize ge 

len Başvekil İsmet Paşa Haz
retleri dün öğleden sonraki 
trenle Ankzraya avdet etmişler 
dir_ 

İsmet Pata Heybeli adada 
cumayı geçirmi4 ve dün saat on 
üç buçuk raddelernide Heybelı 
den Anadolu sahiline geçmiş
ler ve otomobil ile Haydarpaşa 
garına gelmişlerdir. İsmet Pa
şa burada Vali ve belediye reisi 
Muhiddin B., Kolordu kuman· 
danı Şükrü Naili Pata, Birinci 
umumi müfettiş İbrahim Tali, 
Müskirat umum müdürü Asım, 
Polis müdürü Ali Riza, Seyrise 
fain müdürü Sadullah Beyler, 
Merkez kumandanı Emin Paşa 
Liman lnhisari müdürü Hamdi 
C. H. fıı·kası idare hey'eti reisi 
Cevdet Kerim Beyler ve şehri 
mizde bulunan meb'uslardan 
bazı zevat ile gazeteciler ve di-

( Devamı 6 ıncı sahifede) 

Başvekil, Şükrü Naili Pş. 
ile ıörüşürken 

Çolak Hayrinin 
evindeki cinayet 

Sırf kabadayı görünmek gay· 
reti 1 kişinin olümüne, 3 kişi· 
nin yaralanmasına sebep oldu 

Cinayetin çıktığı ev, yukarda Çolak Hayri, aşoğıda 
Manav Sabri ve Melahat 

Evvelki gece sabaha karşı A 1 du, bir kiti öldü, iki e. rkek, bir 
lemdarda maruf sabıkalı çolak ( Liıtlen sahifeyi çevirini~) 
Hayrinin evinde bir cinayet ol-
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.\o: 45 Yaun: M. Yarıuz 

Zamora sarayda ! 
Ey, söyle bakalım ihtiyar sihirbaz. 

Nerelerdeydin? 
. - Zamora boş ve kafasız bir 1 - Ccddimle çok mücadele e 
' kadın değildir, padişahım! An- den bu adamın hayatını öğren
cak, bugün çok ihiyarlamış kö- mek isterim. Babam Sultan 
türüm olmuştur. Ben çocuklu- Murad'ı senelerce (Bizans) ka 
ğmdan beri onu hep yüz yatın pılannda bekleten kral Manu. 
da tanırım. Annem de öyle söy el'in aon zamanlarda manastıra 
ler ... Yüzelli yaşında olsa ge· çekildiği doğrq mudur? 
rek... - EYet, Perilept mana&tırı 

- Başka neler yapardı b11 na çekilmitti •• 
kadın .. anlat bakalım ? - O vakit sen nerdeydin? 

- Büyü .. istihraç .. göz bağ - Onun sarayında •• 
lamak ... ara bulmak ve ara aç· - Ne it görürdün? 

,mak .. buna benzer her şey ya. - Yıldızlardan istikbali ket 
pardı... feder ve her hafta kendisine 

- Şimdi yapıyor mu? malUınat verirdim-. 
- Kim bilir, padişahım.. - Manastıra mı giderdin? 

ihtiyarladığı için belki bu gibi - Evet •• 
itleri bırakmıştn'. Hem sizden - Manuel manastırda nasıl 
de korkar ... haber verirlerse ce hayat geçirirdi? 
za görürüm diye cesaret ede- - İncil okur Ye dini eserler 
mez. yazardı .. Beo gittiğim zııman, 

- Mademki istikbali de ket bütün metguliyetini bırakır be
fediyor .. bu kadını sen şimdiye ni dinlerdi. 
kadar bana neden söylemedin? - Saltanattan çekilmit miy 
Buraya çağırtalım. Hem pren- di? 
ses (Eleni) nin nasıl kayboldu - Hayır .. Hükiimeti gene 
ğunu sorarız, hem de Hüsrevin oğlu sekizinci (Yuanis)le be
iyi olup olmıyacağını anlarız. raber idare ederdi. Fakat, hal 

Sultan Mehmet Zamora'yı ka kendini pek nadir gösterir-
gormek istemişti. di. Asıl idare Yuanis'in elindey 

Böyle manasız şeylere ehem di. 
miyet verm.;!diği halde, Bizans - İmparatörün oğlu Yuani 
İmparatorunu parmagında oy· sin Türk düşmanı olduğunu 
natan bir sihirbazla karşı kar- söylüyorlar, doğru mu? 
şıya gelmek, Fatih için, her -- Doğrndur padişahım? Yu 
halde çok meraklı bir hadise o anis ezeli Türk düşmanıydı. 
lacaktı. Babasının türklere karşı takip 

Zamora Türk e:.tiği sulh ve müsalemet siya· 
setinin şiddetle aleyhindeydi. 

- Sebebini biliyor musun? sarayında .. 
- Ey .. Söyle bakalım, ihti· 

ya• sihirba:ı:! Şimıliye kadar 
İıao:,i köşede ve nasıl kaldın .. 
Seni neden bana haber vermedi 
lcr? 

- Benim Hç kinıseye fenalı 
ğım dokunmazdı, padişahım! 
Ben artık yüzünü geçmiş ihti
yar bir kadınım .. Kime ne ya
pabilirim?! .. 

- V aktile Bizansı parmağın 
da oynatmışsın.. (Kostantin)i 
nasıl aldatırdın, söyle bakahm? 

- Kral Kostantin bana ka
pılacak kadar aptal bir hüküm 
dar değildi, Şevketlim! 

- Her müşkülünü sen halle 
denni,ain.. Niçin saklıyorsun? 

- isim yanlışlığı olacak, pa 
dişahım! Ben kral (Kostantin) 
e hiç bir fedakarlık yapmadım. 
Kendi.sini teselii için hazan ma
ziden ibret a masını söylerdim. 
Fakat doğrusunu söylemek la· 
zıms , ondan evvelki İmpara
tor (Mıınuel) e cok hizmetim 
v-."dı. Hem o vakit, vücutçe bu 
kadar düşkün de değildim. 

- İmparator Manuel'i çok 
İ} i tanırsın demek? .... 

- Senelerce yanında, sara
yında kaldnn.. En kederli za
manlarında, benden başka hiç 
kimseyle göı üşmezdi. Bana 
çok itimat ve teveccühü var· 
dı. 

- Kral Manuel'in yeğeni 
Yuanis ile arası açıktı .. O öl
dükten sonra, sekizinci Yuanis, 
Türklere dütmanlığını alenen 
söylemitti. Bundan sonra Türk 
dostu olamazdı •• Bahusus pede 
rini:..: Sultan Muratla çok mü· 
cadele et mitti. Hatta Türkleri 
iyice ezmek için yeni bir hare· 
kete geçmek istiyordu. Bunu 

yapmak için de Babası Manuel 
bir şey söylememişti .. O esna
da pederiniz, amcası Sultan 
Mustafanm ortadan kaldırılma 
si için kendisine yardım edenle 

ri taltif etmişti. Ayni zamanda 
Sultan Mustafaya yardım eden 

!eri de cezalandırmayı ihmal 
etmedi. Sultan Mustafayı pe
deriniz aleyhine teşvik edenle

rin batında kral Manuel vardı. 

Sultan Murat, birdenbire, Bi
zans üzerine yürümeğe başladı. 

Yuanis bu haberi işidir işitmez 
dehşet içinde kalmıştı. Şehri 
müdafaa için hiç bir tedbir itti
haz edilmemişti. 

Sultan Mehmet gülerek sor· 
du: 

- Haniye biraz evvel Yuani 
sin Türklere karşı harekete ge 
çeceğini söylemittin. Türkl~ri 
ezmeğe a:ı:metmiş bir hükum
dar bu haberden korkar mı? 

(Bitmedi) 
~·-:--~~:---:-...,,~~ ..... ~ ........ ...;,_~~~~~--~_,;~~~._::._...,. 
kadın yaralandı. 

Cinayetin belli batlı sebebi 
yoktur. Yegane sebep külhan
beyiik, kabadayılıktır. 

Çolak H'lyri bütün karileri
miıı:in şimanklık vak'alarını o
kudukları İpsiz bir külhanbeyi
:fir. 

Bu külhanbeyi evvelki ak
tam Süleyman, Şaban, Şükrü 
çavuş lt Ali, Mustafa, Aliattin 
Aziz ismindeki hempaları ve 
Sabahat, Seher ismindeki iki 
metresi ile evinde bir eğlenti 

tertip etmiş, içki, çengü çeğana 
içinde bir alem baılamıttır. 

Gece yarısından sonra ve bu 
ilemin en tatlı yerinde kapı ça 
tmmış, Manav Sabri ve Kadri 
İsminde iki kişi daha eğlentiye 
İftirak etmek üzere içeri girmiş 
lerdir. 

Bu iki adam da ayni meclise 
ve ahenge iştirak etmişlerdir. 

Ahenk sabaha kadar devam 
etmiş, sabahleyin saat beşte or 
tada hiç bir sebep ve bahane 
yokken manav Sabri ayağa 
kalkmış, 

- Hesap ver ulan! diye Ço-
• lak Hayriye teveccüh edip iki 
el tabanc:ı atm 

lak Hayri de tabancasına dav

ranmış, bir kelime bile söyleme 

den manav Sabrinin üzerine a

te! etmiye baılamıştır. Bu aı·a 

da başka bir tabanca daha ate 
!e baılamııtır. Fakat bu taban 

canın kim tarafından kullanıldı 
ğı malüm değildir. Tabancada 
ortada yoktur. 

Silah seslerine polisler yeti

tinciye kadar, sofrada bulunan 

!ardan Şükrü çavu, ölmüı, Sa
bahat ismindeki kadın baca

ğından, manav Sabri göğsün
den, Çolak Hayri de omuzun
dan yaralanmıştır. 

Polisler tabanca sesi üzerine 
derhal yetitmişler, Sabah11.ti 
Haseki hastahanesine, Sabriyi 

Cerrahpafa hastahanesine Ço· 

lak Hayriyi de Gülhane hasta
hanesine nakletmitlerdir. Ço

lak Hayri yarası hafif olduğu 
icin, ha.tahaneden cıkarılmıs-. - -
tır. 

Vak'aya adliye vaz'ı yedet
miştir. Zabıta vak'a mahallinde 
biri Çolak H:ıyriye, diğeri ma 
nav Sabriye ait iki tabanca bu-

• 

• 

.. 
'HABERLER.~ 

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

Cenubi Amerikaya da yardım 
~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~ 

Rayhşbank'a 100 milyon dolar ikrazda bulunmak 
için müzakerat· cereyan etmektedir 

ispanyada 
Bazı anasır inti

habah 
karıştıracaklar 
MADRlT, 26 A.A. - El Sol ra· 

zetesi, sağ cenah müfritleri ile sol 
cenah mülritlerinin intihabat müca
delesi esıuumda müıkülit çıkarmak 
ve intihabatın tabii bir surette İcra· 
ama mini olmak istediklerinin dahi 
liye nezareti mahafilinde söylenmek 
te olduğunu yazıyor. 

Balbo filosu 
ROMA, 26 A. A. - Gazeteler 

Balbo tayyare filosunun Ghaddou'
da karaya inmit olduğu ve Tr•bu
lus'a baraket etnıdt üzere bulundu
ğunu yazmaktadır. 

ltalyan bahriyesinde 
ROMA, 26 A.A. - Resmi gaze

te, dört torpido mübribi ile alb ro
mörkörün bahriye kadrosuna ithali 
ni natık olan kararnameleri neıret
mektedir. 

Alman kahin.esinde 
tebeddül mü ? 

BERLIN, 26 A.A. - Matbuatta 
intitar eden haberlere göre kabine
de bazı tadilat yapdacaktır. Resmi 
mahafilde bunun sdıbatine ihtimal 
vttilmemektedir.Çünkü hali hazırda 
en ziyade harici meselel~rle uğr.qıt. 
makta olup bu meseleler dahili siya 
sete hakim olması icap etmektedir. 

Fransanın müdafaa 
masarifi 

PARIS, 26 A.A. - Meclis, bu
ıün hudutların müdafaasına ait 
masraflara müteallik kanun liyihaaı
nı müzaktte etmiıtir. Sosyalistler
den M.. Renaudel, zamanın g-ayrimü 
sait olduğu mütaleaaını aerdederek 
müzakerenin tehirini istemiştir. 

Mazbata muharriri, hükumet ta
rafından talep edimi' olan 2,825 mil 
yondan daha 2,400 milyonun nok
san olduğunu beyan etmiştir. Bu 
2,400 milyonu elde etmek için ha
zineden hususi bir hesap açmasını 
istemiıtir. M. Renaudel'in talebi 170 
reye kartı 420 ile reddedilerek pro
je 155 reye karşı 730 rey ile kabul 
edilmqtir. 

Hava seferleri 
BERLIN, 26 A.A. - Tayyareci 

llling ile Horris, CopenhantJ'a mü
teveccihen saat 11,37 de Breme'den 
hareket etmişlerdir. 

MOSKOVA, 26 A.A. - Tasa
jansı, tayyareci Post ile Gatty'nin 
Omsk, lrkous Teı.ita, Haharovsk ve 
Spaak' a müteveccihen S de Mosko
vadan hareket etmiş olduklarmın ve 
oradan büyük Okyanoı'u geçmeğe 
teşebbüs edeceklerini bildirmekte• 
dir. 

Pariateki casusluk 
P ARiS, 26 A.A. - Hariciye ne

zaretinden bir takım vesaik çalmak 
meaelesi ile alakadar olan bir ecne· 
bi te.kif edilmittir. 

M. Stimson yola çıkh 
V AŞtNGTON, 27 A. A. - M. 

Stimson öğleden sonra tayyare ile 
Nevyorka gitmiştir. Oradan yarın 
öğle üzeri kont Crand vapuruna bi
nerek ltalya'ya gidecektir. 

Almanya ile Sovyet 
itiiafı 

MOSKOV A, 26 A. A. - Taas 
Ajansı yazıyor: 

lzvestia gazetesi, Alman - Sov .. 
yet itilafının temdidi hususi bir e
hemmiyeti haiz siyasi bir hidisedir; 
zira Almanyanın resmi siyaseti bu 
suretle maksadı mahsusa müstenit 
her türlü ~ayiaları bertaraf etmiş o· 
luyor. Filvaki, yalnız: vaitlerin haya
li mahiyetleri ayni zamanda V ersail
les sisteminin ve bir devletin diğel' 
bir devlet tarafından istismar edil
mesinin yegd.ne düımeni olan bir 
devletle dostane münasebetler ida
me etmenin zaruri olduğu da anlaşıl 
mıt oluyor. 
••M••-••••••--·--.. •-••-•••·---
daa ikisine de ait olmadığı anla 
şılmı~tır. Kurşun henüz buluna 
mıyan üçüncü bir tabancaya a
ittir. Bu tabanca aranmaktadır. 
Hayrinin bundan bir müddet 
evvel bir kadın meselesinden 
manav Sabri ile Hilal lokanta· 
sında kavga ettiği ve cinayetin 
bu eski münaferet yüzünden vu ... 

Atina mektubu 

Balkanlarda 
Tayyarecilik 

ATINA - Havacılık mevsimi ya
kında bailıyor. Atina hava nezareti 
de fU son zamanlarda büyük bir fa
aliyet hüküm sürmektedir. 

lnıiltere hükümetioin ve lmpe
ratorluk hava yollarının mümeosil
leri, Hindistan ve Afrika hava pos
talarının Yu "stan'dan geçmesine 
mütedair nanistan hükumetile ak 
tedilen a veleyi imzalamak iize-
re Atina'ya gelmitlerdir. Yunan 
Han nazırı M. A. Zannas pek uy
sal hareket etmiş ve kat'i bir itilaf 
vücuS. gelmiştir. 

Belgrat'ta Aeroput ıirketi direktö
rü M. Taolya Sonderınayer önü 
müzdeki UÇUf mevsiminde yapılacak 
şeyrüıeferlere ait teferruatı teıbih:c 

teaviye ve hareket tarifelerini Yuna 
nisan'ıo yeni tirketile tevfik etmek 
üzere Atina'ya gelmittir. 

Yunanistan hava münak..lat şir
keti, Selanik - Viyana, Setanik • A
tina hatlarını işletmek için Aeroput 
tirketile prensip itibarile uyuşmuş 

bulunuyor. Buna nazaran Y ugoılav 
tayyareleri, Selanik'ten hareket et
meden evvel Atina' dan gelecek Yu
nan tayyarelerini bekliyecek,Belgrat 
ve Viyana yolcuları ve postalarını 
alacaklardır. 

Aynı hava hatlarım Pariae ve Ber 
line temdit ebnek te mevkri müza. 
kerededir. Bu hatlar önümüzdeki u· 

ÇUf mevıiminde Yunanistan'la ecne 
bi menıleketler arasında tesis edile
cek en mühim hava hatlarıdu·. 

Yunan bava nazırı yakında K. L. 
M. ile de bir mukavele aktctmek ü
zeredir. Bu fİrket epice bir zaman
danberi F elemenk'in Hindi.tan müs 

temlikesine Yunanistan'dan traıı•İt 
tarikile hava posta seferltti ışletmek 
tedir. Evvelce htanbul'dan geçen 
bu hava hatb ıeçen senedenberi ls
tanbuldan sarfınazar etmiştir. 

Selaniğin hava limanı bütün Av
rupanın hava münakalitında bir an

trepo (depo) olarak mühim bir rol 
oynıyacaktır. Bundan başka, Yuna
nistan bükümeti en modern uı1ul vt> 
ıiatemlere göre tertibat ve tanzimat 
ta bulunmak için lazım gelen bil
cümle tedbirleri almış bulunuyor. 

Yunanistan, yeni Yunan nakliya .. 
tı havaiye ıirkctini faaliyete t;eçir
mekle icaret hava filolarına malik 
devletler meyanına dahil olmu~ bu
lunuyor. Bu şirket üçer motörlü ve 
12 şer yolcu taşıyan Yungers hyya 
releri ile Seliinik - Atina - Patras . 
Yanya arasında irtibatı temin etnıek 
le işe baflamıttır. 

Balkan memleketlerinin hava yol 
larile .irtibat tesis etmeleri de günün 
meselesidir. Balkan yarım ada>ında 
kurulmak üzere bulunan hava tebe
~esinin irtibat düğümünü yine Yu

nanistan ve bilhassa Selanik teşkil 

edecek ve bu hususta da pek mü
him bir rol oynayacaktır. 

Selanikte toplanan son Balkan 
l<ongresioe iştirak eden murahhaslar 
Selaniğin müstakbel ittihadın (Bal
kan birliğinin) payıtahtı olması te
menniyatını izhar etmişlerdir. Çün
kü bu şehir coğrafi vaziyeti itibaı·ile 
Balkan yarım adasında bulunan bü
tün memleketlerin tabii bir mahı·e
cidir. 

Hemen bilumum Balkan memle
ketlerinde dahildeki şehirler ve bem 
hudut memleketler arasında müna

kalatı temin edebilecek vasi biı· hava 
proğr:ımı vücude ge:--irmek mesele

si en müşkül meselelerden biridir. 
Buna karşı yegane çare timdilik ec
nebi şirketlere müracat etmektir.Bu 
şirketler Balkan yarım adasında sey
rüscferler yapacak vaziyettediı·. Bu 
suretle programlarını mevkıi tatbika 
koyabilir ve Avrupa'nın bu kısmında 
yaşayan milletlere şu bahsolunan 
hiznıetleri yapabilirler. 

Mam:Ji, bu ınuhtelif meml•ketle. 
ri: · bi<IC}ectkleri gün pek te uzakta 
cleğadir. Bu ittihat ha•ıl oluno~, hi~ 
şüphe yok ki l>u ~emleketlerm toı>
raklarr i.:Zeriı?d.:n bir h:ıv~ şebekesi 

Cevap 
Fransa Hoover 

teklifini 
nasıl karşıladı? 

Amerikanın Paris sefiri 
M. Walter Edge 

PARIS, 26 A. A. - Amerika 
Reisicümhuru M. Hoover'in teklifi
ne F ranıa tarafmdan verilen ceva
bın metni ıudur: 

"Fransız hükumeti teklife büyük 
bir alaka ile muttali o!muıtur. Hü
kümet, teklifin mülhem olduğu yük 
sek hissiya ile mutabakatını beyan 
eyler. Fransa hükümeti, gerek Al
man borçlarında arka arkaya tenzi
li.t yapmak, gerekse Ccnevre'de 
1928-9-16 tarihinde tamirat progra
mının tam ve kat'i olarak tanzimi 
mukabilinde Ru.hintin üçüncü mın .. 
taka.sını zamanından evvel galebe 
etmek suretile daima mülhem bulun 
duğu tesanüdün cihan ikt.isadlyatı
nın telifi hususunda da efal ile te .. 
eyyüt ettiğini görmeği herkesten 
ziyade arzu eyler. Hükümet Frama
dan şimdiye kadar yaptığı bütün fe· 
dakarlıklardan sonra talep edilen bu 
yeni fedak3rhğın vüsatini cihan ef ... 
kSrı umuıniyesi muvacehesinde e
hemmiyelh kaydetmek i•ler. Fran
sız hi.ıkUmeti, reis Hoover'in sualine 
cevap vermek için, kat'i Y oung pli.
nında tehir edilemiyeceği resmen ka 
bul olunan gayrimatrut sendik te· 
diyat hususunda, müdahelelcri el
zem olan Fransız meclislerinden ka 
rarlarını istemeğe ami.dedir. HükU
met bu takdirde tehlikenin büyük 
olacağını kaydetmek ister. Çünkü 
bu keyfiye imzal~rın ve mukavelele 
rin kıymetine olan itimadı sarsarki 
bu da teklif edil"n tehirde gayrimeş· 
rut senelik tediyat meşrut tediyat 
gibi muamele göı·Ür•e, takip edilen 
r laksada mugayir olu~. Fransa bü
kUmeti, Almanya'nın hu&usi esha
mı, Youn1! v) r..rr>uver istikra:ılacı 
ve,; henüz toplan 'T 'anuş gayrimeşrut 
SCU<'Iİk ftsdİ vat • · asında kat'İ bir 
ta: r 'Uz yapılmı~ olduğunu bilhassa 
ehemmiyetle k11.vdeyler. 

Almanya için, hct.!kın elinde bu
lunan Young İ:>tikra-zının tediyetına 
devam oluna<ak k>bul edildiği hal
de gayrimeşrut senelik tediyatm te
hiri esas prensip ve sarih abkima 
muhalif olur. Binaenaleyh Fransa 
hükUmeti ~arimeırut tediyatın ve
lev M. Hoover tarafından derpiş e
dilen müddele olsun, hiç bir .. eçhile 
talik edilmesinde biı·inci derecede 
manevı bir menfaat mevcut olduğu
nu miisahede eder. Bugünkü buhra· 
nın neİicelerini hafifletmek için ya
pılan her teşebbüste geniş h>r tarz. 
da teırikj mesai enditesile hareket 
eden Fransa hükUmeti, yalnız tedi
yatın umumen tehirinin kafi bir ça 
re olmadığını, bu mesainin muvaf
fakiyeti namına tası·ih eyleme~i bir 
vazife bilirim. Alınan iktısadiyatıru 
ve daha umumiyetle Avrupa iktısa· 
diyatını tehdit eden tehlikelerin baş
ka bir menşei vardır. Bu tehlikele
rin menşei bilhassa kredilerin mü
hiın suı·ette tahdidinde ve ecnebi 
mevduatının ç:ekilınesinedir. Binae
naleyh Alman buhranının halli ya). 
nız devlet bütçesi yükünün ~zaltima 
sında değil fakat kredilerin tevJ?s
ıüünde mündemiç gibi gözüküyor. 
Bunun içindir k~ Fransa hükiimeti 
parlimentonun tasdiki şartile tehir 
olunamaz. Tediyattan kendi hi:ssesi
ne düşen bir seceliğine muadil meb
lağı beynelmilel tediyat bankasına 
tevdie amade olduğunu beyan eder. 
Bu mebaliğ-in hali hazırda mer'i o
ldn aynen t"slihat mukavelenamele· 
rinin bakiyesinin icrasına hadim ol .. 
ması meşruttu·~ ki bu da esasen Al .. 
man iktısadiyatına faydalıdır. Fran 
sa hükumeti bu teklifi yaparken '::o
ung plar.mdan istifade eden di ·er 

. ,;.~. .... ·~~··, .. ~...: .... ıl . -__ 1.,... D,AKillU\.ı 
Afyon konf eransınıı 

verdiği karar 
ANKARA, 27 A. A. - Afyon 1 bestioine rağmen dünyanm uy~ 

konferansı netayici hakkında İktt- rucıı maddeler üzerine olan m 
sat Vekaletinden ıu tebliği aldık: ihtiyacı bugün dünyada istihsal 

1 - Cenevrede mesaisine devam lluımakta olan ham afyonun h< 
emekte olan afyon konferansı her nin metnı imal sahasında aar 
memleketin ve dünyanın meıru ih- müsait değildir. Binaenaleyh du 
tiyaçlarını geçmemek Üztte kendi- dairi ham afyon istihsalinin azal 
sine lüzumu olan miktar ve bariç- ğa dofnı ıltmesj bir emri talıii• 
ten alacağı kat'i sipatiJler dairesin- 4- Hükıimet 1912 La Haye 
de uyutturucu maddeler imal ve ih kavelesile 1913 La Haye prot• 
racında serbest olması esasını ka- luna ve 1925 Cenevre mulı:aveleı 
bul etmiıtir. ihraç için alınan sipa. iltihakı ve bugün çalıtmakta o 
riıler, Cenevre mukavelesine tevfi- konferanun te9bit edeceii mub• 
kan siparit verem memleketin salii- leye iıtiraki memleketimizin ve b 
hiyetli makamlarından verilmif bir afyon muıtahsillerimizln menfaa 
ithal vesikasına müstenit olmak la- rini himaye için en emin ve iyi 9 
zımdır. 1 olmak üezre kabul etmiıtir. 

2 - Ham afyon istibsalinin tah- S - Ham afyonun harici sa 
didi yolunda konferanoa Rus mu- da alıcılar arasındaki kartel sel' 
rahhası tarafından yapılan teklif i- bile serbest pazar kalkmıı oldui 
ki kabul ve Üç müstenkif reye karıı dan hükumetmustahsillerimizin 1111 

büyük bir ekseriyetle reddedilmit- faatini himaye için ham afyonun 
tir. ricr ticaretini bir teşkilat altına 

3 - Ham afyon istihsalinin ser- mağa karar vermittir. 

Encümende bütçelerin tetkit 
ANKARA, 27 (Telefon) - Bütçe encümeni dün millim 

dafaa ve iktisat vekletinin bütçelerini tetkik ve intaç etmittir. 
Masraf bütçelerinden encümende yalnız hariciye, nafia 

maarif bütçeleriyle mülhak bütçelerin tetkiki kalmıttır. 
hRH ........ cmfoy cmföypcmföyp cmföypcmföyp cmföypcmfmı 

Kayseride yeni posta ve telgraf binası 
KAYSERİ, 27 (A.A.) -Yeniden yapılmakta olan posta"· 

telgı·af binasının inşaatı bitmiş ve bina teslim edilmiştir. Ank. 
radan şehrimi:ı:e gelen posla ve telgraf umumi müdürü Fahri : , 
binanın lesellümünde hazır bulunmuştur. Bina aSl'İ bir tar:ı:cı 
yapılmıştır. Müdüriyeti umumiye Kayseride telefon tesisatı Y' 
pılmasını kararlaştırmıştır. Umumi müdür Fahri Bey bugün A· 
karaya avdet etmiştir. 

Maarif eminliklerine bir tavzih 
ANKARA, 27 (A.A.) - Maarif vekaletinden: 25 ve 26 h• 

ziran tarihli bazı gazetelerde vekalet makamına atfen inti~ar ~· 
den beyanatın maarif eminliklerine ait kısım hilafı vakidir. Ma 
arif müdürlüklerinin ileride barem müsait oldukça maarif emiı• 
tiklerinin teşekkülüden evvelki vaziyete getirilmesine çahşıbc~· 
iı söylenmiştir. _, 

madın tekrar teeaaüsünü kolaylaıtı
racak baıka tedbirler alınacağını ü
mit eder. Beynelmilel tediyat banka 
sına bu suretle tevdi olunacak meb
lağlar Almanyaya da ve diğer mer· 
kezi Avrupa memlekelerinde ve bil 
basa Y oung pli.ntrun bir sene müd 
detle tehirinin mali veya ikt11adi ka· 
rıtıklıklar ihdas edebileceği memle· 
ketlerıleki kredinin .. ıahı için der
hal kullanılabilir. Bu meblağlar pla
nın muvakkaten tehiri huıuıunda 
derpiş olunan bir senelik müddetin 
hitamında bittabi serbest kalacaklar 
dır. Fransa hükUmeti, keza gerek bu 
meblağların gerekıe Y oung planı
nın tehiri neticainde Alman bütçe .. 
sinin hafiflemesinden tevellüt ede
cek mebliğların münhasıran iktısa .. 
di maksatlarda kullanılabilme•i için 
ihtiyat tedbileri alınma11 lüzumuna 
kaildir. Her hangi bir Damping'e 
naklen muzaheret tehlikesi bertaraf 
olunmalıdır. Nihayet mezkur mühle 
tin hitamından evvel, Almanya'nın 
tediyatına tekrar başlaması için ola
cağı tedbirlerin tetkik olunması mu 
vafıktır. Amerika teklifinin tatbik 
olunması için Fransa tarafından tel
kin olunan tadilit ve yapılan tekli .. 
fat Hoover teklifine hikiın otan fi .. 
kir ile tamamen telif edilebilecek gi
bi gözükmektedir. Bu teklifler ve 
tadilat hususunda her halde ilerde 
müdavelei efkarda bulunulacaktır. 
Franııa gayrimetrut senelik tadiyat 
taki hiase&ini yukarda zikrolunan ıe 
rait altında beynelmilel tediyat ban
ka .. nın emrine amade kılmakla tah
ribe uğrıyan mmtakalarının ihyasr 

için katlandığı yükler dolayısile ken 
disine verilen paradan mezkUr te· 
bir müddetince mahrum kalmakta
dır. Fransa kendine verilen meblag
lar ile alması icap eden meblağlar 
arasındaki fark üzerinde ısrar et
mekıizin düyunu umumiyeıinin Al· 
man borcunun 4 misline baliğ oldu
ğu ve maliyesinin ihyası için tak.ip 
edip bizzat kendi vesaitile bundan 4 
sene evvel tahakkuk ettirdiği mesai
nin tehlikeye dütürillmemesi Bzmı
geldiğini hatırlatır. 

Fransa hükumeti. vahim addedi; 
len buhrana karı• aİınacak muhafa. 
za tedbirlerinden iki memleketin an' 
aneye sadık kalarak tefriki mesai 
ettikleri bir zamanda Fransa ve A
merika Cümhuriyetlerinin tessnü
dünü beyan edebilir. Bu iki memle
ket beynelmilel hüsnüniyetlerine 
muahedelere riayet edilmek ve sul
bün istikbali için esaslı ıart olan 
millet arasındaki itimat tekrar tesis 
olunmak suretile mukabele edilece· 
ğini ümit etmekte haklıdır. 

Cenubi Amerikaya da 
gardım 

NEVYORK., 26 A. A. - New -
York gazetesinin Washington mu· 
habiri yazıyor: 

M. Hoover, hali hazırda cenubi 

-~ünden haleldu olmuı olan rnalı 
vaziyetini son derece dikkatle tel· 
kile etmektedir Muşarünileyhin, bİ< 
konferansı içtimaa davet edeceği 7.l~ 
nedilmektedir. 

Cenubi Amerika, Müttehidei ı\ 
merika gazetesine olan borçları11' 
muntazam surette tediye etmekte ,J 
duğundan bir moratorium ili.nı nıe~ 
zuu bahis demektir. Yalnız cen~bl 
Amerika memleketlerine ufak ınil<• 
yaıta ikrazatta bulunulması ve ya• 
but Amerikalı bangerlerin busu•• 
ikrazatta bulunınağa tetvik edi111'1•· 
leri mevzuu bahsolabilir. 

Alman istikrazı 
NEVYORK, 25 A.A. - lııgill"' 

re, Fransa ve beynelmilel tedif"t 
bankaları ile müzakere halinde b~· 
lunan Federal reıerve bankları" 
Rayihişbanka yapılacak 100 milyon 
dolarlık ikraza iştirak edecekleri ..... 
ber verilmektedir. 

ltalga tecil isteyor 
VAŞiNGTON, 26 A. A. - r.f. 

Stimson, ltalya sefiri tarafından ""' 
rilmiş olan ikinci notayı neşrettir· 
miıtir. ltalya, bu notasmcla Hoovet' 
teklifini 1 Temmuz tarihinde sür'• 
atle ve tamamen icra mevkiine ı..,,.
mak niyetinde bulunduğunu bey•" 
etmeldedir. 

Fransız - Amerikan 
müzakeratı 

PARIS 26 A.A. - Hooyer t.I<· 
lifi hakkındaki Fransa - Amerİ~ 
müzakeratma yarın öğleden ........ 
batlanacaktır. 

M. Lava!, saat 16 te M. Mell0~ 
M. Edge, M. Briand, M. Flandio • 
M. Pietriyi kabul edecektir. M. V 
val, Y oung pli.nmda yapılacak h .... 
hangi bir tadilin parlimentonun t'' 
tikine arzedilmesini istilzam ede<' 
ğini tayit etmiştir. 

Fransa ile mutabık 
kalacaklar 

VAŞiNGTON, 26 A.A. - S•: 
lahiyettar bir membadan bildirild• 
ğine göre Fransa ile Amerika .:..• 
sında Hoover teklifi hakkında ıliP 
lomasi tarikile cereyan eden müı:a~ 
kerelerde tarakki görülmüş oldu(~' 
dan iki memleket arasında tam bir 
itili.f husuli muhtemel görıdmel<tt 
dir. 

Fransız meclisinde 
müzakereler 

P ARiS, 27 A. A. - Meb'"'t:' 
meclisinde Hoover teklifi hakkıll· . 
ki i~tizah takrirlerinin müzakere" 
esnasında M. Franklin Bouill~ 
hem bu teklif hem de Fransa biil<~· 
metini bu teklife verdiği cevap ale1 
hinde rey vereceğini söy1emiıtir •. •' ıı· 

Baıvekil M. Laval, tekrar 1<ur• 
ye gelerek demiştir ki: . . ... 

- Fransa, Hoover teklifın• 
b 1 ve reddedebilirdi. Biz bazl 
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MiLLiYET PAZAR HAZJllAR 

Çekler, Lehler bu sene bizden tütün almadıl 

uy~ 

m 

.. .. 
dai 
'n Jll 

un 
na 

il 
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Ekonomi 

Lehler ve Çekler biz
den tütün almadılar 

Her iki hükumet te mübayaatını 
Bulgaristandan yapmışlardır 

Gelen ma.IUmata göre, bu sene 
Lthiıtan rejisi Bulgariıtan' dan 
1,400.000 kilo tütün mubayaa etmiş 
tir. Bu miktarın bet yÜ• bini petin 
ve 900 bini kredi üzerine alınmıştır. 

Çekoslovak rejisi de 1,100,000 
kilo tütünü Bulsariatan'dan muba

yaa etmiıtir. 

Gerek Leh ve gerek Çekoslavak 
rejileri öteden beri ihtiyaçları olan 
tütünleri bizden mubayaa etmekte 
;diler. Halbuki bu sene Bulgaristan 
ılan büyük partiler mubayaa etmek

Je beraber, bizden muNyaa için hiç 

bir teıebbüste de bulunmamışlardır. 

Fındıklarım1z için 

tetkikat 

ihracat ofisi bu ıenelö fındık 

Geçen senenin ayni ayında 
1,478.()()() lira kıymetinde 13,251 
balya İhraç edilınitti. 

Maamafih bu farkın Haziran ayı 
zarfında teli.fi edilebileceğine kat'i 
bir nazarla bakılmaktadır. 

Geçen ay parnuklarımızın ba4hca 

müşterisi Rusya idi. 
Son zamanlarda cihan piyasasın

da pamuk fiatleri yükselmektedir. 

Hububat komitesinde 

VllAg~tlf 

Bono 
Müracaat müd

Jeti bu 
akşam bitiyor 
Yeni iskan tasfiye kanunu 

mucibince bono almak için mü
racaat müddeti bu alqam bit
mektedir. Dün müracaatçılar 
büyük bir yekUn teşkil ediyor· 
du. 

Ziraat müdürü 

Ziraat müdürü tefti§ için 
Yalovaya gitmiştir. 

l\1alfıller kongresi 

Harp malulleri Cemiyeti 
kongresindeki intihabın gayri 
kanuni olduğuna dair vilayete 
otuz imzalı bir istida verilmit
tir. -----·-·---·---' 
Spor 

İhbar edilmediği için hastahane 
müdürü ve operatör 

aleyhine takibat yapılacak 
len itiraz yapıldıktan sonra müstan 

tik kararnamesini tanzim ve mahke 
meye sevkedecektir. Yılmaz tlava
ıının Ağırceza rüyet edileceği söy. 
lenmektedir. 

Karısını kuyuya atan 

adam 
Karısı Emineyi öldürerek cesedi

ni kuyuya atmakla maznun Abdiıl
lahın dün Ağır cezada muhakemesi

ne devam edilmiştir. Abdiıilah, cina 
yet yapıldığı 11rada askerde oldu
ğunu söyledi. 

ır. 

a i ınahsulümuzle Avrupa piyasaları

nın ihtiyaç niebeti hakkında tetki
mı luıt yapmaktadır. 

CENEVRE, 25 A.A. - Hubu
bat komitesi, komite meaaiıinin ten 
siki hakkında M. François Poncet 
tarafından yapılan teklifi tasvip et
miştir. Sovyetler ittihadı da, Londra 
konferanunın netayici hakkında nok 

tai nazaı· teatisine işti ak etmlştir. 

Komite, rüçhan esasına müstenit 
rejimlere ait projeleri ile ıirai krtı• 

eliler meseleleri hakkında tetkikatta 
bulunmaktadır. 

Bir sporcumuza 
nltan 

Balkan oyunlarının te•İsi ve 
tahakkukuna 

masruf olan 
mesaisinden do 
layı Balkan o
yunları Türk 
kafilesi Türk 
atletizm fede
rasyonu reisi 
Bürhanettin B. 
ye Yunan hü
kumeti tarafın 

Aiırceza mahkem .. i dünkü cel
sesinde Yorıi İıminde birini yarala

yarak ölümüne sebep olmakla maz
nuıı Siileynlanın muhakemesine de
vam etti. Y orgi aralarında eıki bir 

husumet oan Süleyman tarafırıdan 
yaralandıktan sonra haıtr· .. ~ye n,,k
ledilmi,, orada tedayj ed:.crek ya
ralan kapanmıı ve ha.taneden çık
mı,ı.. Fakat aradan uzun bir müd
det ge.;meden Y orgi tekrar hasta
lanmış, kendisine ameliyat yapıl
mak icap ettiğinden bu sefer de Ba
lıklıdaki Rum hastanesine kaldırıl
mış ve bağırıaldannın tıkannıaıı 

neticesi burada vefat etmİftİr. 

Dünkü celsede davacı vekili, 
Yerginin bir aralık Gülhane hasta
nesinde de tedavi edilip edilmediği
nin, mezkür hastaneden sorulmasını 
talep etti. 

Bu meseleden dolayı evvelce Ab
dl>llahın kardeıi öldürdüğünden do
layı mahkum edilen Abdüllatif din· 
lenildi ve Abdi.ıllahın o esnada as
ker olup olmadığının tahkiki idn 
muhakeme baıka güne bırakıldı. Ofis başlıca bir ihraç mahsulü- -.......... ....... o 

v; 
müz olan fındıkın piyaea hareket-

k lerini büyük bir dikkatle takip ede-
Kambiyo Borşası -lsterıtn ıo~o.oo Kııron 15,96,00 Müddeiumumi C•mil Bey, huku

ku amme noktasından müteveffa 
Y orginin ölümüne ıebep olan haı

talığı ihbar etmemesinden dolayı 

Balıklı hastanesi müdürü ile mecru

ha cerrahi ameliyat yapan l skorpi
yos Ef. aleyhinde kanuni takibat ic
rasına lüzum gösterdi. 

Müstehcen neşriyat 
davaları .. 

1 • 

zd' 
yı 

A· 

cek ve tüccarlara zemanile bildire

cektir. 

Tiftik tacirleri bugün 

toplanıyor 
ihracat ofisi bu seneki ihracatı-

Dolar 0,47,28 

Frank 12,06,!IO 

Liret 9,02,50 

FrankB. 3,39,20 

Şilin& 3,86,2.5 

Pezeta 4,86,.50 

R. mark 1,97 

Zloti 4,20 

nızı tanzim ve idare için ihracut 

a lacirlerile temas etmekedir. 

Drahmi 36,41,00 
Frank 1. 2,43,62 

Pengu 

Ley 

2,70,50 

79,3S 
Bu.baneddı _,, dan verilmiş o

lan ofiıye rütbesinden Phenixe 
nitanı İstanbul vilayeti vasıtasi 
le Hariciye vekaletinden muma 
il ey he gönderilmiştir 

Mahkeme bu talebi kabul ederek 
adresleri noksan göıterilen ıahitle

rin celbine, haıtalıiı ihbar etmeyen 
operatör lskorpiyos Ef. ile hastane 
müdürü aleyhinde kanuni takibat 
yapılmasına karar verdi ve muhake
me JS teınmuaa talik etlScli. · 

Müstehcen neşriyatta bulunduğu 
iddiasile 2 İnci Ceza mahkemesinde 
muhakemesi görülen Çapkın Kız 

mes'ul mudürü Murat Hasan Bey 
hakkında dün karar verilmit ııaze
tenin yazı ve reıimJeri müstehcen 

mahiyette görülemediğinden mes'ul 
müdürü beraet etmiıtir. e Ofis tiftik ihracat tacirlerini bu

cl rün saat onda bir içtimaa davet et-
Leva 

Florin 

65, IO, 

1,17,18 

Dinar 26,70,00 

Çervoııe 1088 
* Bildırcın ıı:;azetesi aleyhine dün 

yeniden bir müstehcen neıriyat da
vası ikame edilmİilİr. Mezkur gaze
te mes'ul müdürü dün müstantik
Jikçe isticvap eclibniıtir. 

· ,, rni~tir. = 

.ı 
I· 

Y zpılan tetkikata göre bu sene 

tiftik ihracatımız 40 • 45 bin balya 
kadar olacalı:tır. 

Mersinden pamuk 

ihracab 

Menin limanından Mayn ayı 

:tarfında 512,607 lira kıymetinde 

8,301 balya pamuk ihraç edilmİ!tİr. 

Borsa 
harici 

J Altın 

1 Mecidiye 
Banknot 

907,00 
53,00 

262, ~0 

E'lıam \e Talıvil:ıtın nevi 
latlkrnzı dahili 95,25 
Duyunu muvahhado 76,!IO 
ı.ramiyell Demlryolları 4,00 

Cemiyetler: 

Cemiyetlerine girmek 

isteyenler 

Esnafın cemiyetlerine kaydo 
lunmaları mecburi olduğu hal
de, deniz amele ve itçileri cemi 
yetlerine girmekten İstinkaf et 
mektedirler. 

Ticaret müdüriyetinin müra. 
caatı üzerine, Deniz ticaret mü 
dürlüğüü bu ciheti kontrol ve 
tetkike başlamıştır. 

Tapuda yeni teşkilat 

"Yılmaz,, aleyhindeki 

dava 

Neıriyatında halkı yekdiğeri a
leyhine tahrik cürmü ıı:;örülen Yıl· 

maz cazetesi mes'ul müdürü Yusuf 
Zıya Bey, dün 6 ıncı istintak hi.kl
mi Süreyya Bey tarafından iıticvap 

edilmiı ve evrak mi.ıtaleeaı alınmak 
Üzere Müddei umumiliğe verilmit .. 

tir. Müddei umumilik mütalt:aunı 

yazıp istintak dairesine bildirecek 
ve bu üç gün zarfında bir itirazı 

varsa bildirmek üzre ııazete mes'ul 
müdürüne teblif edilecektir. Usu· 

Rüsumatta betaet 
Dün Aiır ceza mahkemesinde 

bir rüsumat memurunun vazifeye 
ait bir meseleden muha.L:emeıi J•
pıldığı sırada, Müddei umumi Ce
mil B. uzun zamandan beri sorulan 
ıüallere cevap vermiyen Rüsumat 
idaresindeki alakadar memurlar a
leyhi•de takibat icrasını talep et
miı ve riyaset makamı bu betaete 

çok haklı bir tarzda temas ederek 
kendi arkadatlarırun itini bu kadar 
oürüncemede bırakanlann halkın it
lerini ne kadar ıı::esiktireeeklerine j. 
ıaret etmittir. 

Bir genç muallime 
beynine kurşun sıktı 

Tapu umum müdürlüğünce 
bir tapu te,kilit layihası kale
me alınmış ve meclise takdim 
edilmiştir. Bu )iyihaya naza
ran, tapu bat memurlukları lağ 
vedilecek ve yerlerine bir mü
dür, bir başkatip, bir merkı>z 
tapu memuru ve her kazada bi
rer tapu m€muru bulunacaktır. 
Müfettişliklerde bir tebeddül 
olmıyacaktır. Yeni teşkilat mcc 
listen çıktığı takdirde, teşrini 
evvelde tntbik edilecektir. 

M•••····---·-----••11HllH••H-1q••••••H•••·-·-·ft .... llllH• .... HHlll..._ ....... 

Ümitsiz bir halde Gülhane 
hastahanesine kaldırıldı 

1 

Dün Küçük Ayasofyada 20 
h§ında Meliha H. beynine kur 
tıın sıkarak kendisini öldürmek 
İıtemiı, ümitsiz bir halde Gül
~ane hastahanesine nakledil
IQiştir. 

Meliha H. Küçük Ayasofya 
da Şehsüvar sokağın.da otur~n 
llıiitekait binba,ı Agah Beyın 

nak Salih önüne çıkmış, biçak
la kolundan yaralıyarak, kaç
mıştır. 

Gazinoda kavga 

Ahırkapıda Kemal Efendi
nin gazino.unda mütteri sıfa
tıyla oturan katip Halit ve mü 
rettip Mehmet Efendiler gazi· 
no sahibi Mustafa r.fendi ile 
kavga etmişler Necat ismınde 
ki garson da b~şından yaralan 
mışlardır. 

ıcfır ve Ortaköyde Ermeni 
llıtktebinde muallimedir. Meli
~a H. dün sabah saat 8 de bı.-
1'aının tabancasını almış, anne 
'İııin yanın• giderek: Kavga 

- Anne, beni affet, demİf, Sakız ağacında oturan Ali is. 
'tınesinin cevap verm~ine va· mindeki adam evvelki gece 
~it kalmadan tabancayı Çenesi- zevcesi Zehra ve kayın valdesi 
'iıı altına tutup ateşleıni9tir. Nazife Hanımlarla geçim•İzlik 
Çıkan kurşun Meliha ~a~ı- yüzünden kavga etmiştir. Nazi

llıın çenesinin altından gırın,,, fe ve Zehra Hanımlar Ali Efen 
~şandan çıkmıştır. . diyi adamakıllı dövmüşler ve 

Meliha Hanım ifade!e gayrı batın<lan yaralamışlardır. 

Maar~f cemiyetinin 

eşya piyangosu 

Türk Maarlf cemiyetinin ı Mart 
193 l <le çekilen Eşya Piyango'!m
dan N umarRlarına hediye isabet e

den ve uzak yerlerde bulundukların 
dan dolayı vaktında müracaat ede
miyenlerin hediyeleri haklnnda Mer 
kez idare hey'eti tarafından yeni 

bir karar verildiii haber ahnmtftır. 

Bu karara göre Piyango mUdi,.iyeti 
Temmuz 931 nihayetine kadat bilet 
lerine hediye İ•abet edenlerden bİL
zat veya bilvasıta müracaat eden. 

lere hediyelC"rİni verecek, taşradan 
biletlerini eönderenlerin de hediye
lerinin bedelini kendileı·ine irıal e
decektir. 

Ktlçük Haberler 

·• T aşdelen menbaında-T at 
delen menbaında geçen aene ya 
pılan tesisatın noksan kalan kı 
sımlarının ikmaline batlanmıt· 
tar. 

'' Tamir edilecek camiler -
I.:ileli camii ile Adalar camii
nin tamirine yakında batlana
caktır. 

•· Hademei hayrat - Hade
mei hayratın . mayıs maaşları 
hakkında henüz emir gelmemiı 
tir. 

Sıhhat Encdmeni 

Yeni sıhhat umumi kanunu 
na nazaran Ankarada 9 kitilik 
bir umumi sıhhat encümeni tet 
kil edilecektir. 

Bu encümene memleketimi
zin en muktedir doktörlari seçi 
leceklerdir. Bu zevatin kimler 
olduğu h~nüz tayin edilmemit 
tir. 

Yalan 
tıı;•kt d. .. ·uiz bır halde T 
~ e ır ve umı ki raınvaydan atlarken Vilayetten: Yarın gazetesi-

Culhane hastahanesine na e- su dibindeki kayalara çaı.,..mı• 
d Beyoğl d h ı·f " ~ nin bir müddetten beri mezar-

~aarift• 

Talebe yurdu muvak

katen kapandı 

Maarif cemiyetinin tahtı ida 
resinde bulunan Kadugadaki 
leyli talebe yurdu cemiyet tah
siaatın:n bitmesinden dolayı 

yaz tatiline münhasır olmak Ü· 

zere muvakkatan tatil edilmit· 
tir. Yurt senei tedrisiye batın
da tekrar açılarak, talebe iakin 
ve ia,eye devam edilecektir. 

Tanassur eden yok! 

Bir gazete Kadıköyünde bir 
ecnebi mektebinde tanassur hi 
disesi olduğunu yazıyordu. 

Yaptığımız tahkikata naza
ran böyle bir hadise olmamıı· 
tır. 

Darülfünun bütçesi 

Darülfünun emin vekili Mua 
tafa Hakkı B. bütçe hakkında 
vekaletle temas etmek üzere 
bugün Ankaraya gidecektir, 

Balıkesir - Kütahya 
hattı İlıniştir. . . . - d un a Karnaval soka· ve mu le ı yerlerinden yara-

t 
u intiharda bir aşk ışkıntınd~o. Ggı~ a otura., Madam lskobi lanmıştır. Ahmet Mehmet E- ların açılaıak ölü kemiklerinin Balıkesir . Kütahya battı 

1 e ıı rıgoryan evvetk·ı g" . h d d · ) 1 1 d 1 1 b 1 k b · t h.t b 1 e d · ~olduğu tahmin edi rne 
1 

· d un Şaş ı.ne fen i te avı a tına a ınmıştır. ça ın ığını an ve stan u a - ID§aa ı ı · m u muş v emır 
1ıt•liha Hanımın bir dokt_or " e tdr~mvayda.'.1 atlanıak istemis d k riatanlarının bu yolda gayet va yolları umum müdürlüğü hey'-
ltı 1 d b tile nışan ve uşerek agır sur •tte b • Bir apartıman a avga · b. k eti fenniyesi tarafından bir ay 
l !an an ığı ve u Z~. . fha- da l M aşın- sı ır emi ticareti için istis-
•-tnak 1·stemedı·g·1• açın '.n

1 
1ek n yara anmıştır. ecnıh has Taksimde Kalmis apartma. d·ıd· .. d b h. . evvel muvakkat kabulü yap•I· 

"' · tah k ld 1 d mar e ı ıgın en a ıs nes.rı~a , ·· tenı m • aneye a ın mıştır. nında Nu .. zhet Be)•İn airesinde ' mı•tı. Ahiren hattın telgraf kıs • teşebbüs ettiği soY t tk· Y 

ltı1;... Denize dalarken olmadığı bir sırada, gelini Ni- ının mu ıye ve Belediye mü- mının da muvakkat kabulü ya-

BeltJdiged_!_ 

Yollar 
Evvela mektep-

1 lere giden yollar 
tamir olunacak 

Canav 
Bir adam ka 
iki çocuğun 

Cebelibereket'te f 
ürpertici bir cinayet 
Cinayetin çok korku 
lim safhaları vardır. 

Cebelibereketin k 
Belediye bütçesinde yollara lu mahallesin uzun 

sarfedilecek kısım 250 bin lira Durdu Mehmet ailes 
dır. Kaymakamlar belediyede hanımla iki çocuğun 
bir İçtima yaparak bu 250 bin 1 da geçimsizlik yüzü 
liranın evveli hangi yollara tün insanlığından t 
sarfedileceğini te~bit etmişleP· 1 rek, bütün canavarlıg 
dir. rak keskin ve büyük 

250 bin lira ile derhal bıitün la bir et kıyar gibi kı 
yolların yapılmasına imkan ol- , ymcık etmiş, bir et 
madığından, evvela mekteplere j linde ormanın bir tar 
giden yolların yapılması karar mıştır. 
laştırılmıttır. Ana yollar da bu Bir su kuyusunda 
meyanda tamir edilecektir. Ya- fen çıkan kadın ve ç 
pılacak yolların projeleri tan- seleri nazarı dikkıı.tı 
zim edilmi§tir. ve mesele adliyeye ak 

Gazi köprüsü T.ahki~at neticesinda 
bıselenn Durdu Meh 

Belediyeye gelen hususi ma
lümata nazaran, Gazi köprüsü 
nıinkambiyo müsaadesi yeni 
bütçe ile birlikte gelecektir. Mü 
saade geldikten sonra Avrupa 
gazeteleri ile derhal ilin edile 
cek ve münakasa altı ay süre
cektir. 

Belediye köprüyü peşin para 
ile yaptıracağı için timdiden 
bir iki ecnebi gruplar müracaat 
etmişlerdir. 

Hisar duvarlarındaki 

lesine ve çocuklarına 
ğu anlaşılmıştır. 

Tahkikata memur 
Mustantik Talat Bey 
da, kanlı izler üzerin 
etrafında tetkika tta b 
tur. Durdu Mehmet'te 
tik Beyle beraber bulu 
Birden bire m stanti 
ruyor ve Durdu J\.. "h 
züne bakıyor. Durdu 
bu dıkkatlı bakı~ karşı 
riyerek şaşırıyor. 
mustantik izleri takip 

ağaçlar rek Durdu Mehmedi i 
Anadolu ve Rumeli Hisarla başlıyor. Sualler sıkla 

rının duvarlarında zamanla bir navar adam cürmünü i 
çok ağaçlar çıkmıştır. Y apılaıı yor. Bıçaklar bulunuy 
tetkikatta bu ağaçların hisar Durdu Mehmet ya 
duvarlarını tehlikeye dü§iirdü· tan sonra yamalık çifli 
ğü anlaşılmıştır. 1 kinci bir cinayet hadis 

Belediye emir vererek büyük haber veriliyor. 
taşlar yerlerinden oynatılma- Üç karısı bulunan 
dan hisarın duvarlarındaki bu palalı Osman oğlu Ali 
ağaçlar sökülecek ve kabil ol- karısından şüphe eder 
mıyanlar kesilecektir. zerle öldürmüştür. Ge 

Köprüde bir "'CY yok d? M~h~e~ ve. gHeks 
'I' kif edılmıtıerdır. 

Bir gazete Galata köprüsü
nün gene terfie ihtiyaç göster· 
diğini yazıyordu. Bu hususta 
belediye fen müdürlüğünden 
tahkikatta bulunduk. Böyle bir 
fenni ameliyeye lüzum olmadı 
ğı cevabını aldık. 

Fıçılardaki sular 

Fıçı ile satılan suların karı
tık olduğu ihbar edilmittir. Be 
lediye fıçı ile satılan suları mt.n 
ba batında mühürlemekte ve 
buna mukabil küçük bir resim 
almaktadır. Belediye fıçılann 
daha mazbut bir şekilde mü
hürlemeğe karar vermittir. Bu 
hususta yeni tekilde bir mil
yon damga kurıunu sipariş e
dilmiştir. Yakında kurşunlarla 
mühürlenmeğe batlıyacaktır. 

Şoförlük şeraitini haiz 

olmayanlar 
Seyrüsefer nizamnamesinde 

cünha ve cinayetle mahkum o
lanlar ve içkiyi adet edinenle
rin şoför olamıyacakları musar 
rahtır. Fakat son zamanlarda 
bazı kimselerin şeraiti haiz ol
madıkları halde ıoförlük yap-

tıklan görülmüştiır. 
Beledi;. , 1.aymaka 

bir tamim gnndt' ·eıek 
susta serian ta:ıkikata 
masmı biJd;nn;ştir. I! 
rin şc-förlük yaptıkları 
yün ederse derhal itten 
leceklerdir. 

Bir mecnun ka 

Dün belediyPyf> bir k 
racaat e~m:ş, Seıı\n:kli 
noz .ıadelerin vuisi ol 
söyliyerek miras istedi 
lemiştiı·. Bu garip m · 
tc tkik eden belediye, 
Bergamalı olduğunu ve 
mühtel bulunduğunu t 
mi§tir. 

Kadına, münasip bir 
belediye dairesinden 
ile savuşturulmuştur. 

Üsküdarda yapıl 
hastane 

Usküdarda inşa edile 
tahane için Doğancılard 
bir binaya daha bakılm 

Bu bina diğerlerine n 
daha muvafık görülmek 
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mdesi "Milliyet" tir. 

AZIRAN 1931 
HANE - Ankara cadde. 
O Telıraf adreıi: Milliyet, 

elefon numaraları: 

1 -24312-24313 

•NE ÜCRETLERi 

p 

Türkiye için H..-iç için 
400 kuruı 800 kuruı 

760 " 1400 " 
1400 .. 2700 " 

ı evrak geri verilmez 
• seçen nuahalar 10 kurut 

ı.ete Ye matbaaya ait itler 
llriyete müracaat edilir. 
imiz iliaların meı'uliyetini ,... 
ııgünkü Hava 

lin en fazla hararet 26 
ıZ 21 idi. 

ıBir anket 

Burhan Cahit 
Beye 

Ben size küfretmedim. Mem 
lekette söz ve fikrin nereye düş 
tüğünü göstermek için sizi bir 
mukayese unsuru diye aldım. 
Ben sizi bir mevzu diye düşün
medim. Sanat ve kıymet zabıta 
sını kaybetmit bit- memlekette 
bir elitin ıztırap ve vazife his
sile, tıpkı çamura dütmüt bir 
yüzüğü kurtarmak için yaptık 
lan gibi size kadar indim ve o 
yüzüğün felaketini ispat için 
sizin tethisinizi koymaya mec
bur oldum. Yoksa yer yüzünde 
biç bir süfli cins 'f'e hiç bir ba
yağı madde yoktur ki, onlar
dan bahsetmeği bahsinize ter
cih etmiyeyim. 

Vekil 
M. Dagat katibi Tripo'yu 

çağırdı: 

- Azizim, dedi, ben şubele
ri teftite çıkacağım, sen burada 
ki itlerin cereyanını biliyorsun. 
Gelinciye kadar itlerin durma
masına dikkat edersin. Yalnız 
bazı zamanlar, mutlak surette 
benim İmzama ihtiyaç hisıl o
luraa, benim yerime imzala .• 
Yeter ki, it durmasın. 

- Nasıl olur efendim? 
- Pek ili olur. Benim sana 

emniyetim var. Sonra ben mü
aaade veriyorum. Daha sonra 
da itlerimizi benim kadar sen 
biliyorsun. Yalnız şuraya otur, 
bakalım imzamı atabiliyor mu 
sun? 

Tripo oturdu. İmzayı benze
temedi. M. Dagat bir kağıdın 
tepesine nümunelik bir imza at 

niz ki, kadınların pelı: pahalıya 
mal olan ufak tefek şeylere her 
zaman ihtiyaçları olur. Ben de 
çeklerinizden birini imzaladım 
ve zevcenize verdim. 

- Yani karımı idare ediyor 
dunuz? 

- İsnatta bulunmayınız e
fendim. Ben çeki sizin namını
za imzaladım. Çek karnesi de 
sizindir. Binaenaleyh zevceniz 
öteberi masraf etti ise, benim 
paramla, sizin pararMzla mas
raf etti demektir. 

- Çok mükemmel.. Fakat 
bu söylediiiniz demin gördü
ğüm vaziyeti izah etmiyor. 

ıın ruzgir mlltebavvil 
a bulutlu. 

Siz bütün Sulukule mahluk
larını mata, kürek, küfe, çomak 
Babıi.liye sökün ettirip süt kar 
detlerini aratacak bir aiızla ba 
na küfrediyorsunuz. Manikür
lü hrnaklarınızdan ve ru1"lu ag" 

tı: 
zınızdan utanın! Gelen geçen 

- D harfinin kolunu salıver. 

- Söyliyeyim efendim. Ge
çen gün herifin biri zevcenize 
hakaret etti. Ben de bila tered 
düt bu terbiyesize yazdım ve ı 
kendisini düelloya davet et
tim. 

- Bu kal· · 'manlığı göster
diniz demek .• '{ a düelloda kay 
bederaeniz ... 

herkesin dağlama imzalarla süs 
!ediği köy arzuhallerine benze
yen allıklı yanaklarınızdan uta
nın! 

İlim, edebiyat, san'at, eser, 
şöyle dunun hatta "Moris De
kobra., ve "küfür., ün bile na

gunlerde yere bakmadan musu onlann size izah edilme
enler, köprüde vapurları !erine mimdir. 

ilia.I 
Rakılar! 

lenler, vapurdan vapura A d 1 kt 
1 lbe 

ramız a yo yo ur. 
ar e tte başlarımızın El" d k" _ b" f .. 

ıd d ı ·ı· ın e ı çomaga ır are o· e o aıan ı anları, rakı 1 .. .. k . .. . h'' 
nn .. .. t·· 1 H tt" usu ta ıp ınsanın uzenne u· 

ı gormı·• ur er. a a I • 
Vapu 1 d. "M h k cum eden mahluktan kaçması 

r arın a a ya,. u l. I k b. k h 
bi kendillisi bile var. yal- azımd ge en anca ır a ra-
kt "k ·ı ld - . . k man ır. e rı ı e o ugu ıçın pe 

andil değil.. Niıter gibi küçük fakat dağ 
.ındim bu ilanlara bakar- delmeğe, kanal açmağa, hayat 
ıtanbula yağmur yerine kurtarmağa mahsus bir i.let o
fağdığını kabul etmeliyiz. lan söz gibi kudretli, mukaddes 
yok Yarabbi? bir vasıtayı bekçi sopa11, baıça 
stal, Bilecik, Bomonti, vuı palaskası, çerkes kamçısı

nkızı, Kooperatif, Keyf, nın göreceği vazifeye sevkede
ıs, istafilina ve ili.h.. mem. Bunu aczime hamlediniz. 
"' duvar ilanlarını daima 
k ederim. Bunlar içinde 
•İyeti sinemalar alır, lakin 
klük itibarile Anlar sirki 
akı ilanları hepsine faik-

j 
.itün bu ilanlar, o rakıların 
pa ittah ve neşe verdiğini 
er .. Eğer bu söz doğru ol
lı, İstanbul halkının sera
.avi pür sihhat olmaları ve 
eden sokaklarda göbek at
an lizım gelirdi!! Acaba öy ., 
11. 

Sıcaklar 

ıcaklar baJladı dersem ina
mııaınız? 
'uma günü giiya hava al
' 1çin birinci defa olarak Al 
Kuma gittim .. 
Sir ufak kumaal ve bir büytıjc 
abalıktan başka bir şey gör 
:lim- Güya Boğazın ağzına 
yakın idik .. Bir sıcak hava 
mizi değil kanımızı kurutu
du .. 
i anımda oturan bir ermeni 
lesofu kahve de arkadaıına 
ap eder gibi .. 
- Ey Allahım, yakacağıaan 
ayak evvel yak ta kurtula-

1, yakmıyacağısan, yüzümü
ne alef üflôrsun? dedi.. 
Terledi, terledik ve tekrar va 
ra binip evimize döndük .. 
Ben bu gibi umumi yerlerde 

N~cıp FAZIL 

KADIN HUKUKU 
Yazan: Necip Ali 

Denizli meb'asu 

Her kütüphanede arayınız. 

Fiati : 1 li•adır ................ , 
hava alınmıyacağını ötedenberi 
bilirim. Korktuğum soiuk al
maktır .. 

Kadınlar ve tramvay 
lstanbul tramvayları kadınla 

rın İmtiyazlı olduğu yerlerden 
biridir. Malum ya öndeki iki sı 
ra kadınlarmdır, iki gün evvel 
tramvayda bir kadın yolcu ile 
biletçi arasında bir münakaşa 
oldu: Bir erkek yolcu kadınlara 
mahsus ilk sıraya oturmuş, biı 
kadın biletçiye bu adamı kal
dırmasını ihtar etti, ve şu ceva 
bı aldı: 

- Ne yapalım, bot bulmuş 
oturmut şimdi kadın erkek var 
mı? Siz de onların yerine otu
ruyorsunuz .. Erkekler "bizim
dir,. diye kaldırıyor mu? 

FELEK 
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Bürhan Cahil 
Şeyh Sadun çok hürmet et- 1 - Bölük kumandanım muli 
ği genç erkanı harbin koluna zım Rifat .. Ayni zamanda çok 
ircrek dival'haneye kadar gö- samimi bir doat. 
rdü. Mülazım Rifat konutacak 

Kubbelerinde sallanan kandil- kadar fransızca biliyordu. Bu
ri renk renk yakılmıı bu ge- na mukabil yarım arapçasile 
it salonun bir köşesinde beyaz derdini anlatıyordu. 
"r hayaller belirdi. Yüzbatı Ce Büyük Verandaya yakın bir 
1 bu gölgenin Zehra olduğu- köşede, salkım kandillerin al
u derhal farketti. Genç kız ka tında oturdular. Genç kız bu 
atlanmıt gibi seyyal bir yürü gece pek neş'eli görünüyordu. 
.. şle yanlarına geldı. Bu ak- Yüzbatı Celil bu bakir çöller 
m tam bir Avrupalı gibi gi- de kim bilir hangi coıkun ihti-
nmitti. Omuzlarında ince be- rasın kurbanı olan bu genç kı-
z ipek bir kap, altında ateşi zı biraz arzu ve daha ziyade 

, nar çiçegi gibi bir tuvalet korku ile benimsiyordu. Bu ger 
rdı.. Kumandanın yanında gin dudaklarda, bu kuvvetli 

r baıka zabit olduğunu gö- kalçalarda ve o derin siyah ba 
nce biraz çekindi fakat yüz- kıtlarda •tkın .. hennemi ihti-

•••'-"_ ... ·ı ı· . ~ 

A harfini de aıkışık yaz, dedi. 

Ki.tip bet gün kadar imza 
taklidine çalıttı ve nihayet M. 
Dagat neticeden memnun görü 
nerek, bavulunu aldı vilayetle
re ıeyyahate çıktı. 

Teftişten döndüğü zaman, 
ilk iti yazihaneye uğramak ol
du. Fakat hususi odasına gi
rer gimıez, karısını katibin ku 
cağında gördü ve bittabi hiç te 
memnun olmadı .. 

Müstehziyane: 

- Maşallah, maıallah, gay
bubetimden İyi istifade ediyor
sunuz, dedi. 

Ki.tip fatırmakla beraber, 
kendini topladı: 

- Efendim, bendeniz ken
dimde hiç bir hata görmiyo
rum, dedi. 

- Allah allah .. Sebebini an· 
lamak isterdim. 

- Size hakikati söyliyece
ğim. Siz burada yokken mada
mınız buraya geldi. Öteberi al
mağa ihtiyacı varmıf. Bilini-

- Endite etmeyiniz onun 
için efendim.. Mektubumun al
tına sizin imzanızı koydum. 
D harfinin kolunu salıverdim. 

A harfini de sıkı§ık yazdım. 

- Yani benim nam ve hesa
bıma bir davet değil mi? Oh, 
oh, oh .. Haydi onu da kabul e
delim. Fakat bu sebepte karı

mın kucağınızda bulunmasını 
izah etmiyor. 

- Efendim, bütün bunlar
dan sonra zevcenizin muhabbe 
tini kazandım. Diğer taraftan 
ben de güzel bir kadına karşı 
gayri hassas duracak kadar 
hayvan değilim. işte bugün bu 
rada .. 

- Demek itiraf ediyorsun. 

- Niçin saklayayım efen-
dim. Ben zevcenizi kendim İçin 
değil, sizin ni.m ve hesabınıza 
kucaklamıştım. Yani anladınız 
ya efendim, onu ben değil, yi
ne koca , yaııi ıiz kucaklamıt 
oluyorsunuz. 

ve 
Sigortalannııı Galatada Ünyon banmda klin 

ÜNYON SlGORT ASINA yapbrını:ı:. 

Tllrkiyede bilifuıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaphr· 

Telefon: Beyoğlu 2002 

Beyoğlunda lstiklil caddesinde 148 numeroda 

ŞARK PAZARI 
( Bazar D'Orient) 

Gömlek fabrikası ve her nevi 
tuhafiye mağazası 

:.ialata'da Abdu" lıh Efendi Lokantası k6feainde ~~ num61>ya 

NAKLETMiŞTiR 
Diılerinde bile yırtıcı bir di

ti 11rtlanın vah,eti telnreti par
lıyordu .. Kafasının içi kuvvetli 
ff müesair bir frenk terbiyesi 
ft bilgisile değiımit olmasa bu 
ıüzel çöl yanuau hırslı ve ıeh 
fttli kucaklardan narı beyza ha 
linde bir atet parçası gibi aka
cak ve temas ettiği yerleri ya
kacaktı. 

Omuzlarından ara sıra ka
yan İpek kabı ihmalkar bir ta
:rurla alırken vücudüne öyle 
gergin ve elestiki hareketler ve 
riyordu ki kızıl bir aleY dill!ni 
gibi kıvrılan bükülen bu sıcak 
vücudün bir erkeği çıldırtan 
hatları bütün vüzuhu ile gözle
ri ısınyordu. 

Arabesk yemek salonuna geç 
tiler. 

Yüzbaşı Celal sohbet mevzu 
unu vukuata temas ettirdi. 
Harp hakkında Şeyh Sadunun 
fikirlerini anlamak İstiyordu. 

Fakat bütün gayretine rağ
men harp havadisini onun ağ
zmdan almak kabil olmadı. Bi-

kadar ıirayet edeceğini ihtimal 
halinde münakaşa ediyor, Tür
kiyenin de bu alete girdiğini 
söylemiyordu. 

iki ~ ıaat eYvel hicin süva
rilerle kendiaine tabi en büyük 
atiret irei•ini vaziyetten haber
dar edeiı Şeyb Sadun hiç bir 
ıeyden haberi yokmuı gibi bi
li. bir hafta evvelki haberler
den bahsediyordu. 

Yüzbatı Celil cebinde müt
hit bir ittiham vesikaaı olan 
mektubu çıkarıp teyhin yüzüne 
fırlatmamak için kendini güç 
zaptetti. Fakat müki.lemeyi ge 
ne bir çevirme hareketile çöl ah 
valine getirerek dedi ki: 

- Furat sahillerindeki bazı 
atiretler hakkında bu günlerde 
nahoı raporlar alıyorum. Bu 
gün, buraya gelirken büyük 
kumandanlarımdan birinden 
müstacel bir rapor geldi. Elbu 
kemal aşireti efradının bet ki
tilik bir yolcu kafilesini vur
dukları haber veriliyor .. T ahki 
kat yapılması için emir ver-
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Yeni şekil 

Soldan sala 

• • • 

1 - Ceride (6) Hiaar (4) 

2 - Birleıtinnek (4) Celi•· (4) 

3 - Tabak ID"alanan yer (3) 
Doğruyu söylemek (6) 

4 - Haya (2) Oturmak (6) 

5 - Dinlenmek (4) 

6 - Yama (2) Büyük(3) Zaman 
(2) 

7 - Mecal (5) Fiıtan (4) 
8 - Cölun akıi (3) 
9 - Piı bir tufeyli haşere (3) Si

yah (4) 

10 - Mülkler (5) Madeni İp (3) 

11 - Hakkından gelmek (3) Kö 
pek (2) Sert (4) 

Yukardan aşağı 

1 - Kin (5) Ogretmek (1 

2 - Irat (4) 

3 - Sonuna t ili.ve ederıenİJ: zift 
olur (3) Ticarette eaaı (7) 

5 - Yapmak (3) Lezzetli (!;) 

5 - Yapmak (3) Lezetli (5) 
6 - Gecelik (6) Beygir (2) 
7 - Fuı..... •thaneai (6) 
8 - Dam• örten (7) 

9 - Buldur (4) Hedjye (:1) 

10 - Söz (3) Hakikat (3) Kabul 
ebnemek (3) 

l1 - Deri ile kemik arım ( 2) cilt 
(3) Seccade (4) 

Y•z mevelml için 

BEBEK'te 

liraht lalı 
D•lır•n OnUnda S•lp ll•r 
yelıaı mObllell ol•r•k kl
ralıkhr. Derunundakllara 

mUracaal 

Otobüs seyrüseferi 
Beşiktaş ile (Maçka tari

kile) Harbiye arasında işle
mekte o~an otobüs sefer!e
rinin Taksim meydanına ka
dar temdit edildiğini müdi· 
riyet ahalii muhteremeye ilin 
ile kesbi şeref eyler. 

Bu hat, Beyoğlu ile Boğaziçi 
ve Üsküdar arasında Beşiktq 
vapur iskelesinden deniz mü
nakalatını kolaylaştırmakta· 
dır. 

Seferler, Betiktqta vapur 
iskelesi yanında, ve Beyoğ• 

tunda Taksim meydanında 
Tramvay durağı yanındaki 
mahallerde a11lı saatlerde 
gösterilen zamanlarda ve tam 
on dakika fasıla ile icra o'un
maktadır. 

Hareket zamanları: 

Taksimden ilk hareket saat 7,30 
.. Son " .. 20,30 

Beıiktaştan ilk hareket saat 7,10 
" Son .. .. 20,SO 

Seferler seri ve rahattır. 

Fethiye ŞirkeU Madenl
yeai Tiirk Anonim 

Şirketi • HISSEOARANA iLAN 

b:ra•ydm 
MADE LERİ T.A.Ş . 

.Fcvkalado surette bcyetı umu
miye .içtımama avcı: 

Ticaret kanununun 361 incı ve 
esas mukavelenamesini, 24 iıncü e: 
mtvaddı müteakibesi ahkAmına tev
fikan Bl\LYA-KARAAYDIN MA
DENLERİ Tüık Anonim Şirketinin 
hissedaran heyeti umumiyesi gel · 
cek Temmuzun 25 inci Cumartesi 
günü saat 15 bu,ukta Şirketin Ga· 
lata'da Merkez-Rıhtım Hanında ka
in merkezi idaresinde mevaddı ati· 
ye hakkında müzakere zımnında 
fevkalade surette akdi içıimaa da
vet olunur: 

1 - Madenlerin muhafazası ve 
muhtemel işletilmesinin temini mak 
sadilc fenni ve mali elzem ve mu
vafık iktidarı haiz bir grup ile mu
kavele akdi: 

2 - İstifa eden murakıbın yeri
ne 1931 senesi ic;in yeni bir murakı
bın tayini. İtbu İçtimada bizzat ve 
bilvekiile hazır bulunmağı arzu e· 
den hissedaran, Ticaret kanununun 
37 l inci maddcııi mucibince malik 
oldukları senedatı yevmi içtimadan 
laakal bir hafta evvel htanbul'da, 
Şirketin ınerkczi idaresine ve Paris· 
te Danten sokagında 3 mumeroda 
''BANQUE DE PARİS ET nP.S 
PAYS-BAS" Bankasına tevdi <t
meleri lcizımdır. 

llissedaran her biri heyeti umu
miyeye dahil diğer bir zati tevkil e
debilir Hisse senedatının tevdi olun 
duğuna dair mücssesatı maliye tara 
fından muta vesikalar içtimaı uruu
mide hazır bulunmak üzre mevdu 
hisse senedatı makammda kabul o-
lunur. 

Mecliıi idare 

iLAN 
lıtanbul'da Sullan Hamammcla 

Hüdaverdi Hanı albnda 110 nutnAl-
Ticaret kanununun 361 inci ve ralı Ligor Alevropuloa ve ıeriki un

esas mukavclenamcsinin 47 inci v~ vanile Çuha tlcaretile iıtiıal eden 
mevaddı müteakibesi ahkamına ıcv- Kolektif şirketi tarafıncbn vuku bu
fikan Fethiye Şirketi Madeniy i lan konkordato mühleti talebi lıtan 
Türk Anonim şirketinin hissedaran bul icra Reiıliii tarafından kabul 
hey'eti umumiyesi gelecek Temmu- edilmiı olmakla icra ve iflaı kanunu 
zun 25 inci Cumartesi günü saat 1.5 nun 283 üncü maddesi mucibince a~ 
te Şirketin Galata'pa Merkez Rıhtım lacaklılann 3 Temmuz 1931 lari
Hanında kain merkezi idaresinde hinden itibaren 22 Temmuz 1931 
mevaddı atiye hakkında miızakcre tftrihine kadar veıikalarile birlikte 
zımnında frvkalade surette akdi iç- Calata'da Nordıtern Hanında 3-4 
timaa davet olunur: numaralı daireye her ıün ıaat on 

, . . . . üç on dört araımda müracaat ede-. 
1 - Ştrket sermayesının tezyıdı 1 rek alacaklanm bildirmeleri ve bu 

hakkında meclisi idarenin _te_klifi; . j müddet içinde alacaklarını bildirme-
2 - İşbu sermaye tezyıdı keyfı- yenlerin konkordato müzakereıin

yetinin kabul ve m vkii icraya ko- den hariç bırakılacaldan ve 24 Tem
nulduğu takdirde şirket esas muka muz 1931 tarihinden 2 Ağuıtoa 
vclename•inin binnetice 6 ıncı mad- ı931 tarihine kadar ayni aaatlerde 
desinin tadili. veıikalan tetkik etmek üzre yukar-

Ticaret kanununun 385 inci mad- da yazılı daireye müracaat edebile
desi mucibince yalnız bir hisse sahi- cekleri ve alacaklanru kaydettirmiı 
bi olanlar dahi diğerleri misillü. mü olan zevatın S Aiuıtoa 1931 ıari
zakerata ittirak ve rey itasına hak- hinde saat on Üçte keza yukarda ya .. 
Jarı vardır. Her hisse aahlbınc bir zdt mahalde konkordato teklifini 
rey temin eder. müzakere için vaki olacak alacaklı 

lar toplanma11na ıelmeleri ilin olu-
İşbu i timada bizzat ve bilvck.i

le ha.ır bulunmağı arzu eden hisse· 
daran Ticaret kanununun 371 inci 
maddesi mucibince malik oldukları 
senedatı yevmi içtimadan Jiakal bir 
hafta evvel İatanbul'da, Şirketin 
merkezi idaresine tevdi etmeleri li· 
znndır. 

Hissedaran her biri heyeti u
mumiyeye dahil diğer bir zatı tev
kil edebilir. Hi11&e senedatının tevdi 
olunduğuna dair müessesah maliye 
tarafından muta vesikalar içtimaı 
umumide hazır bulunmak üzre mev 
du hisse senedatı makamında kabul 
olunur. 

Mecliıi idare 

nur. 

htanbul 4 üncü İcra Memurlu
ğundan: 

Mordahay Aguvat efendinin, Pa
nayot efendi Acem oğlunda alacağı 
bulunan mebaliifn temini ınmnmda 
borçlunun İatanbul'da Balıkpazan 
ci•annda fırın sokağında 7 No. lu 
mağazada mahcuz bulunan: 13 çu
val patateıten kifi mlktan açık art
tırma ile paraya çeYrileceğinden 4 
TEMMUZ 1931 tarihine müaadif 
Cumartesi günü mU.terilerin saat 
ondan on ikiye kadar mezkür ma
ğazada memuruna müracaat etme
leri ilan olunur. 

H~~MI lLlNLlB T ~ i i'12iifi nrnn Til 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daireler 
Uanlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutuıu Ist. 753 , .............................. .. 

mıt bir et parçası halini aldı. 
Garip bir bakıtla gözlerini 

genç erkanı harbe dikti: 
- Beş kitilik yolcu kafilesi 

mi? dedi. Seei titriyordu. 
- Zannederim .. Seyyar kuv

vetlerimiz sahra telefonu ile 
haber vermitler. 

Yüzbaşı Celal ehemmiyetsiz 
bir havadis gibi hem yemek yi 
yor, hem de anlatıyordu. tlave 
etti: 

- Çoktandır vukuat olmu
yordu. Biraz ıiddetli tedbir al
mak lizım. 

Şeyh Sadun daha fazla bir 
fey söylemedi. Fakat yemeğin 
nihayetine kadar dütündü. 

Yüzbaıı Celal bu akıam (Ay 
nilkum) a gelecek postayı me
rak ediyordu. T edmürde gece
lemek muvafık değildi. Gece 
aydınlıktı. Avdet daha kolay o 
lacakb. 
Yemeğin sonuna doğru feyh 

Sadun sordu: 
- Haleple ne var ne yok a

caba. Gittiğiuiz var mı? 

- Aylar var, gitmedim. Siz 
(Şam) a gitmiyor muıunuz? 
Şeyh Sadunun suali kuman

danı açmak, söyletmek içindi. 
Fakat genç erkinı harbin ona 
(Şam) dan havidis soruıu iki 
sinin de biribirilerinin maksat
larını anladıkalrını meydana çı 
karmıt oldu. 

Şeyh Sadun kaçamaklı ce
vap verdi: 

- (Şam) da Zebranın mek
tep arkadatlan vardır. Fakat 
zannederim epey zamandır o 
da bir haber almıyor. 

Genç tuz bu müki.lemeyi dik 
katle dinliyordu. Kendisinden 
bahsedilince yüzbaıı Celile ba 
karalı: 

- Evet, dedi. Artık çöl da
ha hoşuma gidiyor. (Şam) ı öz 
!emiyorum. 

Genç erkanı harbin iri yetil 
gözleri bir müddet ona çevril
mit kaldı ve muhteris arap kı
zı bu keskin ve yeşil bakıtları 
çilde bulunmut bir avuç su gi 
bi ateşli ruhuna akıttı . 

aeyretmeğe davet ediyordu. 
Y üzbatı Celal : 

- Sizden ·müıaad- i8tiyorus. 
dedi. İkramın- çok tew+kiir 
ederiz. F al<at bu gece karargi· 
ha dönmek mecburiyeti var. 

Genç erkanı harbin tam bir 
asker kat'iyyetile yaptrıit bu iti 
rn Şeyhten ziyade kızını müte 
euir etti . 

Şeyh, kumandanm .özünden 
sonra ısrarın lüzumsuz ve ma
ni.11z olduiunu biliyordu. F •
kat genç kız bir daha a:ica etti: 

- Kalsaydınız, bu gece size 
piyano çalacaktım. 

Ve ilive etti: 

- Hem alaturka notalar ge 
tirttim. Onları .... 

Yüzbatı Celil ba!ını salladı: 
- Çok teşekkür ederim, fa• 

kat gitmemiz lazım. Bu lutfu
nuzdan ümit ederim ki yalund• 
istifade ederim. 

Genç kız boynunu bükmut· 
tü. 



Elli yaşında ne 
yapacaklar 

Bir sinema mecmuası artistleri a .. 
ı·asında bir anket açmtf. Kadıoılı er 
keldi yıldızların hepsine de "elli ya
tında ne yapacaklannı,, soruyor. 

Pola Negri diyor ki: 
" Benim hayatım tiyatroya sıkı 

sıkı bağlıdır. Bir gün bu - bağın çö
züleceğini zannediyorum. Benim di
ğer bir zevkim de Lehistanda darül 
acezemdir. Ben elli yatına geldiğim 
zaman, timdi orada bakılan yüz elli 
kadar harp yetimleri yetitecekler ve 
bayata çahtkan bir unsur olarak a
tılacak1ardır.,, 

Betty Compson tu cevabı veriyor: 
" Elli yaıma gelen kadınlar için., 

eskiden ıöyle idi . ., derler. Ben bu 
kadtnlardan olmak istemiyorum. 
Ben kendim için,, nasd ihtiyarlaya. 
cak?" dedirtmek istiyorum. O yaıa 
gelirsem fethedilecek batka alemler 
arayacağım. lhtiyarltlda mücadele 
edeceğim demeyorum. Fakat topra
ğa alnneden evvel kendim için "ar
tık ölmüt bir kadın., dedirtmiyece

ğim.,, 

Constance Talmadge diyor ki: 
" Hayatım sinemaya bağhdıı-. El 

li, yüz, hatti. daha fazla yafa da gir 
sem, gene sinemada kalacağım. Bel 
ki o zamanlar ıinema renkli olur, re 
simleri kabarık olur. Sinema daha 
ne inkıliplar eeçirirıe geçirsin, gene 
kar§ınızda Constance Talmadge'ı 

aörecekıiniz,, 
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F~ ===~=r====:==::ı Sıcak memleketler1 

den biri : Tarsus ıa 
:e 

Halk yazın bağlara ve Navurııe 
yaylalarına giderler 

Tarsusta Ziraat bankası müdürü oe memurları 
TARSUS - Ta.rsus sıcak memle-1 ınişse de Adanada yakalanarak• 

ketlerden biridir. Ahali yazın bağ- sus Adliyesine teslim edilmiştir, 
lara ve Nemrun yaylasına giderler. Buradaki katiller cürmün akil 

Burada Sone denilen bir ha~ere de Suriyeye firar eylemekte old 
hasıl olınakta ve mezruatı imha eyle !arından derdestl•ri çok mütkiil 

maktadır. Cehalet yüz;Jnden adi 

ehemmiyetsiz meseleler için bun 

adam öldürmek her zaman ol.as, 
§eylcrdendir. 

Ziraat l:ankası Luize F erzenda ise şöyle anlatr
yor: 

" Elli yaırna girıem ne fark ola
cak? Bugün otuz beş yatında bir ka 
dınla elli yafmdaki kadın• farketmtk 
eüçtür. Kadınlar, geçen senelere kar 
şı kendilerini muhafaza etmeği bili
yorlar. Ben yüzmeıini, dansı ata bin 
mesini severim. Elli yaşında da bun 
\ardan vaz geçecek değilim. Hatta 
!.elki o yaıta tayyarecilik bile ede
ceğim. Hatta üstelik tam manisile 

müstakil olacağunı da zannedİY"' · 

Dougla& Fairbanks ile son filmir; !:-Pr,.her çevirdiği Bebe Danielı Balık annenin hilesi 

mekte idi. Bu sene yaimurların faz
la yağmasından dolayı bu haştre 

pek cüz'i mikdarda görülmüjtÜr. 

Sone haşeresine karşı mücadelenin 
hiç bir faidesi olmamaktadır. Bu ha
§ere bize Filistinden gelmittir. Bu 
sene mezruatta kınacık denilen pas 
hastalığı zu.hur etmiştir. Buranın ik· 
limi bu hastalığı yapmaktadır. Eğer 

tohumun cinsi değiştirilirse httsla· 
lık o1muyorsa da, bir kaç sene snnra 

gene eski halini almaktadır. Bu sene 
bağlarda mildiyo hastalığı vardır. 

Fareler de pek muziç bir hal almı!
ken mücadele tertibatı sayesinde im 

ha olunmutlardır. 

Halk Ziraat barıkasının tA:n;.ın 
yardonlarına maz• ar olamadıkları 

dan dolayı müıtekidirler. Halkın 1 

zu ve ricası şudur: Bapka kendı1 

rine arazi ve itleri nisbetinde bol 

para venin ve liiakal beı sene vaı 

koysun.. Çünkü az para ve kısa v 
deler halkı tatmin edemcmektedi 

Esasen bir iki seneden beri mahsı 

liit mahvolduğu için her kes borçla, 

nı vermekten aciz bir bale geldikl< 

ri gibi bu sene dahi az mikdard 

yapılacak ikrazlardan da biç bir isti 

rum.,, 

Hollyvood artistleri bot zamanla
r ında beden terbiyesi ile eğlenceli 

•akit geçirmesini çok severler. 

Tayyare merak • .,_ ........ ,...,,.....,,,,...--~ 
Sinemayıldızları şimdi de tayyare IJ • 

ciliğe merak etmeğe baıladılar. V Rl
lace Berry, Reginald Denny, Hoot ı 
Gibson'dan mada, şimdi mükemmel 
sporculardan Bebe Daniels de tay- ı 

yareciliğe başladı. 

Kocası Ben Lyon ''Cehennem ıne 
lelderi,, ismindeki filmi çevirirken, 
tayyarecilikten zevk aldı. Bu film i
çin büyük bir tayyare filosu anga-

• je edilmitti. 

1 
Şimdi Ben Lyon tayyare pilotu 

tahadettıameai de almıttır. 

Bir mektuhÜn seyyahati 
PARIS, 24 A.A. - Posta nazırı 

M. Cbarles Garnier, geçenlerde tabi 
M. Belin tarafından tabedilmit olan 
"Le Voyage d'une lettre.- Bir mek-
tubun seyahati" filmini temata et

mek üzre otomobil klüp azasile di
l ğer birçok tahsiyetleri davet elınit-

tir. M. Belin bu son günlerde Pa
l ria'ten Buenoı Aires'e yani takriben 
1 

25 bin kilometre mesafeye gönderi
lip tekrar geri cetirilmesi için yapıl 
mıt olan muvaffakiyetli tecrübeden 
bahsetmiş ve müteakiben buna ait 
filmi İrae eylemiıtir. Bu film, her 
larafa gönderilip ne9redilecektir. 

Bütçeleri 
Paramount İngilizce olmıyan ses. 

li filimleri için bu sene bütçesine iki 
yüz miliyon frank koymuıtur. 

-. 

Kaliforniya plajlarında 

yıldızlar: Nancy Carroll 
ve Conchita Moreno. 

Mihracenin oğlp 
.Ramon Novarro, ' 'Mihracenin o!f 

lu,, isminde yeni bir film çevirmek 

edir. Madye Envans, Conrad Vayd 

de bu filmde rol almıtlardır. 

Ufanın bir teşebbüsü 
Ufa Alman ıirketi lng-iliz piyasa 

11nda iı görebilmek için l ngiliz ar

tistlerile bir çok filmler vücude ge
tirmeğe batlamııtır. 

ilk film "Allahların treni,. dir 

Bu filmin Almanca,,ında baır ro) 

Emile Jannigs'de<lir. 

Küçücü kazancı 
On iki yatındaki sinema yıldızı 

Mitzi Green haftada 1250 dolar ka

zamnaktadır. Hayatı bir miliyor do 

lara sigorta edilmiıtir. 

Lily Damita 't1r 

Hollyvood' da yerleıip kalnut 

Fransız artislerinden birisi de Lily 

Ağaç, zincir ve baston 
latanbullu " Zincirli., ola

rak isim almıı kuyular, ke

merler, sarnıçlar ve saireler 

vardır. Fakat bir de "zincirli 

çınar,. olduğunu elbet işit-

mişsinizdir. ı 

Bu çınarın da bir liikayeıl 
vardır. Evellerl borcunu in
kir eden adamları bu ç~nann 
albna getirirlermiş. Eğer Çl· 

nardaki zincir sallanırsa, 
adamın borçlu olduğu, sal

lanmazsa borcu olmadığı an

laplırmış. 

Bir gl\n yahudinin biri Elbac 

Veli isminde alacağı olan 

ilir adama gitmif. Elhac Veli 

Efendi bir tllrlü Yabudiye 

bor~unu vermezmia. Nihayet 

İf hakime intikal edince El

hac Veli Efendiyi zincirli 

çınann alhna götürmeğe ka

rar verilmiı. Kararın tatbik 

edileceği gl\n Elhac Veli 

Efendi boş bir kamış baıto· 
nun içine yöz tane altın akçe 

koymuş ve bastonunu yanına 

alarak öylece çınarın altına 
gitmif. Tabii hikim de be

raber, Yahudi de .. 

Çmarın yanına geldikleri 

zamak Elhac Veli Efendi Ya

hudiye demiş ki: 

- Şu bastonu bir az tut 

kuzum .• 
Yahudi, hileyi anlayamaya

rak l:aıtonu almıı. Almış 

amma, bu suretle alacağı ol

duğu yüz altun akçeyi de 

almL' bulunmuş. 
Elhac Veli Efendi zincirin 

altından geçmiş. Zincir oy

namamış. Yahudi muhakkak 

surette harekete geleceğini 
beklediği için zincirin oyna

madığını görünce, bu işte 

bir hile olduğunu sezmit ve 

o zaman elindeki baston na

zan dikkatini celbetmiı. O 
kadar ağır kam.ıı baston 

olur mu? Yl\ı altın akçenin 

bastonun içinde olduğuna 
hükmetmiş ve kalabalığın 
arasından sıvışıp kaybolmuş. 

~~ 

.. . 

Kemik, kedi oe köpeiin 
yazısız hikdgesl 

UıJ 

Mahsul 
Tarsusta pamuk, 51sam, hububat, 

sebze, kere&le, hayvanat, he,. nevi 
meyve. ıeker kaaııtı ve zeytin yetiı· 
mektedir. Evvelce harop denilen ke
çi boynuzu da çok mikdarda yelitir 
mit-

Suyu oe havası 
Tarıuıun suyu yoktur. Fena su 

yüzünden hastalık ziyade 'iken arte
ziyen kuyulan sayesinde bu gün 
hastalık tenakus eylemiıtir. Havası 
rutubeUidir. Sıtma ve drahom has
talıkları vardır. Sıtma mücadelesi 
sayesinde hastalık azalmııtır. Sıt

manın firenai hastalığının intit.eırrna 
mini olduğunu söylüyorlar! Mem
lekette menen1it hastalığı hükümfer 
madır. Tarsusta bir hastahane ve 
iki eczahane mevcuttur. 

Halk 
Ahalinin bir krsım F ellab denilen 

Nusayrilerden, bir kısmı da Van 
muhacirlerinden ve lasmı küllisi de 
Türkten ibarettir. Fellahlar, sakız I 
ağaçlarına, sulara, aya ve güneşe · !&lıiı!'i~.:~·~ 

taparlar. kendi aralarında şoyb.lerı 

vardır ve buna çok hürmet ederler 
ve tenasühe kaildirler. Hariçten kız 
alıp vermezler. Maahaza hükümete 
çok mutidirler. 

Tarsus kulübü 
Tarsuun güzel bir kulübü vPrdır. 

Gençler burada toplanırlar ve çok 
nezih bir hayat geçirirler. Kulübün 
ve ayni zamanda baronun reisi Fik
ri Beyle müdürü Musbah Bey ve ar• 
kadatları misafirperver ve nazik va-
tandatlardır. ı 

Belediyesi 
Tarsus belediyesi, riyasetinde mü

nevver gençlerimizıılen Muvaffak B. 
olduğu halde tchrin imanna çalıt-
maktadır. Varidatı 93000 lira oldu

ğundan büyük itler yapılmıyorsa da 
iki arazoz bir de emme baıma tulum 
ba alınmış, eczabanesile beraber bir 
de dispanser vücude getirilmiıtir. 

ve tanzim eylediği bet senelik proıı
ramı da tedricen tatbika u(raınıak
tadır. 

Cinayet 

Tarsus Ziraat Banka~· 

fadeleri olamayacağını söylemekte· 
dirler. Filhakika bu vatandaıl•n'l 

bir kaç senedir mahsulleri mal-vol
duğu gibi mevcut malları da umulT'• 
buhran dolay11ile satdamadığtndan 

naşi elleri böğürlerinde kalnu{tır. 

Banka müdürü muktedir maliyeci! .... 
rimizden Muhiddin Bey ile görüt
tiim. Geçen sene 900 bin lira ik~'"" 
eylediğini ve meclis sermaye 350 
bin lira olduğu halde yarun m:ı1oa 
lira daha celp ve tevzi eylediğini 

söyledi. Bu meseleye müdiriycti u
mumİyece büyük bir ehemmiyetle 
bakılsa fena olınaz. 

R. K. 

Çiçeklerin rengi nasıl 
değişir? 

Çiçeklerin sun'i tekilde renkleri
ni değittirecek bir çok usuller var
dır. Fakat en kolayı tudur: 

Bir tabağın içine bir miktar amon 
yak mahlillü dökülür ve bu tabağın 
üstüne bir huni kapatılır. Huninin 

Damita'dır. Lily'nin filmlerd~ki Pa- Tarıusa gittiğimin ikinci gecesi diğer ağzına da rengi değittirilmek 
risli kadın tipi Amerikalıların çok bir çocuk eniıtesini bıçakla vurup istenen çiçek konur. 

hoıuna gittiği için, film haricindeki öldürmüştür. Katil 18 yaşlarında Mavi, mor ve kırmızı çiçekler par 

hayatında da en çok aranan kadın Kerim namında birisidir. Hemıire- lak yetile dönerler. Karanfiller ka-
\ • sinin bahçevan Süleymanla evlen- rarn·. Beyaz çiçekler sararır, Difer odur • Ona "Pariı serçesi" diye de ı 

mesinden dolayı öteden beri muğ- renkler de muhtelif renklere inkılap 
bir isim takılmıttır. ~ ber olarak kız kardetini öldünnck ederler. 

Lily Damita, filmde neyse, sokak \. istermiş. Bu günlerde bir miras eı;ya Yalnız çiçekler renklerini deği;tir 
ta da odur. Her kadın gibi tuvaleti, B' d h · 1 sının taksimi meselesinden rıkan bı'r dı"kten sonra temiz suya koymalıd~. J k. - ıra er, mu arrır c ım.ıyacağıırı ancak on iki sene • -

Sinemada çocuk artistler: ac ıe Searlt:, M;•~· Gr süsü, ve ıekerlemeleri sever. Kıf sonra anlat'ı:n. m. Ün. azaa. Üzerine ••.ski '"' • ~., .ı., Bu suretle yeni renklerim bir çok 
~, O d k. k .. ··k kız haftada 1200 d6 

1 
ecu, Bob Co- mzımamıle katil !uzumu ılin olunM. .. • • • 

S ~n. rt~ a ı uçu • , ·~· •• ·~-~~:7~a~n~rn::a~k~t!a~d~ı!r~·J.:•:p:o:r~la:r:ına:::·~tı~·:y:a:tr~o~y:a:·~b~i~lb~a~':•a:_~o~t~o:-~~::;-~()2!n~c~R~~:-..!!s~o~n!r~a..J:ı;..::.ı...~.ı11ıı.a.Jluııuı..iı.~-"'~~-=~·='~·~~ .... ~ ..... ;...,...::J..:::::::::::::.:::_::::~_::::::::...;;.::_::.:.:~...;;:...~~~~~~~~~~~~~-
~ daki Bob mc 1 
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i Mumstafa KemallMecliste münakaşalarllsmet Paşa Hazretlerif O:o~~,s1 ~~~~~d:~i 
ı _ e T •• k d ı t• • ( Ba!jt 1 inci sahifede) 1 babı sanayi dilkir etmiş, ellerini a- ( Ba:şı 1 inci sa hilede) 1 Cevaplar müphemdi. Paşa Şu izahatım gösterir ki biz 
_;ın ur ev e 1 nın nun iç~n _bu ;erginin tam".?'en ilga- yaklar'.ru ba\;lamı,tır. ğer zevat taı·afından karşılan- tekrar so~dul~~: . . . henüz tetkik devresindeyi~ ve 

iNE • sı \•e layıbanın tekrar encumene ia- Malıye memurlarının, tahakkuk mıştır. - Vazıh soyleyınız. İsmı- vaziyetimiz ele hali hazırda bun 
Ti d d ? desi suretile memlekette ikisadi sa· memurlarının- taoniflerine kap1 aç İsmet Paşa, bu zevatın ayrı niz nedir ve ne yapanınız? Ne dan ibarettir. Sonra şirket vari. 

İl aşın a uruyor . .. DByi vaziyeine genif bir yol açılma· mıştı~. Eı~i layihada b'.~ kuvv.~i ayn ~ilerini sıkmış v~ tr_enin . ~.a istiyorsunuz? datrndan günde 300 lira azaldı. 
sım, Türkiyenin bir sanayi merkezi muh~ıke m•ky~~· ;ardı. Butç~ encu- re.ket~~e ka~ar kendılerile go-

1 
ğından bahsediliyor ki, doğru 

ııa~ı ı inci sahi/ede) Bizde çok garip olduğu niı- olan Bursa sanayi erbabı namına iı- menı bımu degıştırerek cebru esası- ruşmuşlerdır. değildir." Yusuf Ziya B. evvel 
---ı hükmü vermek nasrl bette çok yanlış bir telakki var. tirham ederim. nı mikyas olarak kabul etıniştir. İsmet Paşa Vali Muhiddin ı ki günkü akşam gazetesinde eıı 

ı evrı.7 dır: Maliye vekilinin cevabı Ciro esası ve matbaacılık Beye: cümeni daimi azasından Avni 
• g99atimizce bu mevzuda Biz, uğradığımız felaketle- Maliye vekili oöz alarak Bursa Ahmet Ihsan Bey burada bu ceb . - Havalar çolr sıcak. Hele Beyin beyanatına cevaben de 

ete ..tnn irtikip ettiği gü- rin, maruz kaldığımız tehlike- meh'usuna cevap verdi. Dedi ki: rü esasinin sakatlığmı muhtelif mi- dün, yapı·ak kımrldamryordu. diyor ki: 
iriyet. en büyüğü; - Milli !erin tesirini izale edenleri nİ· - Muhterem arkadaJtmız kanu- sallerle izah ebniş ve bu esası kabul dedi. - Evvela İstanbul Üskü-

. tarihini iyi bilmedik- hayetsiz takdir ve hürmetlere ııun hey'eti umumiyesinin l'eddini edilecek olursa matbaacılığın sekte- İsmet Paşaya, havaların iki dar'a sefer hattı itibarile 1 mil 
veya onu inkir ettik- layık görüyoruz. Onlardan mi istiyorlar? Yani muamele vergisi dar olaeağını, Türkiyede kitap ha günden beri ratıp bir sıcaklık değil, 2,15 mildir. Binaenaleyh 

-- midir, nedir - Gaziyi 1 maddi ve manevi hiç bir müka· nin kaldmlmasıru mı? (Evet söz- sılmıyaeağı, kitapların da Avrupada içinde oldu~u cevabı verildi. burada yüzde yüz yanlışlık vaı 
ugÜ büyük bir kumandan fatı eairgemiyoruz. Halbuki Jeri) basılıp geleceğini söyledi. Ve muh- . Başvekil ismet Paşa müder- dır. Ücret bahsine gelince, Şir 

eıerı.dı'r. mukadder tehlikelerin, mutlak Abdiilhalik B. (Devamla) _ Bı'z k' ed'I k "k rıs Doktor Neşet Ömer ve Ede ket Avni Beyin iddia ettig"i ,,.j. telit biı- en<"3men t~ş ıl ı ere , • · b f k 1 a 

n enes bilir ki, Gazi Musta- felaketlerin vukuuna mani ol· ise bu verıinin '--'dırıl-~-ası ıu··zu iyat a ü tesi reisi Köprülü bi 13 kuruş dcg"il, 10 kurus. al-
liill .. ~.,. tiıat maliye ve büçe encümenlerin· d d F 

21 I; müesses, muntazam mayı, bu münasebetlerin önüne muna kaniiz. Rüştü B. istibdattan den he§er azanın iıtirakini layihanın za Ed~.e ufat Beylerden Tıp maktadır. Adaların İstanbul'a 
rUJet ordusunun başına geçmeyi bir marifet ve muvaf- ıonra Bursa sanayiinin bize sekıen bu encümende yeniden tetkik edil- ;eb ~.,;{at akültelerinin ta· 15 mil olduğu söyleniyor. En 

buhdeğildi. Saltanat Tür- H"d" nisbete tezayüt ettiğini söylediler. mes'ını' ve ondan ·~nra hey'eti umu-
1
e eha kki ve bu seneki mezun uzak olması itibaı"ile Büyükada 

k h b 1 . fakiyet bile saymıyoruz. a ı· B ~ arı a ında süal sorarak iza- bile 11 mı'ldı'r. 
en az ve ara e erı ü- selere tekaddüm eden idare a· iz yeni Jiyihada yüzde elli tenzi. miyeye gelmesini teklif etti. Aksi h ,... 
bir devlet kuran, ona·, liı.t yapıyoruz. Bu vaziyete nazaran at aldı. Şu mebadideki hataların bü-damlarmm muvaffakiyetlerine takdirde münakaşanın çok uzayacağı l p . I 1 k 

k İçio muhtaç olduğu memleketimizde sanayi vergımn nı söyledi. smet aşa yem mezun a- yü lüğüne bakıyorum da tetki· 
eti veren, onu dahili ve biraz da lakayt kalıyoruz. Bu çokluğu zamanında inkişaf ~diyordu . ? rın miktarından memnun ol- kat netayicinin de böyle hatala 
'hayetsiz manialara reğ zihniyeti değiştirmek lazımdır. da bu tenaküo sanayün inkiıafına Eskişehir meb'usu ne diyor. du. rı ihtivaedeceğinden korkuyo-

Gare etmek kabiliyetini Şurası muhakkak ki, eğer mı mini teşkil edecek (Handeler) Eskitebir meb'usu Emin Bey mu Başvekil Paşa hareketinden rum." 
, ve nı'hayet en modern l amele vergisinin ilgası lehinde ida- evvel gazetecilerin vaki olan Bu mesele hakkında Necmet harici ve beynelmile münase- J tanb [ b' 

le.a göre milli ordusunu s u kme asunıın rei kelam etti. Varidat cephesini dü suallerine de: 

1 

tin Molla Beyden şu mektub11 
betlerı' n bu kadar karı•ık oldu- ten "ti · d " z h · · · M er, bizzat kendisidir. Bu • ı erı ıünüyorsak düyunu umumiye en - a met etmışsınız. em aldık: 

1 l d M ğu, dahili politika vaziyetler~- Sadettin RiH Bey (lstanbul) iki milyon tarhedeliın. Ona muka- nun oldum. Tekrar ne vakit Bu sırada İsmet Paşa, Vali "Du··n sabahın' tı'•ar eden fil" 
era tın a ustafa Kemal'i 1\ h'dd' B h' be • ~ 
el umandanlara mukayese nin türlü türlü tecelliler arzet- Bu verginin iktisadi hayata olan bil bu vergiden kurtulal1m dedi. geleceğim hakkında mukarı-er u 1 ın eye ıta n: teber gazetenizin birinci sahi· 
d e isabet olur mu? tiği muhtelif devirlerde bu menfi tesirinde bükfunet ve encü- Bir ses bir şey yoktur." demişlerdir. - Derdi nedir? Alakadar o- fasında hemen bir sütunu işgal 
g-zuu bahis makalede be- memleket, yalnız siyasi değil, menler itilaf etnıiılerdir. Bu verıi· Salonda yalnız bir ses - Yalnız ismet Paşa Hazretleri tre- ı: .uz, dediler. eden ve benim giiya şahsen o-

pu 'g-er esas"ı fikı'rler bir çok esası silip süpürmiif, erbabı sanayı'den. nin hareketinden bir dakika ev Bir muharririmiz hemen tobüs i•leteceg" imden ve Foı·d şun· mali ve iktısadi büyu" k muaibet- ... t f d' · k 1 • 
en tiC11reti mütkül mevkie tokmuıtur. Emin Bey (Eskiıehir) devamla- vel herkese veda ederek trene "eşe e en ının yanına so u - müessesesile 30 otobüs alma!. 
· lere maruz kalmamı§ ise, bunu HükUmet ve encümen vergı'yi mu bı'ndı' ve tren saat on do"rdu" se- muştur. Neşet efendinin halin- k . . . l 

. ı Cemiyetler, tenkit fik- Tabii dahili sanayiden. d k' b l üzere müza ereye gırışmış o • 
1 sadece taliin hüsnü tecellisine bafaza da mazeret olarak mali var.,· kı'z g_.e hareket ettı". e ı gara et artmıştı, ağ ıyor· d • d b h 1 rür. Bunun için bu mem- Maliye vekili tekrar kürsüde -,. d D d' k' ugum an a iı uzun yazıları 

deg"il, memleketin hüsnü idare- yeii öne sürüyorlar.Bir dereceye ka- Dün Ba•vekil ismet Pacanın u. e 1 ı: k d V h ı· b m mutlaka tenkit hürriye· Maliye vekili Emin Beye cevap • • M 1· ki .. o u um. aktim, a ım otc üs 
b · ed H h Id dar hakları vardır. Fakat bu iktisat bı'ndiklen' trenı'n hareketı' esna· - anen açım. gun ev- · 1 b 1 1 1 lıdır. sme m yunuz. er a e ten· verdi. Hükumetin Emin Beyin dü- l b I k . d' T'' ış etmeğe ve öy e şey er e uğ, 
• k' di tı rahn d d k sında garı'p bı'r ha"dı'se olmuş- ve aygın 1 geçır ım. uc· • ·· · d "'ld' N ıg... Türkiyenin bugünkü ıt etti~miz mevzulann iyi ya mızı e ar e ece mevzu- yünu umumiye hakkındaki teklifine carım. Mahkemelere düştüın. raşmaga musaıt egı ır. ı t: 

ele iktısadi ve mali va- cephelerini de i•aret etmezsek, lar üzerine verıi tarhetınek salihiye iıtirak edemiyeceğini oöyledi. tur. N t f d' 1 d k F ord müessesesile otobüs mu-
• ti' k dil · B' 1 h İamet Paşa trene bı'nmı'ş ve eşe e en ı, ası ne eme b · · .. ·· d • inkişaf halinde değildir. · 1 · • • · · • k' en enne vermez. ınaena ey Emin Bey yerinden bag"ırdı. Millet • t d' •· · 1 l d B ayaası ıçın goruştüm, ne f 

söz erımızın samımıyetıne ım vukuf ve ihatıılannclan daha zarıır- trenin hareketine bir dakika ıs e ıgmı an a amıyor u. un- b h k k b' b 
• r.1emlekette tenkit hürri- iıtirak etsin. d N f d. H d u ususta en üçü ır teşc 
lfar mıdır, yok mudur? Bu- se İnanmaz. oız matrah bulmalarına intizar et- kalmıftı. Batvekil Paşa arka an sonra eşet e en 1 ay ar büs ve harakette bulundum. 

B .. b .1. . m..ı. hakktmızdır. Hamdi B. in fikri sahanlıkta duruyordu. paşa Polis mevkiine çağrılmış- O d . k . H . . 
Vılamak için faz.la bir tel· u mus et ı ım ve nazanye- Mersin meb'uıu Hamdi Bey, mu tır. Vali Muhiddin ve Polis mü rta a şır etı ayrıye miı-
11zım değildir. Eğer meç- leri tahrif ederek, onlan adi si- Yerli malları amele verıisi dahilden kalkarsa ha· Garda bir müracaat dürü Ali Rıza Beyler kendisi düriyeti umumiyesinin teklifi 
.muarızımız, makaleainin yaset vasıtsı yapan politika Memlekette İf yoktur. lı olmayın riçten gelen mevattan da kaldırmak T eşyie gelen zevat arasın- ile meşgul olmuşlardır. Alınan üzeı·ine vapurlarla tevhidi ha~·a 
r ettiği gazeteyi gördük- serserileri dünyanın her tara· ca muafiyetten isifade edelim diye zarureti hasıl olacağıru ileri sürdü. dan şahsı yabancı, oldukça te- neticeye göre Ne§et efenıfı K.ı- ket ve faaliyet etmek üzere oto 

le mesela o gazetenin ayni fabrikalar açılmııhr. ki d k d p 1 büs seferleri ihdasına mezuni· fmda mevcuttur. Bununla be- Sanayiin ı.iıfi derece himaye edildi- miz geyinmit, kısa kara bıyık- sı ı a oturma ta ır. anga tı h , 
Ü baş makalesini okuduk- Son zamanlarda yerli mallarına l b I d b' . da bir eczacı ile ortaktır. Çar· yet almak için hissedaran ey -raber ne kadar mahirane giz- iini ve llyQıanın h<oy'eti umumiyeıi J otuz eş yat ann a ın vago · · · · · · d 
onra da "bu memlekette lra11ı rağbet uyanmııtır. Bu haraket b b •amba günü sokakta bayılmı•, etı umumıyesım ıçtımaa avet 

ıt b h" . . !erse gizlesinler, efkan umumi- 11in kabulü lehinde oöz söyledi ve na yaklaşarak, birden ire a- ~ • eden meclisi idarede hazır bulu 
ve mat uat urrıyetı kendilerine biraz lıakkı hayat veri- maddelere geçilmesini teklif etti. i1rmağa başlamıttır: düşmüş ve polis tarafından Sıh 

fur . ., diyecek.ae, o zatın sa- ye onların sinsi ve riyakar si- yor. Fakat iıtedlflmi" bunların bay Burulan &onra maliy~ encümen re- hat yurduna yatırılmış, bir gün 
. yetinden m':'.tlak~ şüphe 1 mal~rmı ~e!fetmekte, hakiki le kuvvet layemut geçinmeleri de- isi ismet Bey bütçe encümeni reiıl - Paşam, P:rcam ... beni kur yattıktan sonra çıkarılmıştır. 
• Maatteesıuf bızde yal- mahıyetlerım anlamakta mü•- ğildir. Büyük müeHe•eler vücude tar. Ben mahvo dum. Beni bu 

k. h 7 Hasan Fehmi Bey arasında vergi. 'b d kurt B u 
en ıt ürriyeti değil, tah- kil•t çekmez. Muayyen polı't"ı- getinnelidir pı e en ar.. en mas -

a nin mevzuu üzerinde esaslı nıtinalca .. 
e tecavüz hürriyeti de var- k t "il · bi 1 Paralarını 11aklayonlar 1 mum. H.. · t' b k d 'f a emayu erme ta o mıya· ıalar oldu. ktiııat ve maliye encii- ismet Pa•a alikadar oldu-
urrıyc. ın U a ar ı rata ak Esasen ticaret hayatı durmuı ve · · d 7 

ülmesi, bizzat hürriyet a· r. , yalnız kanaatlerinin sev- menleri benır kuvveti iizerın en lar ve sordular: 
k 1 · 1 .. lıu da bir çok kimseleri paraları sak sanayi müeueoelerinden verai a- Ş'k~ • • ed' '1 ıne bir harekettir . ı e nazarıye ere, mucerret - ı ayetınız n ır. 

efh lamağa sevketıni,tir. 1 t -'ı Jd k halde C J • b d k 1 d rdiği hiıkümlere ölçü ola- m umlara saplanıp kalanlara ınmasma arm ar 0 u an öz en a e a ann an çı· 
· b h Layihanın bazı noktaları tadil e- bütre encümeni makine kullanan mii k bu d günün kudretlerini aldıg" ı· ıse u ayatta yalnız aldanma dil' ' an a am: 

. l · ırse bu paraları saklıyanlar, iş ba- essseselerin senevi 10 bin liralık ci- M hk ed . H' b" 
Y eyen zat, umumi vazi- ve sukutu hayal mukadderdı'r. - a · em eyım. ıç ır •ına ıeçecekler, fabrika aracaklar, f ki d k" ı•ıı d vergı' izin inki•af halinde olma- B 'b'I d • • ro ev n e 1 mamu"' n an •aibem yoktur .. • u gı ı ere sa ece acınır, İ•sizler iı bulacak, iktisadi hayat in ı ı· ih d ri · ı· • ı söylemek suretile haki- • a ınmasını ay a a ta• h etmıı ır. ................... ~ ................ ~-~ 

kiıaf edecektir. Mal' .. • · · J et B hürmetsizlik ediyor. Bu Gazi Mustafa Kemal, niçin ıye encumenı rem sın ey 
Bunun için yalnız sanai müeııeıa k d • • k ane hükmü vermek insan- Türk devletinin ba~mda duru· en i encümerumn no tayı nazarı. 

• ta •amil olmak Üzere bu verııinin "d-' ti. ukayese, mantık ve tetkik 7 B ) k · . • nımu maa et 
1 

yor. unu an ama ııtıyenler; kaldırılmasını teklif ediyorum. ka ti 
ası o mamak lazımdır. Va- Hasan Fehmi Bey resmİ yı a-

bunun sebebini arayanlar, bı'r Ah t Jh b k d · d be · k in bir ihtiyaç içinde bulu- me san eg ürsa e rın gooter iği neticenin yaır uv 
Türkiyeyi, bugünkü mede- çok cepheleri bize benzemiyen Ahmet Ihsan Bey - Bu vergi velinin ölçü olmaktan uzak bir mi-
t ve inki,af ölçüsüyle, ve başka milletlerin tarihinde ve Türk sanayi istikbalinin Y•k•cı te- yar olduğu merkezindedir. Ciro mik 
t mücerret olarak mütalea misallerinde değil, Türkiyenin melidir. Eier biz de bugün darlık, darının ise ölçü olarak kullanılma11 

bu memleketin dört ba- umumi vaziyetinde, Türk vata- parasızlık bütçe sıkınt,.. varsa bun daha adilanedir. 
amur olmadığına hükmet- nının samimi ihtiyaçlarında ve ları açacak bir yolumuz var; o da 
g ayet tabiidir. Halbuki bu b san'at ve ticaretin inkişafı. ilhassa Türk milletinin yüre· 
meselelerde en doğru hii
; milli idarenin memleketi ğinde 0 büyük evladı için yer 

aldığı veya hiç olmazsa tutan sevgi ve temayüllerde a
aç sene evvelki hali ile bu- ramalıdırlar • 
ü vaziyeti arasında yapı
bir mukayeseden çıkar. 

Siirt meb'uıu 
MAHMUT 

Engel 
Bu inkitafa mani tetkil eden en

gel muamele vergiıidir. Bu vergi 
henüz doğmu§ ve pek zaif bir ço
cuk halinde olan Türk sanayiinin 
mühiı düımanıdır. Eski kanu.n er-

Müzakere kafi 
Neticede müzakere kafi görüldü. 

V erilmiı olan takrirler reye kondu. 
Muhtelit bir encümen teşkili ile li.· 
yihanm orada bir daha tetkikine da
ir Ahme Ihsan Beyin teklifi kabul 
edildi. 

Celse pazartesi toplanmak üzere 

tatil edildi. 
Mııhtelit encümen 

Celseyi müteakip iktiıat, maliye 
ve bütçe encümenleri ayrı ayrı toP

lanarak muhtelit encümende buluna 
cak beter azayı intihap etti. 

Azalar 
iktisat encümeninden: Rahmi, Ail 

Riza, lsmail (Karahisar) Sadettin 
(Şzmir) Tahsin (Kastamoni) Bey• 
ler maliye encümeninden Hamdi 
(Mersin) Hnver (Balıkeıir), Cemal 
Nevzat (Isparta), Refik (Konya) 
Emin (içeli) Beyler intihap olundu 
lar. Encümen yarın mesaisine ha,ı.~ 

yacaktır. Tetkikatın bir hafta kadar 
devam edeceği anlaşılmaktadır. 

Neıet efendinin kuvayi ak
liyesinde bir hastalık olduğu 
zannı kuvvetlidir. İfadesinde 
mütemadiyen: 

- Manen açım, demektedir. 
ifadesi biribirini tutmamakla 
beraber, aile cihetinden ve bir 
talak meselesinden adliyeye 
düştük1eri ve bu yüzden N etet 
efendinin müteessir olduğu gö 
rülmü,tür .. Netet efendi berayi 
muayene tıbbıadliye gönderil
miştir. 

San'at ve yatı mektepleri 
ANKARA, 27 - Millet 

Meclisi Maarif encümeni san'. 
at ve yatı mekteplerinin vazi
yetini tetkik etmektedir. 

Encümen yatı mekteplerinin 
vilayetler tarafından ve san'at 
mekteplerinin de Maarif Veka
leti tarafından idare edilmesine 
taraftar gözükmektedi. Y alruz 
san'at mekteplerinin masrafı 
vilayet hususi bütçelerinden te 
min edilecektir. 

narak bu içtimaa riyaset etmi~ 
bulunmaktan batka yaptığım 
ve şahsen yapacağım hiç bir 
şey yoktur.,, 
···········---·-···-·················-··· ... ···-· 
Haydarpaşa Emrazı 
istilaiye Hastanesinden: 

Müessesemizin bir senelik 
ihtiyacı olan zirde cins ve 
mıktarı yazılı yirmi yedi ka
lem erzak milnakasa suretile 
ayrı ayrı milbayaa edilecek
tir. Talip olanlar mezkür er
zaka ait şartnameleri her gib 
Haydarpaşada kain müesse
semizin idare memur:uğun

dan ve münakasaya iştirak 
etmek ilzre teminatı muvak-
katelerile birlikte 18 temmuz 
931 tarihine müsadif cumar
tesi günü saat 14 te Galata
da Kara Mustafa paşa so
kağında İstanbul hmanı sabi
li sıhhiye merkezinde müte
tekkil ihale komisyonuna 
müracaat eylemeleri ilin 
olunur. 
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derin öptü. Keı·ime bu deragu
şa tahammül ettti. Onun aklı 
fikri Kadri Beyde idi. 

İbrahim Bey karısına veda 
ettikten sonra etba ile birlikte 
sokağa çıktı. 

yatayım. 

- Ah Hanımefendiciğim .. 
Beyefendi gitti diye timdi 

siz ne kadar üzülürsünüz? Ba
ri ben de yatmıyayım da size 
masal söyleyeyim ... Biraz avu· 
nuraunuz belki ... 

- Allah kavuştursun küçük 
hanımefendiciğim ... 

- Eksikolma Kamer ... 
- Merak etmeyin .. Bir haf-

dar bağırmamak ıçın kendini 
zor zaptediyordu. Kadının dik
katini celbedip ıüpheaini uyan 
dırmaktan çekindiği için de 
muttasıl "Haydi, çabuk ol! Ça 
buk ol!,, da diyemiyordu . 

Azami 
2000 
600 

4000 
500 

1500 kilo sadeyağı • ııı 
400 ,, zeytin yağı 

3000 " pirinç 

lbuki bu kadar dütünüp 
rek hazırladığı bu &ürpi

iç de umulan tesiri yap· 
Kerime üzüntüsünü güç 

or, kocasına kartı terbi
sığmayacak bir harekette 

amak için cebri tabiat 
rdu. 
enk başladı ve epeyi bir 
et neş'esiz bir surette de

etti. 
aralık Ferah !.edi gibi 
arının ucuna basarak Be 
klaştı, eğilerek kulağına 
yler fısıldadı. 
ahim Bey hiç istifini boz 
n cevap verdi: 
Evet, evet... Doğrudan 
ya geleceğim. 
ıra gene çengileri seyre 
dı. Keı ime Hanım dalğın 

L- -..1- J-...1 -

Kerime pencereden bakıyor
Haremağası içeri gireliden du. Serkatip arabaya biner bin 

beri Kerime İbrahim Beyin mez atlar hıza yola koıuldular. 
harekatını daha büyük bir dik- A b kl 

ı ra a uza aştıktan sonra or· 
katle takibe baılamı&tı. bra- talık .. ._. d " su .. unete aldı. Bulutlar 
him Bey cebinden bir avuç pa· arasında ay, ııümüı bir küre gi 
ra çıkarıp çengilere serpti, ay· bi yuvarlanıyordu. 
ni zamanda kendi de ayağa - Haydi Peri, git yat. Geç 
kalktı. oldu. 

Ne kadar ağır davranıyor· Kerime Hanım bir kaç saat 
du? Ne zaman çıkıp gidecekti? sonra odasında olup bitecek 
Yoksa gitmeğe niyeti yok mi- şeyleri hiç kimsenin bilmesine 
di? Kerime gittikçe sabırsızla- razı olamazdı. Onun için hala
m yordu. yığını bir an evvel başından 

İbrahim Bey şimdi çengiler- savmak istiyordu. 
den biri ile konuşuyordu. Son· - Pancurları kapatayım mı? 
ra karısına döndü. Bir şeyler Halayık pencereye doğru u-
söylüyordu. Kerimenin zihni o zanmıştı. Fakat Kerime kat'i 
dakar meşguldü ki bütün gayre bir hareketle kıza mani oldu. 
tine rağmen kocasının sözle- - Yok, istemez! Pancurlar 
rini tamamile anlıyamıyordu. açık dursun. Dışarıda ne gü-

İbrahi ·~ev ka""sını yaka- zel m.'htap var görmüyor mu-
1e keıı-· ....... _. sun? Ben deli olmadım ki böl{ 

Kerime sinirli bir ııülü9le 
güldü • 

- Haydi sen gidip uyumana 
bak. •. 

- Peki yalnız mı soyuna
caksınız? 

- Yok, hiç yalnız soyunur
muyum? Sen git te bana Ka
meri yolla. Hemen yatmak is
tiyorum. ijaydi çabuk git! 

Kerime Hanım ayağını asa
bi yere vurdu. 

Halayığın hala karşısına di
kilip durduğunu görünce onu 
kolundan tutup kapıdan dışarı 
atacağı geliyordu. Vakit yak-_ 
!aştığı için siniri son dereceyi 
bulmuştu. 

Acaba gelecek miydi? Gele
bilecek miydi.? 

Kamer sanki küçük hanrm 
tarafından 5ağırıl~ığ~ içine doğ 

ta dediğin nedir ki.. gözünü a
çıp kapamadan gelir geçer ... 

- Kamer daha çok söyliye
cekti Fakat Kerime lakırdryı 
kısa kesti. 

- Aman Kamer şimdi onla 
n bırak... Yarın istediğiniz gi
bi konuşuruz. Öyle uykum var 
ki ayakta uyuyacağım adeta ... 

- Öyle ise hemen yatınız .. 
- Evet, evet. Hemen yata· 

cağım. Hem de niyetim yarın 
sabah öyle erken erken uyan
mamak ... Onun için beni uyan
dırma. Hatta odama bile gir
me. Ben lazım olduğu zaman 
seni çağırırım. 

Kerime Hanım zamirini bel
li etmemek için bu sözleri müm 
kün mertebe sükunetle söyle
meğe çalışıyordu. 

Kamer bittabi hiç bir şeyden 
şüphe etmedi. Küçük hanımını 
soymağa başladı. Fakat bütün 
bunları o kadar ağır yapıyor-. . 

Nihayet Kamer işini bitirdi
- Allah rahatlık versin kü

çük hanımcığım. 

Diyip odadan dışarı çıktı. 
Koridorda ayak seslerinin uzak 
!aştığı duyuldu. Bir müddet 
sonra evde ses sada kesilmiıti. 
İçeri odadan asma saatın tik
takları duyuluyordu. Saat evve 
la çeyreği,sonra yarımı, sonra 
üç çeyreği çaldı. 

Kerime yataktan kalkıp alel 
acele giyindi. Gece yarısı ol
muştu. Sokakta bekçinin sopa· 
sı kaldırımları çınlatıyordu. 

Usulca pencereye yaklaşıp 
dışarı, karanlığa baktı. Bahçe
nin demir parmaklıkları harİ· 
cinde karanlık için de bir göl
ge farkolunuyordu. Bu gölge 
kımıldadı. Kerime bağırma
mak için elile ağzını kapattı. 
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Istanbul 

.. ford kamyonunun temın tdec•lfı büyük 
t 
ıuatTuflar sayeıınde işlerimz c.ıhbi dıkkal 

, ltr ispettc ırtac.ıktır Sagl.am iınaliyaı. 
tarif lıututu, büyük kuv.,.,11. dun fiatma 

ratrnen fon1 kamyonunun ~vbllde rü

riİYÜf&~ bl'ıyy<n ıcrıyı -· elmeder. 

fevkalAde idareh bor kamyondur. Kan1aı 

krsb<tmek ıçin en y•kın ford a<'enıasından 

bır ıecrü~ bulunm~"!.!. talep edıniı.. 

AIRC.RAFT 

Belediyesi i anları 
İnönü şehir yatı mektebi İçin lüzumu olan 2000 k 1 

~~· 1500 kilo beyaz, 750 kilo kaşar peyniri, 3000 kil~ :aş;~ 
g! ~ koyun ve kuzu, 800 s;ğır eti 1000 "t 1000 s· 
•rı y~gurdu, 500 kase yoğurt, 500 kilo siya~u 'nıerr;-v~: 
10 kilo kırmızı mercimek, 200 törülce, 50ı> .. ohut, 1500 
ıru faaulya, 5000 patates, 400 pirinr. t.J1Jl> un, 1000 ma
rna, 200 irmik, 200 şelıri~, JUOOO adet yumurta, 4000 
lo kuru soğan, 2000 kilo sabun, 1000 zeytin yağı, 500 
ytin tanesi, 500 sirke, 1000 tuz, 300 salça, 50,000 kilo 
mek, 1200 çeki odun ayrı ayrı olarak kapalı zarfla mü
kasaya konulmuştur. Taliplerin şartname almak ve temi
t akçelerini öğrenmek için her gün Levazım" Müdürlüğline 
~racaatları, münakasaya girmek için de teminat makbuzile 
rtnam~ ve te~lif mektubunu, Ticaret odasında mukayyet 
lunduguna daır vesikayı mühürlü zarfa koyarak ihale gil-
olan 20 J enı~- 931 pazor gtt~u ~~~· Oll Deşe ......... 

cümeni Daimiye vermelen. 

* * * 
lnönll Şehir yatı mektebi için bir sene zarfında lüzumu 

•n 200 kilo kuru sarmısak, 6000 adet limon, 2000 kılo 
ua 2000 lahana 1000 kök kereviz. 500 havuç, 200 pan
r, 600 adet karn~bahar, 500 kilo taze bezelye, 200 kilo 
prak kereviz, 8000 adet yefil salata, 2000 demet taze so
l!, 5000 demet maydanoz, 500 demet nane, 500 demet 
reotu. 4000 kilo ayşekadın fasulye, 350 kilo domates 
00 taze bamye, 1500 adet hiyar, 200 kilo koruk, 1000 
o semizotu, 4000 kilo ispanak, 1500 bak:a, 1000 adet 
kinar, 2000 marul, 9500 patlıcan, 500 kilo yemeklik bi
' 500 kilo dolmalık bib~r, 1~00 kilo pazı, kapalı za~fla 
ııakasaya konmuştur, Talıp!erın şartname almak için her 
n levazım müdürlüğüne müracaatları. Münakasaya girmek 
n 375 liralık teminat makpuzile şartname ve teklif mek
unu mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 20 temmuz 

l pazartesi günü saat on beşe kadar encümeni daimiye 
'ıneleri. 

* * * 
lstanbul belediyesi riyasetinden: 
Jialiç derunu ile mecra ağzına tesadüf eden durgun ve 
'li sular, akıntı ve anafor bulunan mahaller müstesna ol
ılt üzere Boğaz:çinde sakin havalarda Altınkum, Büyükde-
Beykoz Bebek Çengelköy koylarında, Yenikapıdan Yeşil

l'e ve Modadan ' Bostancıya kadar olan sahilde, Adalarda 
il ve koylarda açıkta denize girilebileceği ilin olunur. 

• * • 
Üsküdarda Uncular sokağında kurulmakta 

• ıııiçe me caddesinde kuru'acağı ilan olunur. 
olan pazarın 

• • 
Paı:ih belediye şubesi müdü~lüğünden: 
~aşı boş ıılarak tutulan bir keçinin sahibinin daireye 
!ııatı aksi takdirde hayvanın satılacağı ilan olunur. 

•• * 

mü-

~.ıtih belediye şubesi müdürlüğünden: . . . . 
ır) ıı 41 boş o'acı:~ tutulan üç dişi koyunun . sahıbının sekız 

lı zarfında Daıreye müracaatı aksi takdırde koyunların 
la cağı ilin olunur. 
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• • • 
P atih belediye şubesi müdürlilğünden: 
,·-ı,ıboş olarak tutulan dişi bir koyun sahibinin eskiz gün 

· iında daireye ınüracaatı aksi takdirde koyunun satılacağı 
olunur. 

* * * 'ıönü şehir yatı mektebinde yüz lira kıymetı mubammenesi 
üç adet çam ağacı pazarlık suretile satılacaktır. Talip

nır -.ı 30 I 6 / 931 salı günü saat on beşe kadar Ortaköyde 
ıl:kür mektebe müracaatları. 

ıy, l5 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
~staobul'da Çakmakçılar'da k~~yü fabrikasında yüzile 
·~ 12 liray.ı, yüzile yorgan 15 lıraya, yağlıboba yastık 5 
•Ya. ku~tüyünün kilosu 125 kuruştan ba7lar. Kuştüyüne 
sus kumaşlar çok ucuz satılır. TeL Ist. 3027 

* * * 
Afyon Karahis1rdaki mer-

~e~ kıtaat ve müessesatının 
ıbtıyacı olan Çam ve Meşe 
odunu kapalı zarfl:ı münaka
saya konmuştur iha'esi 6 tem
İuz 931 pazartesi günü saat ' 
~,30_ da Afyon Karabisarda 

as;ı:erı satın alma komisyo-
~unda yapılacaktır. Taliple
rm şartnamesini am1'.c ve 
münakasaya iştira'< etmek 

• llzre teminatlariyle mezkür 
komisyona müracaatları . 

• * * 
Eskişehirde yapılacak bir 

askeri inşaat kapalı zarfla 
mlinakasaya konmuttur. İha
lesi 16 temmuz 931 perşem
b~ g<inil saat 14 te eskişe
h,rde 4. K. O. Satın a'ma 
kom;syonunda yapılacaktır 
Taliplerin şartname ve ke: 
-şif namesini atmak üzre te-

b°!ınliat . ve teklifnamel,.rô.,1-
ır kt,. - ·· -· Komısyona _ ... radatları. 

... .,. :(. 

Ezine ve Bayramıçt k" 
kıtaatın ihtiyacı olan d 1 

yağı kapalı zarfla "IÜn!ka~ 
saya konmuşıur. fhales. 1 q 

temmuz 931 pazar günü sa
at 14,30 da Ezinede askeri 
satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin şartna
me almak ve tekliflerini ver
mek Üzere teminatlariyle bir
likte mezkür komisyona mil-

* " * 
Kilis hudut taburunun 

ihtiyacı olan un kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha
lesi 11 bmmuz 931 cumar
tesi günü saat 14 te Kilis 
hudut tabur kumandanlığı 
dairesinde yapılacaktır.Talip
lerin şartname almak ve tek
lifler:ni vermek üzere temi
natlariyle biriikte ır.ez'< ür 
tabur kumandanlığına müra
caatları. 

* ,. * 
Bursa askeri lisesi ile 

fırka askeri hastanesinin ih
tiyacı olan koyun ve kuzu 
eti kapalı zarfla mün3 kasaya 
konmuştur. İhalesi 25-7-931 
cumartesi günü saat 15 te 
Bursada askeri satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Ta
lip'erin şartname almak ve 
tekliflerini vermek üzre te
minatlaril yle birlikte mezkür 
komisyona müracaattan. 

* • * 
15-7-931 tarihinde ihale 

edil~ceği ilin edilen Dörtyol
daki kıtaatın ihtiyacı olan 
sığır eti münakasasından sarfı 
nazar edildiği ilan olunur. .. . . 

Farkı fiatı teahhüdünn ifa 
edemeyen müteahhide ait 
olmak üzere pazarlıkla mü
zayede ye çıkarılan ve talibi 
çıkmayan 14 ili 18 bin kilo 
beyaz ve hiki bez kırpıntı
ları 117/931 çarşamba günü 
saat 14 te Fındıklıda hey' e
timizde pazarlıkla satılacak
tır. Taliplerin kırpıntıları E
yüpte askeri ·dikim evinde 
ve şartnamesini hey'etimizde 
görmeleri ve ihale saatinden 
evvel teminatlarile hazır bu
lunmaları. 

• * * 
lslabiyedeki kıtaat hayvan

ları ihtiyacı için iki kalem 
yem kapalı zarflk münaka
saya konmuştur. İhalesi 1 
temmn~ 931 salı günü saat 
7 de İslahiyede askeri satın 
alma komisyonunda yapıla
caktır. T sliplerin şartname 

Jandarma imaiatlanesinden· 
(2936) yem t !ı ('> • • kıl k 1 1 or ası _136) kaşagı (2936) gebre (1468) 

(300)okan ( 100) çul (2935) fırça (2936) sünoer (300) u 
eçelı belleme (1468 B d b . "' rgan 

altı kütüklü 1 1 _:an e . .. ezınden su kuvası (1587) 
(155) askı ka pa as~.a (38.) ?n şarıur ve (1036) arka şarjür 
~-'!:fil'! münak::::• İ3u_7~~Jsla ıle müba_Yaa .. e~ecektir. Kapalı 
d "li - . pazartesı gunu saat 15 de ı'cra e verı r. -~ (",.,.ı:ı,. . d . d 
---·- ...:::!!llşa a ıa;ı arma imalathanesin-

inşaat 
•• 

lmroz Kay akamlığından: 
Çauakkıde vllayetme ta!ıt lmroz kazasında muhasebei hu

susiye akan olarak müceddeden bir HÜKÜMET KONAGI 
iNŞA EDİLECEKTiR. 

Bedeli nıuhammeni yirmi bin liradır. Münakasa kapalı 
zarf u6ulile yapılacak talipler metro mürabbaı üzerine fiat 
verecekler proje ve şartnameyi fenniyef,.ri lmroz kazasında 
Çanakkale nafıa dairesinde ve Ankara l ;tanbul vilayetlerin
dedir. Mezkür makamlardan şartnameyi fenniyeleri arayabi
lirler. Temmuzun yedinci salı giinü İmroz kazası k1ymakam
lık makamında iha!c i kafiyesi saa t 16 da icra edileceğin
den o güne kadar taliplerin münakasa anununa tevfikan 
şeraiti tazime ile yüzde yedi buçuk dipozitolarını :nuha3ehei 
hususiyeye yatırmaları ilan olunur. 

=-~~~~~~~~~~~~~-

1 k ti sat Vekaletinden: 
100 kilo sulfat dö lstiriknin şartnamesi mucibince kapalı 

zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. Taliplerin şartname
yi almak ü:ıre şim_diden Ankarada İktısat vekaleti mübayaat 
komisyonuna ve lstanbulda ziraat müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ve münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 20 
temmuz 1931 pazartesi gününe 1<adar bedeli muhammeni 
olan (5000) liranın % 1,5 üzerinden teminatı ile birlikte 
teklifnamelerini mezkür komisyona tevdi eylemeleri ve yevmi 
mezkürda saat 15 de de komisyonda hazır bulunmaları ilin 
olunur. 

Deniz levazım satına ima ko-
misyonundan: 

30,000 metre Amerikan bezi 20 Temmuz 931 pazartesi 
günü saat 14 do kapalı zarfla 

Dz. kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda yazılı 30,000 metre 
Amerikan bezi kapalı zarf usulile münakaııaya konulmuıtur. 
Münakasa gün ve saati olmak üzre tayin edilen 931 senesi 
temmuz ayının 20 inci pa:r:artesi günü zevali saat 14 de tek
lif edilecek fiatlar muvafık görüldüğü takdirde ihale edile
ceğinden şartnamesini almak isteyenlerin her gün ve vermek 
isteyenlerin münakasa glln ve saatinde Kasımpqada Deniz 
müzesinin Umum kapısı üstündeki deniz levazım Satınalma 
komisyonuna müracaatları. 

almak ve tekliflerini vermek 
üzre teminatlarile birlikte 
mezkür komisyona müraca-
atları. 

* * * Islahiyedeki kıtaat ıçıa 
18, 23/6/931 tarihlerinde iki 
defa nqrettirilen ilıindaki ot 
ve samandan maadasınm mü
nakasaları tehir edildiği ilin 
olunur. 

• • • 
Un 2017/931 pazartesi sa

at 15 te 
Kuru ot 2217/931 çarşam

ba saat 15 
S:ı:le yağı 2517 /931 cumar-

tesi saat 15 
Sığır eti 2817/931 

at 15 
salı sa-

Arpa 1/8/931 
saat 15 

cumartesi 

Edremit ve civanndaki kı
taat ihtiyacı olan bet kalem 
erı:ak kapalı zarfla münaka
saya konmUJtur. ihaleleri 
balada yazılı ırtııı ve saatler
de Edremitte aıkerl ıatınal
ma komisyoııunda yapılacak
tır. Taliplerin prtname al
mak ve tekliflerini vermek 
üzere teminatlarile birlikte 
Edremitte mezkür komisyona 
müracaatları 
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1200 
200 

80 

85 
100 

140 

30 
70 

100 

50 

20 
170 

50 
50 
40 
20 
16 
20 

31999 Bir pıdanta tek taş yüzük 
32075 Bir çift roza küpe bir roza bir 

tantif 
32079 Bir pırlantalı 

Pakize hanım 
32201 İki altın aaat Fatma han ım 
32257 Bir pırlantalı yüzük bir eslmalı saat bir a lt n 

kordon Fatma hanım 
32299 Bir çift pırlanta küpe J taş N. bir roza iğne 

Sev:ye bamm 
32402 Bir roza yüzük bir çift roza küpe Huriye h. · 
32415 Bir çift roza küpe Kadriye hanım 
32470 Bir çift roza kilpe bir roza yüzük bir roza 

kravat iğnesi Şefik bey 
32496 Bir çift roza küpe bir albn hurda bilezik 

saati Hatice hanım 
32330 Bir çift roza tek taş küpe Mustafa bey 
32562 On iki mıskal inci ( bir parçası beze sarılı ) 

bir çift roza kilpe Fikri Bey 
32595 bir çift inci küpe Behire hanım 
32611 bir çift roza küpe lfakat hanım 
32631 bir altın ıaat maa köstek Sidi Ef. 
32684 bir altın bilezik Hatçe hanım 
32718 bir albn saat Makridi Ef. 
32731 bir elmaslı bilezik saati I tat n: bir altın 

hurda 1aat bir albn tatlen bir gümüt tabaka 
Niyir hanım 

100 32735 bir çift roza küpe Şehime banım 
Yukarıda isimleri yaıılı zevat gümüt ve mücevherat mu

kabilinde sandığımızdan istikraz etmit oldukları mebaliği 
vadesinde tediye etmemelerine mebni kendilerine alelüsul 
ihbarname tebliğ edildiği halde tesviyei deyn eylememiş ol
duklarından ecnası yukanda gösterilen merhunattan deyne 
kifayet edecek mıkdan sandık satış heyeti 21 temmuz 931 
tarihine [müsadif salı gilnü saat 14 te Şehremaneti Sandal 
bedeıteni mezat idaresinde bilmüzayede satılacağından talip 
olanların müzayede mahalline ve tesviyei deyn veya tecdidi 
muamele etmek isteyen medyunların sandık idaresine müra
caat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 
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Susu~.:~~nsuz, lt\J.Y.~T I 
Fo•ic'ak~kadaT 18 l t olmak • ~ARI$ i sa 

Y için 

Kremini kullanınız. Yum~ışak muütar ve mü'~emmel ~ir 
cildiniz olacaktır. ANKARA'da SEYFULLAH ve NECiP 
biraderler IZMİR: MARGONATO ve DANON ecza de· 
poları TRABZON: KİTABİ HAMDİ, Kastamonu Arif 
zade Elektrik evi ve İstanbul Bahçekapı Zaman ve Hasan 
ecza depolarında ve bilümum meşhur ıtriyat mağazalarında 
bulunur. Deposu Yeşil D;rek Sıvacıyalı Han No. 10 

J 
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1 
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Veırıı ı ve esll<I 

RADYO 
lar pek iyi surette en mükemmel 

Gramofonlara 
tahvil 

Plakların 

edilebilir. 

intişarı 

Bir PBILIPı rll-~P'u 
(Elektrik Diyafragmi ) ilave etmek kafidir. 

Elektrikle doldurulmuf plaklar en iyidir· Fakat 
bunlar bu PiK. UP ile daha mükemmel çalınabilir. 

PİK - UP adedinin fiatı 15 liradır. PİK • UP 
takımı ( kutuda ) 27 ,50 liradır. 

Asgari 5 Lira Mevduab Bulunan 
Bütün Kumbara Sahipleri 
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1 Nisan ve 1 Teşrinievvel 
· Tarihlerinde Çekilen Mükafatlı 

Jştirak Ederler 
Koraya 

1 TÜRKİYE İŞ BANKASI 1 

~!NTit!T~R ltJE~iNDE 
Serin hava 
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KABIZLllC ve 
HAZİMSİZLIÖE 
karşı muhakak , 

MAZON 
MEYVA TOZU 

kullanınız 

MÜFERRİH, MİDE VİDIR 
BARSAKLARI KATIYEll TEMiZLER 

MAZON ısmlne Clıkkat 
Büyük 'Iİ'lesl 120 krş . 

ea,ka markafırı reı ediniz 

Mefhur eczanererde 

İstanbul İkinci İcra Memurluğun 
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz v~ 
ikinci arttırma ile satılması mitkar

KARON Alman 
Boyoillu T" 

kitaphanesi 
el m vd ınd 523 

. rer müstamel Şitayer markalı bir a
det kamyonun Üsküdarda İcadiye 
Çamlica caddesinde 25 numaralı ha
ne önünde 1/7 / 931 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat 10,3V da bilmti 
zayede satılacağı?'dan, ~ılip olanla .. 

3 üncü Kolordu 
ilanları 

Çorlu ve T ekirdağı kıt' at 
ihtiyacı için münakasaya ko· 
nulan ihaleleri 16· 7-931 de 
icra kılınacak olan koyon ve 
sığır etlerinin her ikisi de 
kapalı zarf usulu ile müna• 
kasası icra kılınacağı tashi
han ilan olunur. 

İstanbul Asliye Mahkemesi İkin
ci Ticaret Dairesinde müteşekkil 
Müfliı Fratelli Sara Şirketi masasm 
darl: 

N.üllis şirkete ait olup mağruk 

1 
sı fainin ihracı ameliyatında istimal 
•di1'n ve İtalyan ordusunda istimal 

1 
ıdi.ıniş bulunan tahminen 5-6 ton 
milıtarrnda (Tritol Amonyal) na
mndaki mevaddı infiUikiye açık arı
tımı suretile satılığa çıkarılmıştı. 
Aı:t1ırma neticesinde talibi tarafın
da• kilosuna dör buçuk kuruş ve
rilııi§ ve bu fiat haddi Hiyikında gö
rü!nediğinden ikinci defa olarak a· 
çıkarttırma ıuretile satılığa çıkanl
m~tır. Mahalli teslim Çanakkale'· 
diı Mezkur mevad bulunduğu ma
hade ve hali üzre teelim olunacak
tu Bedelin peşinen tesviyesi meş-

1 

rutur. Müzayedeye iştirak için mu: 
hınmen kıymetin yüzde onu tevdı 
eıilmek icap eder. 

Güıfırük ve İnhisar ve dellaliye 
rsimlcrinle sair her türlü masraflar 
ıiişteriye aittir. Arzu edenler Ça
n.kkalede Mııııa yeddi emini değir· 
nenci Nazım Beye müracaatla mez
Jılr mevaddı görebiJıru::.ı. . . ~ıı.-- '- ~!'.t ... 

2 Temmuz 931 tarıhıne mu· 
ırma d" t 
ı adil Perşembe günü saat on or : 

altı bucuğa kadar İstanbul· 
ıeı on , . iki . T·ca 
da Adliye sarayındakı ncı ~ -
rıt Mahkemesi iflas oda~ında ~cra 
oiilecektir. Arzu edenlerın mura
caatları ilan olunur. 

İstanbul Ao1; ...... ..ueh! -
'"aaam Manyo vekili avukat 

Hayrettin B. tarafından Galatada 
doğru yolda 136 • 138 numarada 
mu.kim Panayot Ef. aleyhine açılan 
ıhtıyaten mevzu haczin fekki dava
sından dolayı ilanen evrak suretleri 
te?llğ 'dildiği halde cevap verilme
mış 'f• bet mucibi talep emri tahki
katın U/7 /931 tarihine müaaoıı 
çarşamba günü saat 14 de tayin kı
lınmış olduğundan yevm ve vakti 
mezkilrda mahkemede hazır bulun
masr ve yahut tarafından mu
saddak senetle bir vekil göndermesi 
lüzumunu beyan ve aksi halde hak .. 
kında gıyaben muamele icra oluna
cajfr tebliğ ınakamıruı kaim olmak 
liaere illin olunur. 

İstanbul 7 inci İcra Memurluğun
dan: Mahcuz paraya vevrilmesi mu
karrer 150 adet çanta demiri ve 20 
adet bavul ve 1 O paket Gramofon 
köşesi ve 4 Gramofon tablası 29/ 6/ 
931 Pazartesi günü saat 9 dan 10 a 
kadar Alaca Hamamda e? numaraı. 
mağaza önünde bilmüzayede satıla
cağından talip olanların yevmi mez 
kilrde hazır bulunacak memurine 
müracaatları illin olunr. 

İstanbul birinci iflas memurlu
ğundan: Evvelce iliini iflasına karar 
verilen Galatada Topcular caddesin 
de 178 No.lı mağazada Şarap tücca
ri Harilaos Rakas Efendi hakkındaki 
iflasın kaldırılmasına ve mallannm 
kendisine iadesine mahkemece ka~ 
rar verilmiş ve keyfiyet devairi ai
desine tebliğ edilmiş olduğu ilan o
lunur. 

İstanbul Beşinci İcra Dairesin
den: Mahcuz ve furuhtu mukarrer 
(Pleyel) markalı Piyano ile Buha
ra, Kördos vcsair kıymettar mütead 
dit Halı 1/ 7 /931 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat 12 den itiba
ren, Tünel civarında, Sofyah soka
ğında, Hamson apartJmanı derunun
da, bilmüzayede, satrlacağından ta
lip olanların yevmi mezkiirda ma
hallinde hazır bulunacak memuruna 
müracaat eylemeleri illin olunur. 

İstanbul Yedinci İcra memurlu
ğundan : Beyoğlunda Yazıcı soka
ğında 1 No, hanede Angeli, Merdi 
Panayi. Kiryako ve mahallei mez~ 
kurda 4 No. hanede mukim iken 
ikametgahları meçhul bulunan mü
teveffiye Panayotice kadın verese
sinden Evyenya hanım ile gene ma
hallei mezkilrda 63 No. hanede mu
kim iken vefat eden mezkilr kadın 
veresesinden Madam Eleni binli 
Panayoticeye İstanbul Evkaf Müdi
riyetinin ÜskÜdar Hukuk Mahkeme 
sine ve istihsal cyled>ği 31 Mayıs 
335 tarih ve 357 No. ililm ile 
248761 kuruşun tahsili nakkında!g 
il~mı daireye ibraı ve tebliğine tes
bıt olunan satış ihbar varakası ma
halli ikametiniz meçhul olması hase 
bile i15nen tebliğat ifasına karar ve
rilmiş olduğundan tarihi i13.ndan i
tibaren üç gün zarfında 35/2726 
dosya numarasını hamilen daireye 
gelere~ _k~nuni ~ir itir~z dermeyan 

Fenni bilumum otomobil· 
döşeme atelyesi 

boyası ve 

• 
Resul Bey oğlu Ahmet ve Ihsan 

ve Paris boya müesseselerinden diplomalı 
ziyaret etmeden evvel paşka yere miiracaat etmeyiniz. 

)lıı- Taksim kışlası geçidi No. 9 .... 

ıl 
• 

BÜYÜK TAYYARE 
Piyangosu 

6. cı keşide 11 temmuz 1931 dedi 

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

LİRALIK iKRAMiYELER 
ve 100,000 Liralık 

Bir mükafat vardır. 

v -ln11a Kaplıcaları 
AÇILM1$TIR 

12 Klşlllk orkestrc. 
Oteller : 75 - 500 kuruş 
YEMEKLER• Tablıdot (Sabah- Öğle• =======· Akşam) 225 • 450kuruş 

/, üncü sınıf oıellerde yemek mecburi değildir. 

Banyoları 50 - 75 - ıoo Kuruş. 

VapuT Üo•.ot)o1ar1, 1 inci 30 kuru, 
il 111\;l zo .__,, 

Her tQrlü mallimat için YALOVA da Müdüriyete 
latanbulda Seyrisefain Mlidüriyet kalemino 

mliracaat Telefon - Beyoğlu - 1745 

lzmir Leyli mektepler mübaya
at Komisyonundan: 

İzmir erkek muallim mekteln esa11 çephe merdiveninin 
inşası ve tarafeyninin tarh ve tanzimı tarihi ilindan itibaren 
yirmi gün mliddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya 
vazolunmuıtur. Mevcut ketif ve plan mucibince ve ıartna· 
meler ahkamına muvafık olarak yapılacak inıaabn bedeli 
keşfi yirmi üç bin dörlyüz altmış yedi liradan ibaret olup 
taliplerin bedeli kqfin yüzde yedi buçuğu nisbetinde temi
nab muvakkate mektubunu ve ya makpuzunu ve ehliyeti 
fenııiyelerini mü.ş'ir vesaiki hamilen Temmuzun on dördüncü 
s.Jı günu saat onbeşte İzmir erkeldiseıinde toplanacak ko
misyona müracaatları ve inşaat hakkında izahat almak için de 
hergiin erkek muallim mektebi müdürlüğüne müracaat et
meleri lQzumu ilin olunur. 

1 

Et, Ekmek, Sebze, 
mahrukat müna.kasası 

Nafia Fen Mektebi mübayaat ko
misyonundan: 

Mektebin haziran 931 lptidasindan mayıs 932 nihayetine 
kadar bir senelik ihtiyacı olan Et, Ekmek ve erzakı müte· 
nevviasmın 29 haziran 931 pazartesi günü saat 15 te ve 
mahrukabnda 30 haziran salı günü saat 15 le kapalı zarf 
usulile ihaleleri icra kılınmak üzere münakasaya vazoluna
caktır. Taliplerin muhasibi mesulllik veznesine verecekleri 
teminatı muvakkate makbuzile ticaret vesikalarını mustashi
ben yevmi mezkürda Gümüşsuyundaki mektep komisyonuna 
müracaatlara ilan olunur. 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Devlet Demiryollarında mer'i hususi tarifelerden bir çoj'u 
1 temmuz 931 tarihinden itibaren değiştirilmiştir. 

Tadil, teşmil veya lağvedi~n tarifeler hakkında tanzim 
edilen listeler istasyonlara talik edilmittir. Alakadarlar, bu 
listeleri oku arak vazi etten haberdar olmalı ve eni tarif . 

ı 

Seyrisef ain rn 
Merkez acentesi: Gal~~ 

Köprübaşı B. 2362; Ş\fı 
acentesi: Sirkecide Müh v 
darzade ha~ı 22740 

AYVALIK SÜR'ATya 
POST ASI ıü 

(Mersin) 30 Haziran~. 
de Sirkec:den 'kalkacall;d 

Limanımıza muvasala:ıe 
beklenen vapurlar 

ASİRİA vapuru 29 lta 
ran pazartesi (İtalya veaı 
nanistan) dan 
GIANİKOLO vapufle 

temmuz perşembe ı rıve 

Rumanya ve Bulgaris, . ·· 
Yakında limanımızdan ta 

~aı 
reket edecek vapur,f v 
DİANA vapuru 28 •eğ 

ran pazar (Burgaz, Kö: e 
Sulina, Kalas ve İbrail)ü 

MERANO vapuru 2ğ 
ziran pazar ( Selanik, ' 
Pire, Patras, Brendizi,ası 

kona, Fiume, VenedPd~J 
Trieste) ye ır. 

ASİRİA vapuru 3o'~e 
nu 

ran sah ( Samsun , er 
zon, Batum ve Novoro,e 

( COSULicH LINE lvel 
panyasının lüks vapııterb 
aktarmv edilerek şiıı, U 
cenubi Amerika limau.ı 
gitmek için tenzilatlı ve · 
bik verilir. r ni 

Hereevi tafsilat iç ka 
!atada mumhane ( Llo:ıınal 
estino) ser acentesin111evc 
foo Beyoğlu 21;.n ve~ ta 
latasarAyıUda sabık ~n r 
bonmarıası binasındaı}ah 
hanelerine. Tele fon Bı dU 5 

2499 ve yahut Sirkeciı' ~n 
zade hanındaki yazıhl)vzu 
müracaat edilmesi. ·:uıasf 
İstanbul 235 ızm 

va 
KARADENlz PO~kett 

EBZ~HUM 30 v:~:~ 
SAL

~~eg 
· ın r 

tlile 
günü tam saat 17de ~ va 
nhbmından hareket ·mu 
cektir. ~kett 

der 
•·--------""arel 

Askeri fabrinez 
lar İlanla! auii .. ________ , ışı 

As. Fb. U. müdürlü~ idar 
150 ton saf yumuşak 1 ~.am: 

Yukarda yazılı r'~~m~I< 
kapalı zarf usulile 5.Jın;; 
tarihinde saat 15 de1~ala 
yapılacaktır. Taliplerii b·r 
nameyi almak için ' a~lı 
rada Satınalma komiıııJiğe · 
müracaat eylemeleri V'>ir itiı 
muayyenden evvel Zkatil ; 
komi11yona tevdi eyler, man 

unun 
ZAYİ: - Derununda nıdair 

kerem, nişan bcratım vesaTümle 
resm.iyemi havi cüzdanımı .. 
tim. Yenileri çıkrtdacağ·n'1une. l 
!erin hükümleri yoktur. naatın 

Kağıthane köyü muhtaıl&gari 
--------- •eftiş 
-• Dr. İHSAN St · · 

1 
·; ıyet 

Gonokok A,.azasil 
•ı;-ı~rafı 

Belsoğukluğu ve i Jiv~ 
!arına karşı pek tef•m~ d~ 
taze aşıdır. Divanyo: her r 

tan Mahmut türl tahl 
No. 189 •;,cak tı 

af m 
Üsküdar Hale sinem 
Ateşten gömıiistim 

o-


