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ılekette rüşvet JI 

iistimal - Muamele • • 
vargısı bu içtimada 

ınıdır? ------------
En·cümenler noktai nazarlarında 1 If:.~1n_ I telerde ve dillerde !U 

tolll§ıyor: "Memleketin 
~ıfında. suiistimal var. . d•J•k d• J ır~urşıtler 

vermeden hiç bir itini· 

1 ....... = .. •iniz !,, lnsanlann 
yalan ıeylere inanmağa 
ıütemayildir. Memurla
n çoğunun rütvet alma-

-şım ı ı ısrar e ıyor ar 

)JÖtmedikleri iddiası, ba-
1 rda kanaat halinde yer

Muhtelit Encümen de teşekkül edemediğine göre, 
müzakerenin teşrinisaniye kalması muhtemeldir 

' r. Vakıa, rüşvetin vücu
ak olarak inkar edile-

&kat bu niabet en ileri 
etlerde olduğu derece

aııemektedir • 

Yalnız ihracat mevaddının bir kanunla vergiden 
istisnası düşünülmektedir 

meselede bütün va&en
ltarafmdan en evvel an
eaı icap eden nokta .... 

ıiekette irtikap edilon 
" suiistimal cürümleri-

.:?t, ciddi, tiddetli 'V8 

takip ediyor mu? 
ııasta ihtilaf yoktur. Yal 
ıf ve manbk sahibi bita• 
•eğil, en tiddetli muba. 
le irtikap ve lrtita iıle-

)ükiimetin hassas ve aaa· 
ğunu itiraf etmektedir-

asını unutmamalıdır ki, 
pal umumi ve çtimai bir 
dir. Kanuni tedbirlerle 
·eceye kadar önünü al· lımet Beg 
nümkündür. Fakat bu , .. NKARA 28 (T J-L ) 

.K , e eı:OD -
er hastalığı kökünden Dün Millet Meclisi heyeti umu 
e kafi değildir. Her şey miyesinde yeniden tetkik edil
e! umumi seviyeyi, U· mesi için muhtelit encümene 

erbiyeyi yükseltmek lfi.. havale edilen muamele vergisi 
· Umumi harpten sonra li.yibasmın Meclisin bu fevkalfi. 
ı.1 her memleketinde de İçtimaında intaç edilmesi ib 
ve irtikap hastalığı mü· timali vardır. 

nisbette artmıştır. Bütçe encümeni kuvayı mu. 
kanunumuzda rütvet ve b k arri e esası yerine, ciro esası· 
al için pek şiddetli ah- nın tatbikatta daha faideli neti. 

Ralımi Beg 

varidatın tenakus etmesi mtili
bazaıile, ısrar etmektedir. 

Maliye ve iktııat encümenle
ri iıe, beygir, kuvveti mevzuu 
üzerinde vergi alınması mütale 
asında müttefiktir. 

Bütçe encümeni bütçelerle 
meşgul olduğundan muhtelit 
encümene henüz azalarını seç
memiştir ve bittabi muhtelit en 
cümen teşekkül edememiştir. 

Haıan Fehmi Bey 
nm müzakeresinin tetrinisani 
İçtimaına kalma11 ihtimal dahi 
lindedir. Bu takdirde önünde 
bulunduğumuz mali sene zar
fında halen mer'i muamele ver 
gisi kanununun tatbikma de
vam olunacaktır. 

Yalnız bir maddei kanuniye 
ile ihracat mevaddınm vergi
den istinasının temini zarureti 

Köylere gidecek olan 
hey' etlerde kadın 

doktorlar bulunacak 
••••• 

Kdamlar birliği Halk fırkası 
nın karşısındaki kmnızı binayı 
tutmuştur. Birlik bir kaç güne 
kadar yeni binasına taşınacak· 
tır. Kadınlar birliği çartamba 
günil bir içtima yapacak, 
köylere irtat için gidecek he
yetlerin son proıramını teabit 
edecektir. Birlik bütün kadın 
doktorlarla temas etmi9, bun
lardan bazılarile mutabık kal
DUfbr. Tetkik ve lrtat seyaha
tine bu kadın doktorlar da itti· 
rak edecek, çocuk Ye kadm bıfl 
ıua11hbuı hakkında propagan· 
da yapacaklardır. Heyetlere 
bir de küçük seyyar eczahane 
ittirak edecektir. 

Havadaki 
1Tahavvül 

Bugün de yağ~ur 
yağması muhtemel 

evcuttuı·. Büyük Millet el- • • k t • ·• • d • t f d c ~. verecegı anaa ı uzenn e, ara ın an geçen sene , 
n rüşvet kanunu bu ah. 
aha ziyade takviye et. 
Usulü ı: - '.--akemeye ta

den madcleler ise bugün 
Meclisin mühim bir tet· 
vzuunu teşkil etmekte· . 
!asa devJet ve hükumet 
zması cepheEinde müm
an şeyler yapılmıştır. 

afı, söylediğimiz gibi, iç
e umumi terbiye mese
Bu terbiye seviyesinin 

Bu vaziyet karşısında layiha görülmektedir. • ı 

Kral Feysal · 

ve memurlarda ayni de· 
varması lazımdır. Bir 
ette hırsızlığın, suiisti
alk arasında ayıp sayıl
a başlaması, iyi bir ali
" ildir. Türkiyede işin bu 
e getirilmesi, yalnız hü

n resmi vasıtalarile te
ilemez. Her vatandaşın 
vazife ve mes'uliyetleri 

ınuhakkak ki, bugün 
ette rüşvet ve suiisti
erecesi ne olursa olsun, 
relerdekinden nisbet ka 
ez derecede azdır. Es
uiistimal cürümleri iti-
işittirilmezdi. Onun 

darelerde olan biten iş
tamamen haberdar ol
üınkün olmazdr. Hürri
iminde ise vaziyet bu. 

n
amen aksidir. Bundan 
alan, yanlış işittiğimiz 
bire on katarak başka
anlatmak, mubitimizi 
iğe sevketmek bizde a-

itiyat oldu. İdam ce· 
til ve cinayetlerin vu· 

mini olmadığr gibi, ce
nunun rüşvet ve suiisti
ir olan maddeleri de 

'mlerin ancak bir kısmı
. ne geçebilir. 
atimizce rüşvet ve irti

gari hadde indirmenin 
eftiş ve mürakabeye 
·yet vermektir. Bütçe 
zasile her vekalet bir kı
•rafmı azaltıyor. Bu za
;ye!:eğimiz yoktur. An
u da bilmeli ki hükii
er nevi teftiş, müraka
tahkikat kadrolarında 

ilk tasarrruf, daha ziya
f mahiyetinde bir şey 

stimal her memlekette 
ğrudur. Fakat bu cü
'D en az olduğu mem-

Sanayi erbabı da 
dün içtima etti · 

Muamele _vergisinin kaldırılmasa bile, 
ıktısat encümeninin 

teklifi şeklinde kabulünü isteyorlar _ 
Sanayi birliği heyeti umumi

yesi dün fevkalade bir içtima 
yapmıştır. 

Bu içtimaa sebep, Büyük M. 
Meclişinin son içtimaındıı mu
amele vergisi üzerinde cereyan 

' eden münakaşalar ve bütçe en
cümeninin, iktisat encümeninin 
teklifi üzerine yapmış olduğu 
tadilattır. 

Dünkü içtimada söz alan sa
nayi erbabı Mecliste intihap e
dilen muhtelit encümen de, 
bütçe encümeninin teklifinde 
ısrar ettiği takdirde, yüzbinler 
ce amelenin bir anda işsiz kala
cağını, bütün fabrikaların kapa 
nacağını söylediler. Maamafih 
umumi kanaat muhtelit encü-

Hariciye bütçesi 
:ANKARA, 28 (Telefon) - Büt

çe encümeni bugün Hariciye vekSJe
ti bütçesini tetkik ve intaç etmiş

tir. 
Masraf büçeleri ve mülhak bütçe 

!erin tetkikatı ikmal edildikten son· 
ra, encümen bütçe liyihasını nıüza. 
kereye başlıyacaktır. 

....... --·····-···· .. ·············-······-······· 
en çok ehemmiyet verenle~dir. 

Siirt meb'usu 

menin bu meseleyi sanayi erba
bının lehine halledeceği merke:ı 
zindedir. 

. ~abrikatörler muamele vergi 
~ıı;ı.ın kaldırılmasını istemekte 
ı~ıler. Söz alanların hemen hep 
11 bu fikir etrafında toplanıyor
lardı. 

Mecliste bu hususta mııka· 
matı aliye ve muhtelit encü
men azasına müracaata karar 
verildi. 

d 927 senesinden beri devam e-
en muamele vergisinin tama· 

men kaldrnlması veya biç ol
b~zsa.1ktısat encümeninde ka
. ~ edılen şeklin aynen ipkası 
ıç~n :Ankaraya telgraflar çekil
mıttır. 

Milas'ta · sıcaklar 
. MlLAS 27 (A.A.) - Şiddet 

lı sıcaklar başlamıştır. Hararet 
~d~gün gölgede 34 tür. Dün 37 
ı ı. 

Behcet Bey 
Bir kaç günden beri rahatsız ı 

bulunan tütün inhisarı umumi 

müdürü Behçet Bey bugün ma-

Şehrimizdeki Iraklılar 
istikbale hazırlanıyor 

Irak kralı Feysal Hazretleri-
nin deniz tarikile ıehrimize ge
lecekleri haberi üzerine ıehri· 
mizde bulunan Iraklılar müşa.
rünileybi karıılamak üzere ba
zırlanmağa batlamışlardır. 
Bunlardan bir kısmı Çanakka
leye kadar giderek hükümdar
larını istikbal etmek niyetinde
dirler. 

30 sene lıizmet 
edenler 

ANKARA, 28 (Telefon) - Otuz 
sene hizmet etmiı memurlann te

kaüde sevki hakkında hükumetin la 

yihasmdaki teklifinin bütçe encünıe 
ninde tasvip edileceği anla§ılmakta• 
dır. Bu gibi memurlardan ihtisasları 
na mebni hizmetlerine devam zanı. 
reti ııörülenkr hey'eti vekile kara
rıyla istisna edileceklerdir. 

Sellerden sonra yolları 
temizleyen amele 

Evvelki gün akıam üıtü baılıyan 
yağmur muhtelif ıiddet ve fasılalar
la dün saat üçe kadar devam etmiş
tir. 

Kandilli raıathaneıinden aldığı
mız malfunata nazaran, bir kaç gün 
devam eden sıcaklardan sonra, rüz
gar ıiddetle karayelden eserek cenu 
ba ııeçmiştir. Bu eınada elektrikle
nen hava müthi!f bir yağmur busu· 
lüne tebep olmuştur. Dün saat 3 e 
kadar yağan yağmurun miktan 20 
milimetreye baliğ olmuştur. Dün 
azami hararet 21 e kadar çıkabilmiş 

ve asır iri 14 e düımiiftür, Gene ra-

Piyangomuz 11
1 sathaneden verilen malumata göre, 

1 

havada bir fevkaladelik olmamııtır. 

Kuponları 20 güne 
kadar gönderiniz 

Hediye piyangomuza itrirak 
etmiş olan karilerimizin bugün
den itibaren 20 ııün zarfında top 
ladıklan kuponları idaremize 
göndererek, mukabilinde kur'a
ya girecek numaralı birer fiş al· 
malarını rica ederiz 

Kuponların tebdil müddetini 
20 gün olarak tesbit edişimiz 

taıra karilerimizin de o vakte 
kadar kupanlarını tebdile vakit 
bulmalarını temin iç.indir. 
Taşradan kupon gönderen ka

rilerimizin, kuponları mukabilin
de ayırdığımız fit numaralarını 

gazetemizde isim ve adreslerile, 
kur'adan evvel, neşredeceğiz. 

Hediyelerimize gelince, her~ 

kesin işine yarayacak büyük kü
çük muhtelif kıymetlerde birçok 
eıya intihap ettik. Bunların liste 

Dün saat 13,5 da gök gürültüle-

ri ile başlayan müthiş bir sağnak ya 

rım saattan fazla sürmüş ve şehrin 

bazı semtlerine bu esnada dolu da 

serpmiştir. Sağanak şiddeıli ve de

vamlı olduğu için, birçok yôlları 

seller kapalamış, sokaklarda sular

dan başka kimse kalmamıştır. Bir 

çok evlerin damları akmıştır. Beşi~

taş ile Karaköy araıında tramvay· 

lar bir saat kadar işleyememiı, tı 'Hm 

vay caddesine açılan yokuşlardan 

seller taş toprak getirerek tranıvay 

yollan kapanmıştır. 

Beşiktaşta bir kısım ev ve dük· 
kanları sular başmış, Eyip sırtJa. 

rında bazı bostanları seller tahrip 
etmiştir. Vapurlar yağmurun şidde
tinden i•kelelerden teahhurla hare
ket etmişlerdir. 

Belediye ve tramvay şirketi ame
lesini yollara dökerek tramva)' gü
zergihını temizletmi4tir. 

BUGÜN 
2 inci sahifede: edildi. 

1 JsıanbuJun ilk ril uler i 
2- Harici ve son haberler 

3 üncü sahifede: 

3·- ,·aıovadakl esk i yolun 
tamiri kısmen bftmltUr. 

1- ıeyrlsefalnle vapurcular 
arasındaki itil3t boıulı
calc g ibi! 

4 üncü sahife de: 

1- Felek 

l Diin Şile yo ll a rı teftiş 
t 2 - Hlklye 
f 3- Roman 

bitirilemeyecek 

Dün milra•aat edenler hagli kalabalıktı 

Tasfiye için müracaat 
müddeti dün bitti 

Müracaat etmemiş olanlar varsa, 
bunlar haklarını kaybedecekler 
Yeni iakin tasfiye kanunu nıuci- ı Dün ııerelıı Vilayet ve ırerek ka

hince borçlanma veya taıfiye mua- zalarda lıkan ldareılne milracaat e-; 
meleaine tabi olup ta dün akşııma denlerln mikdan çoktu. · 

r 
kadar vilayet veyahut iıü.n dairele-

Dün ak,am Vali muavini Fazlı 
rine müracaat etmiyenlerin bono al-

Bey bir muharririınlze demİ§tir lüı 
mak hakları sakıt olmuıtur. 

Borçlanma muamelesine tabi olup - Müddet bitti. Fakat müracaal 
ta, emlak alanlar varsa, bunların al· etmiyenlerin lıalmadığını zanneıll-
dıkları emlBk istirdat edilecektir. yonım. 

Politika 
BiR iLLET 

Sarkta bir illet vardır: Hic 
kimse eserinden, fikrinden, ik
tidarından tenkit edilmea. Şe
refi, hususiyeti, evinin içi so
kağa atılarak düşürülür. Bu 
anana Tuna'ya kadar böyledir. 
Ondan ötesi, asıl Garp, büsbü
tün aksi ahlaktadır. 

Maatteessüf sıtma gibi, bu 
illet te bı'zde henüz tahriybat 
yapıyor ve sıtma gibi, ona kar
şı da müstesna tedbir almak 
lazımdır. 

Yoksa bu gidişle, gazeteci
ler bizde liseden darülfünun
dan değil, meyhaneden ve ser, 
seriler kahvesinden çıkacak, 
haysiyet ve şeref adamlan bu 
mesleği kaldırım çocuklarına 
bırakacaklardır. 

Gazete münakaşa edebilir: 
Fakat haysı"yet ve namusla oy
nıyamaz, bir; polis kaçkınları
nın eline teslim edilmez, iki! 

Şimdiye kadar çoktan alın
ması lazım gelen tedbirler bun 
/ardır. 

AP ARTIMANLAR 
Son derece masum bir şey: 

- Hangi sınıfın para kazan
dığını göstermek için lstanbul 
da yapılan apartımanların kim 
lece ait olduklarmı neşredece
ğiz, 

Bunu yapan gazete, Şarkın 
diğer bir hastalığı ile, kazanç 
ve refah düşmanlığı ile oyna
maktadır. 

Bu gidişle Türkiyede para 
kazananlar. fakir fukara kılığı-

Falih RIFKI ' 
gelir: Yok şu sokakta dükklln 
olmıyacak, yok §U yoldan oto
mobil geçmiyecek, yok şu cad
dede yalnız iki katlı bina ola
cak/ 

Plfm kimsenin keyfini ve 
menfaatini düşünmez. Keyif 
ve menfaatlerine dokunıılmuş 
kimseler plan düşmanıdırlar. 

- lansen, Maliyenin güzel 
bahçesini doldurup yol yap
mak istiyormuş; bizi Amerika
/, mı zannetti? Tabi1 aslı yok. 
Fakat bilir misiniz, hakikat 
nedir? Ankara Palas oteli, Ev
kaf aparttmam ve Ziraat Ban. 
kası binaları arasmdaki müsel· 
lesin belediye mühendisleri ta 
rafından yapılmış planı ile 
lansen tarafından yapılmış 
pl§n arasında tam 120,000 lira 
tasarruf vardır. 

ÇünkiJ len, bir tasarruftur. 
Şehircilik ba§lı başına, bir san' 
at ve bir lendir. . 

Jansen'i lstanbulda da ten
kit eden belediye fenci/eri oldu 
ğunu biliriz. Bunlar jansen'in 
Taksim meydanı planını gör
dükleri zaman: 

- Ne cehalet, diye başlarını 
döğmii§lerdir. 

Profesör jısnsen Almanya'
da yedi şehir yapmıştır. Ber
lin'in yeni mahalleleri onun 
planına göre yapılmaktadır, 
Ağaş gibi büyük şehirciler ye• 
tiştiren /atin/erin en büyük şe• 
hirlerinden biri, Madrit inkişal 
ve imar planmı ona yaptırmak. 
tadır. 

Almanya'ya gider. 
na bürünüp kira odalanndii o -
turacaklar, ve memleketin ser
vetini her fırsatta Balkanlara , 
ve Avrupaya kaçıracaklardır . 

(Lütfen sahifeyi çeviriniz) 

Ermeniler 
Servetini emlake koyarak, 

hem milli parayı o memleket
te bırakan, hem de umrana 
hizmet eden adamın gazeteler 
de teşhir ve tel:tıiş edildiği han 
gi memlekette görülmüştür? 

ANKARA ŞEHRİ 
Profesör Jansen Ankara'

nın planım yapıyor. Plan inzı-

Surgede müılümanlara 
yapılmış olan mezalime 
dair A. H. Beyin vesika
lara müstenit geni bir 

eseri 

Ermeniler 
Serlevhasile yakında 

-~ı--- ı ____ .J_ 
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(): 47 Yazan: M. Yavuz 

Sihirbaz anlatıyor 
Koraks'ı çekemeyenler onuı 

Türklerle 
elbirliği ettiğini ileri sürdüler 

- Yuaniı'in bütün yaptıkta- ı ıadığı kıymetli e§yanın bir kıa
ı-ı nümayiften batka bir teY de- mını Korakı aıırmıftı. Bundan 
ğildi. Yuania bu haberi alınca batka bir fenalığı yoktu. Edir
i~.inci. Murad'a bir heyet gön- neye gittiği zaman paditahı 
~rdi ve ordusunu çekmesini ri mümkün olduğu kadar Bizans 
ca .. ui. Fakat paditah, büyük ldar lehine çevirmeğe muvaf
bir azimle yola çıktığını, Bizan fak olniuftu. 
sı mutlaka fethedeceğini söyli- - O halde neden itkence ya 
yerek, Yuanis'e tahriren cevap pıyorlardı?. 
gönderdi ve gelen heyeti tevkif _ S it M t tarafından 

. d' B' , h u an ura 
~t.tır ı. ızanı m mu a~~rası satın alındığı (1) Kanaati var 
ıçın yapılan hazırlık!ar bıtıı:ıci- dı .Halk, Korakı'ı: "Satılmış 
ye kadar aalrvermedı. Hazırlık adam! diye kartıladılar. 
~ar bittikten &onra elçileri ça- _ ı'~parator bu harekete na 
gırmıı: sıl meydan verdi? 
"- İmparatorunuza söyle- - Halk c:otmuttu .. impara-

yin .. Yakında ordumla beraber toru dinleyen yoktu. 
kendisini ziyaret edeceğim!,, - Koraks'ı asker himaye et 
demiş. medi mi? 

Bu haber Bizans'a yayıldığı - Hassa ask~ri tamamile 
zaman herkes korkudan titre- (Koraks) ın aleyhinde idi .. 
mişti. Halk, Korakı'ı yakaladığı za-

Manuel ile oğlu Yuanis, ikin man, askerler kaçıyorlardı. 
ci Muradı azminden döndür- - Hiç bir dostu yok muydu? 
mek için çok uğraştılar, her - Kimse cesaret edememiş 
türlü vasıtalara bat vurlular.. ti .•• 
Ve nihayet sarayın en mümtaz - Halk ne istiyordu? 
adamlarından (Koraks) ı gön- - Memleketine ihaneti sa-
derdiler. bit olan adamın -oezaıını vere-

Sultan Mehmet ihtiyar sihir ceğiz .. diye bağırıyorlardr. 
bazı merakla dinliyordu • - Koraks'm hatip olduğunu 

Zamora sözüne devam etti: söylüyorlar. Halkı iknaa mu- 1 

- Koraks, türkçeyi gayet vaffak olamadı mı? 
güzel konuıuyordu. Türklerin - Çenesi tutulmuştu .. impa 
S.d~tlerine de vakrftı. Bizans sa rator, halkın galeyanı karşısın 
ı·ayı onu çok defa, türklerle ya- da kendi aczini görünce ağla
pılan müzakerelere memur et- mağa başlamıştı. Nihayet, za
miş, ve namusile işe netice ver vallının gözlerini oydular .. hat 
mişti. Fakat bu sefer muvaffak ti, gözünün birini oyarken oka 
olamadı. (Koraks)ı çekemeyen dar zorla çektiler ki, Koraks'm 
ler derhal aleyhine döndüler. yüzü tanınmaz bir hale geldi .. 
Me'fllleketine ihanet ettiğini bu halde tamam üç gün yaıadı 
ileri sürdüler .. Korakı'ın türk- gezdirdiler. Kloları, ayakları 
!erle uyuştuğunu, İkinci Murat parçalandı ... Sokakta çocuklar 
(Bizans) ı alacak olursa ko- bile arkasından "Hain!,, diye 
rak.'ın oraya vali olacağını bağırdılar ve tekmelediler! 
söylediler. O vakit, pederiniz ikinci Mu 

Korakı'ın dü~manları arasın rat bu çirkin muameleyi duy
da bir çok Giritliler vardı ki, muş, fena halde hiddetlenmiş
bunlar imparatorun hassa aske ti. 
ı·ini teşkil ediyorlardı. - Koraks'a ihanet isnat e

den adam kimdi acaba? Manuel, Koraks'ın böyle bir 
ihanette -bulunacağını ümit et
miyordu. Hatta Koraks'ı biraz 
müdafaa da etmişti. Fakat, onu 
halkın elinden ve dilinden kur-

_ı-ına\!.I\ mı•>;:Ar&-' olamadı. Ko 

· - 'k cel , .. ..r, ıı en er 
v., ~ • .bazı sözler söyle 
diler. Ev;n~ bastılar, gümü§ ta
kımlar, kıymettar halılar mey
dana çıkardılar • 

- Koraks bu takımları nere 
ılen bulmuştu. ? 

- İkinci Murada takdim e
dilmek üzere, imparatorun yol-

- Ah! Ne güzel §ehirler, a
cııba ne zaman böyle mahalle
lerimiz olacak? diye hayllam
rız. 

Almanya'yı yapan adamla
rın Türkiyeye gelip ve fenden, 
san'attan ba§ka bir şey dinle
medikleri için keyif ve menfa
atlerimize dokunduğu zaman: 

- Ne cahil adam! diye sura 
tına güleriz. 

Yok ]ansen'in bazı planları 
toprağa aykın gel mi§, zaten a
damcağız bizüiı verdiğimiz ve
sikalarm eksik ve yanlış olmak 
ihtimalini düşünerek: 

- Planlanmı evvela topra
ğa tatbik ediniz. Kusur/an var 
.!;a bana bildiriniz. Sonra kati
leştiriniz. diyordu. 

Ve öyle de yapılmaktadır. 
Ankarayı bütün sevenlerin va
zifesi, Ankarada plan inztbatı
nı asla hiç kimseye ihlal ettir
memek ve biitün Şarkta ilk de
fa en son §ehircilik tecrübeleri
ne göre ya:11lma~ına henüz baş 
!anan devlet merkezini tekrar 
in§aat anarşi ve israft içine yu
var/atmamaktır. 

Noks:uılarımızı tamamla
mak dururken, iyi bafiladığımız 
i~leri de şunun bu!1un siniri ve 

- O esnada türk orduga
hında bulunan Mişel Pillis idi. 
Sultan Murat, onun Korakı'la 
ara11 açık olduğunu ve kendi
sinden intikam almak için bu 
iftirayı attığını itiraf etmi§ti. 
Bu hadise üzerine, haber aldık 
ki, pederiniz, ( Pillis) i tevkif 
ettirmiş ve ayni eziyetlerle öl
dürtmüş ... 

işte bu hadiseden sonra Bi
zans muhasarası bütün şiddeti 
le baılamıttı (1423). 

İmparator Manuel:: "İkinci 
Murat, bu defa şehri almağa az 
metti •• hücum gayet şiddetli
dir!., diyordu. Müdafaa çok şid 
detliydi. Rumların huruç hare 
ketleri muhasara ordusunu yo 
ruyordu. Türklerin kat'i hücu
mu 24 ağustosta yapılacağı ha 
beri şayi olunca, Bizans'ta ka
dınlar bile müdafaaya iştirak et 
meğe başlamıştı. 

- Bu esnada imparator ne 
yapıyordu? 

- Halkı teşyi için manastır 
dan çıkmıştı. Yuanis askerle 
meşgul olurken, Manuel de 
halkın maneviyatını takviy~ye 
çalışıyor, Vilaherna önünde nu 
tuklar irat ediyor Ayarnfya kili 
sesinde papasI"arı bir araya top
layarak ayin yapıyor, sabahla
ra kadar (İsa) ya yalvarıyor
du. (2) 

Kadınlar gece yarısına kadar 
surlara cephane taşıyorlar, aç 
auıuz çalışıyorlar, şehrin kapı 
larında nöbet bekleyorlardı. 

Türkler Bizanslıların gözünü 
yıldırmıştı.Ateşekarşı çıplakgö 
ğüslerile atılıyorlar, huruç ha
reketlerine şiddetli hücumlarla 
mukabele ediyorlardı. 

Fakat bir sabah Bizanslılar 
surların tepelerinden, türkele
rin ric'ate başladığını hayretle 
gördüler!. 

(Bitmedi) --

------ - - l\· 
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HARiCİ HABERLER •• -I! 
ispanyada dün intihabat yapıldı Bulgaristan kabin 
İntihap neticesi 

Mücadelenin 
ancak 

çetin ve 
bugün anlaşılabilecektir. 
kanlı olduğu anlaşılıyor 

Yeni kabine M. Malinof'1 
ıı; 

riyasetinde teşekkül edec~ 

Acaba 
Ne oldu? • 

' 

Gelen ilk telgraflara 
bakılırsa 

hayli heyecan geçirildi 

Atina mektubu 

Balkan ticari 
mukareneti 

A Ti N A-:A,\iJ\a ticaret ve sanayi 
odasının bülteıil~inde Balkan mem· 
: _!..:.:•leri · ara:sınAaki mukarenetten 

bahis bir m;J<ale' görduk. ·Muharriri 

jl 1930 Te!"rini~vvelinde ticaret muka
velesi akti i~iJ, ~una~ hey'eti mu

rahhasası sıfatil~ Ankara'ya gitmiş 

lntihıbat t:a hUkiımete de kala tutan 

meşhur tay<Jreci }'RANKO 

MADRIT, 27 A.A. - Siyasi 
humma hiç beklenilmeyen bir dere
ceyi bulmuştur. intihabat tarihi yak 
laıt:kça heyecanm da artacağı der
piı olunuyordu. Fakat heyecanın en 
uzak köylere varıncıya kadar sira
yeti düşünülmüyordu. Bu humma 
neticesinde, intihabatın 24 saat kal
dığı halde m!.iıtafi ınüeııiıan mec
lisinin muhtemel terekkübü bakkın
da henüz hiçbir fikir dermeyaruna 
imkan yoktur. Muvakkat hükümet 
reiıi ve dahiliye nazırı bile gayri
müntaz1r bir neticenin mümkün ol
duğunu söylemektedirler. Pazar gü 
nü yapılacak olan intihabat fevkala
de ehemmiyetli iki manzara arzede
cektir. Milletin hakiki efkarını mey
dana ç•karacak ve mÜ•takbel hüku
metin kimlerden teşekkül edeceğini 
kv,tirmeğe imkin verecektir. Müeı 
sisan mecliı;inde toplanacak olan 

gruplar itidalle hareket cdebilirler
ıe, herkeıin dütndüğü Lrrou gibi 
bir adamın riyasetinde bi&· n1erkezi 

hükıimet sür'atle teıelıkül edebilir. 
Bu hükümet sol cenaı.~, ve bilhassa 
sosyalistlerin ve keza sağ cenah fır 
kalannın muzaheretine istinat ede
bilir. intihabat neticesinde meclise 
pek çok fırkaların mümessilleri ge· 
lecektir. Bu fırkalar kuvvet itibarile 
hemen hernt.•n yekdiğerine müsavi
dir. Bu intihabatta garip b;r haleti 
ruhiye meydana çıkmıştır. Bu hale
ti ruhiye vatandaılık hiuidir. Filha
kika her hangi bir \'esile ile bir r.ı· 
hıı kendi mıntakasında namzetliği
ni koyamıyaeak, olsa idi. intihaba! 
mücadeleainde çekilirdi, halbuki bu 
defa hiç te böyle olmamıştır. Astu· 
ri.es bazı si.yasi rical mutat rn1ntaka
larından namzetl?klerini koymağa 
davet olunmuşlardır. Diğer bazı ria 
calin de isimleri istemedikleri halde 
Madrid'in Kordovan'ın 1iıte1eriode 
gözükmektedir. Pazar günkü İntiha 
bat•n neticelerine karşı gösterilen 
ali.ka, altı nazırın Madrit'te bulun· 
mamaları ve intihabat ınücadeleai 
yapmak iizt'e seyahat etmelerile te
barüz eder. lspanya'nın ıiyaıi haya 
tında böyle bir hadise ilk defa ola
rak vuku bulmaktadır. intihabat mü 
cadeleıi bugün Öğleden sonra hüku 
ınet merkezinde cidden fevkalade 
bir mahiyet almıttır. Erkek, kadın 
ve çocuk grupları sokaklarda dolaş
makta ve et rafa beyannameler, riıa~ 
leler atmak•adır. Diğer taraftan 
halk ta bu kağıtları alelacele oku
mak huıusunda büyük bir tehalük 
göıtermektedir. Bütün he>:~can Pa .. 
zar gününün naııl geçecıegı hakkın 
da bir fikir verebilir. 

Şayialar 
MADRIT, 26 A. A. - Dahiliye 

. naz:l·ı, gazetecilere beyanatta bulu
naMB.k .. Dört ruzııitr'' tayyare karar .. 
gahı ile Seville yakinindeki Tabalad 
üsıünde intihabatto.n evvel bir ta
kım hadiseler çıkarmak ve 5İvil mu .. 
hafızları silahlarından tecride te
şebbüs etmek için hazırlıklar yapıl
IJ\Akta olduğuna dair bir tak.tın ıa· 
yia!a.r deveran etmiş olduğunu söy
lemiştir. Bu şayialara göre tayyare
ler Madrit ve Seville üzerine beyan 
nameler atacaklar ve müfrit unsurla 
rın yardımı ile kargaşalıklar çıkara· 
caklardır. 

M. Mauran, bu şayiaları tekzip 

etmiştir. 
Serbest Endülüs 

SEViLLE 26 - Vali tarafın· 
' d"I • dan kat'i surette mene ı mesıne 

rağmen Franco'nun intihabat liste
sinde iımi mukayyet olan Rexach 
ismindeki bir namzet, kanatlarında 
"Yaşasın serbeıt Endülüs!" kelime 
leri yazılı olan bir tayyare ile teh
rin Üzerinde üçmüttür. Mumaileyh, 

olan M. Chrisliadis, Türk - Yunan 
teşriki· mesa.:"ıinin hararet1i taraftar 

ve mürevviçle"finden biİ'ldir · 
Makale "",ı!1a~riri arazi ihtilifla· 

rına ve diğ~ :n!lli: meaaile kat'i su

rette' halledilmit nazarıle bakılmak-
tadır. • j 

Yalnız M. Christiadiı Balkan 
memleketlerindeki siyaıi ve iktııadl 
umumi mukarenette bir ''boşluk" 
görmektedir.Bununla da Bulgariıta· 
nın tavru hareketinden. bahsetmek is 

tiyor ve Bulgariıtnın da Balkan hü-
kUmetleri ara:ındaki ittiraki mesa
iye dahil olm~smdaki faydaları an
latıyor. 

Makale muharririnin asıl istedi
ği şey, Balkan memleketlerinin muh 
taç oldukları ınahsul ve mamulatın 
idhal ve ihracında ıükületler gös
terilmesi ve kısmi gümrük itilafları 
aktedilmesidir. Muharrir gümrük 
meielesi maliye m4!seleşi olduğuna 
ııöre, müşkilatlara tesadüf edileceği
ni ıaklamayor. Muhtaç olduğumu7 
bir şeyi başka memleketlerde ara
mazdan evvel, Balı."an memleketle-• 
rinde aramalıdır. Yunan!darın ağ .. 
nam ve hububata, Türkiye ve Bul
gariıtanın menıucata ihtiyacı var .. 
dır. Memleke erin umumi ticaretin 
de eıkasrn huıqıi: menfaatları göze .. 

tilmemelidir. Me&eli tütün bah•inde 
Y ull.'.lnistan 'f iye ve Bulgaristan 
bu }'Üzden U)'llf8mamıılardır. Hal
buki felakettt!h evvel, buna mani O· 

laeak bir anlaıma daha bayırlı olur. 
Bu suretle "Şark tütünleri" nin ma .. 
rufu cihan nefase•ine halel getirilme 
sinin de önüne geçilmiş o1ur. 

M. Christiadis rnakalesine niha· 
yet veritken, Balkan hafta11 müna 
sebetile vukua geleıı ıoplanışta Türk 
hey'eti rnura~asası t11Tafı_ndnn orta

ya atdan Bilkan t icaret odaıı ihda .. 
sı fikrini ço'!"dyi buluyor. Böyle bir 
oda iktisadi,mü.,a•cbetlerin .takviye
si nok•asınıla . cok faydalı olacaktır. 
Bu suretle te1<evvün edecek bir bal. 
kanlılık akideı;i, bLl yarım adada ~a 
lıtanların . m sai•inden çıkacak malı 
sulün &ene 0 Y,il,run adada kalmasını 
intaç edecektir. Bu öyle bir prensip 
tir ki, tahakkuk ederse, Balkan mcm 
leketleri ara,1ndaki zirai, sınai, ma
deni faaliyet)erin inkişafına son de

rece hizmet etmiş olacaktır. 

rargiıhma hiçbir tayyare~i~ ~arek~
tine müıaade edilmemesı ıçın emır 
vermiş olduğunu beyan e~ittir. 
Afrikaılan gelen birçok aske~ı tay
yarenin Tablada' ya muvasalat. _et
miş olduiiu haber veriliyor. Sevill.e 
kumandanlığını ifa ebnekte olan bı
rinci ferik' jeneral Tablada karargi.hı 
amirine telefone ederek taret bu tay 
yareler Franco'ya muavenet için gel 
mişlerse bunların dıtarı çıkmağa 
hakları olamiyacağını bildirmek iı
temlıse de, jenerale bizzat Franco 
cevap venniş ve kend'1Ji orada huır 
bulunduğundan baıka hiçbir kimı~
nin Tablado'da kumanda edemiye
ceğini söylemittir 

Bir taraftanda grevler 
MADRİT, 27 A.A. - Gazetelerin 

neıriyatuıa nazaran Opera ~y.atro
sunda çalıfan dülgerler_ grev ili.nına 
ve tiyatrodan çıkmamaga ~a.rar ve~
mitlerdir Bunlar bina dahılınde yı
yecek v;yaıayacaklardır. Grevciler, 
müttehit sendikaya menıup oldukla
rından, binadan çıktıkları taktirde 
rahatsız edileceklerini söyleıniıler
dir. 

Musademe olda mu? 
MADRIT, 27 A. A. - Kuman

dan Franco'nun hasta yattığı Tabla .. 
do tayyare karargi.hı iıyan etmiı· 
tir. Bu isyanın muharriki Franco ol
duğu zannediliyor. Hariçten gelen 
tayyarecilerle kuvvet bulan tayyare 
kıtaatı karargahı tahkim etmekte
dir. Seville'den sevkolunan bir aske 
ri müfreze h:arargi.h üzerine yürü
mektedir. 
Telgraflara sansür kondu 

Brüning 
Curtius 

ve 

--( Paris ) e ne zaman 
gidecekleri 

henüz malum de~l. ! 
BERLIN, 26 A.A. - Şayet Ho

over teklifine dair cereyan edecek 
müzakereler Temmuz ayının ilk 
günlerinde ikmal edilemeyip de uza 
yacak olur· iıe M. Brüning İle M. 
Curtiuı'un Paris seyahatlerinin ay 
sonuna kalması muhtemeldir. Fi!va
ki Alman nazırları, alacaklı devlet
lerle Almanya arasındaki mükale
melere ve bu zahiri de olsa müdahe 
lede bulunuyorlarmıt zannını ver .. 
mekten kaçınmaktadırlar. 

Fransız - Alman mülakatının sa~ 
rih bir programı olmayan huıusi 
ınükilemeler mahiyetinde olmaaı ve 
esaı itibarile her iki memleketi ala
kadar edea meselelerin hey'eti umu 
miyesi hakkında iki devlet adamla
rına nokatı nazar teatisi .imkanını 

bahşetmeğe matuf bulunması azu 
eedilmektedir. 

Fransız meclisind~ 
PARIS, 27 A.A. - Hoover tek

lifi hakkında cereyan edecek müza
kerelerin hitamında hükUmete iti
mat beyanmı mutazammın olarak 
"°'erilmiş olan takrir aleyhinde rey 
veren 189 meb'uıun mensup olduk
ları grup ve hrkalar atide münderiç 
tir: 

11 komünist, 5 cümhuriyetçi · 
sosyalist, 12 Fransız soıyalist, 98 
radikal sosyaliıt, 9 sağ cenaha men 
sup mutodil, 13 sol cenah radikal, 4 
sol cenaha mensup sosyal - radikal, 
5 sol c!?nah cümhuriyetçisi, hiçbir 
grupa mensup olmıyan 6 meb'uı, 5 
demokrat - ıoıyal aksiyonuna men
sup, 8 ınüstakil, 13 cümhuriyetçi • 
demokraı. .. 
M. Gandi'rıin mül6katforı 

ROMA, 27 A.A. - Hariciye na
:ıırı M. Grandi Fransa, Almanya, 
Cen ahiri müttehide ve logiltere ae
firlerini kabul etmiştir. 

Hoover teklifi 
--Fransanın cevabı Alman-

yada ne tesir yaptı 
BERLIN, 27 A. A. - Berlin'in 

salahiyettar mahafilinde Fransız ce
vabı hakkında !U intiba vardır: 

1 - Fransız; - Ameriknn müzake· 
ratı ancak bu iki memleketi alakadar 
eden bir meseledir. Alman hükume
ti bu müzakerata hiç bir veçhile mü 
dahail etmemelidir. 

2 - FranstZ cevabının muhtevi .. 
yatı inkisarı hayali mucip olmu,tu,· .. 
Çünkü, hukuki kuyudu ihtiraziye
nin Fransanın kabulünden beklene 
bil~cek müsait psikolojik tesirleri 
kısmen izale etmesinden korkulu
yor. Tam veya kıami moratorium 
neticesinde elde kalacak paranın şu 
suretle kullanılacağı iırap olunmak
tadır. 

a) _ Aylık vadeler Alman banka· 
ıını ve hazinesini çok meıgul etti
ğinden 500. milyon mark düyunu 
mütemevvicenin kısmen konsolide 
edilmesine tahsis olunacaktır. 

b} - lısizliği ve bütçeye ağır bir 
yük tahmil eden içtimai yardımları 
hafifletmek üzre 500 milyon mark 
büyük inş.,ata ve bilha11a Alman de
ıniryollar~ sanayüne tahıiı olunacak 
tll'; 

c) - Mütebaki para ile de, bekle
nilmeyen ihtiyaçları kartılamak üze 
re hazine için bir ihtiyat akça11 teı
kil olunacaktır. 

3 - Almanya'nın tediyatını bey
nelmilel bankaya yapması hakkında 
Fransa'nın vaki olan teklifi hay
retle karşılanmıttır· Bu •.uretle tah
dit olunacak bir moratorıumun kifi 
ııelmiyeceğinden korkuluyor. 

4 - Bu paraların hiçbir veçhile 
teıübatta kullanılmayacağına dair 
Fransız Başvekili M. Laval'in mec
liıteki mütaleetına ııelince iktıoat tet 
birlerini elzem kdan Almanya'nın 
büçe vaziyeti Fransa için bu hapta 
en mükemmel teminat teıkil eder. 

Fransız müstemlekat 
artistleri 

SOFY A 27 (A.A.) - Milli bloku teşkil eden fırkalar 
leı! toplanarak yeni kabineye iıtiı·ak teraitini tetkik ve .li 
re-. etmitlerdir. Bu hususta bir itilafa varılır varılmaz r ; 
kabinesi istifa edecek ve yeni kabine M. Malinofun riy1 
teşekkül edecektir.Malinof ayni zamanda _ Har:İciye N~ 
de deruhte edecektir. Gazeteler milli blok kabinesinin d

1 
fırkasından üç, liberal fırkadan iki ve radikal frrkadan ~ 
ihtiva edeceğini ve Harbiye Nezaretinin Kral tarafın 
edilecek bir ordu mümessiline tevdi olunacağını zannıi 
dirler. . • 

Rusyada tayin ve azilleı ~ 
MOSKOVA 28 (A.A.) ·_ İhtilal Harp Meclisi u 

M. Mukli!P1iç, SoV}et Rusya askeri ve bahri kuvvetleri ~ 
den azledilmiş ve yerine Karadeniz bahri kuvvetler kuı.; 
Orlof tayin edilmiştir. Ayni zamanda İhtilal Harp McCü 
sından ve askeri !lava kuvvetleri reisi Baranof, - Sovyen 
Milli İktısat Ali meclisi azalığına tayin edilmi!tİr. YıeriS 
vini Alkanis - Astrof getirilmiştir. :a . 
M. Brüning ile M. Curtius Paris seyl 

tinden sonra Italyaya gidecek~~ 
BERL1 N27 (A.A.) - Sosyalist matbuat servi•ine 1 

İtalyanın Berlin sefiri, M. Brüning ile M. Curtiuı'a keıa 
İtalyayı ziyarete davet eden M. Brüning ile M. Curtiıa 
daveti kabul ettiklerini lemin etmektedir. İtalya seyah~d 
sevahatinden sonra yapılacaktır. 

İzmit kurtuluş gününü tes'it 
1ZMİT 28 (A.A.) - Bugün limitin kurtuluş bayta 

Bu münasebetle şehir baştan başa bayrllk arla süslenmi~i 
rasime saat dokuzda başlanmıştır. Askeri bandonun reas 
de bulunan kara ve deniz askerleri ve kalabalık bir halli 
şehirde tezahüratla dolaşmrştır. Fırka ve belediye önünı 
telif hatipler tarafından nutuklar söylenmiştir. Öğlederf 
saat ikide ~ehitlik ziyaret edilerek çelenkler konulmuştın 
şehir dahilinde muzıka ve fener alayları ve muhtelif eğm 
tertip edilmiştir. lzmit baştan başa kurtuluşunun 10 • 
dönümıinü çoşkun tezahüratla tes'it etmektedir. 

Yugosla vyada hububat 1 

fiati ve ihracat 
BELGRAT 27 (A.A.) 

Kral, her nevi hububat ve un ih 
racatının münhasıran devlete 
ait olduğuna dair kanunu imza 
etmiştir. Nazırlar meclisi bu 
münaaebetle hububat fiatının 
muhafazası icin bazı mukarre
rat ittihaz et~iştir. Buna naza
ran 5 t(mmuz tarihinden itiba 
ren hububat ihracatı imtiyazlı 
şirketi vasat nevi buğdayı be
her ·agonu franko 160 dinar
dan mübayaa edecektir. 

Kanada'da b:r arbede 
WİNNIPEG, 27 (A.A.) -

Aralarında üçü müfettiş olan 
dört polis memuru dün gece vu 
kua gelen bir arbedede yaralan 
mış ve hastahaneye kaldırılma 
larına mecburiyet hasıl olmuş
tur. Hadise şu suretle cereyan 
etmiştir: 

Bir kadın tarafından sevk ve 
idare edilmekte olan bin kadar 
adam Mesai Nazırlığının işsiz
liğe karşı bir takım tedbirler it
tihazı içiıı mahalli memurlarla 
müzakerede bulunduğu esnada 
müzakerenin icı·a edilmekte ol
duğu otelin önüne gelerek ka
pıyı zorlamağa teşebbüs etmiş 
!erdir. imdada çağırılan ihtiyat 
polis kuvvetleri arbedeyi tes
kin etmişler, nümayişçilerden 
11 kişiyi tevkif ederek hapisha 
neye sevkeylemişlerdir • 

ltalyada fena havalar 
TRENT.E, 27 A.A. - Barıosor

sa mmtakaaında dolu ile karışık çok 
ıiddetli bir fırtına çıkmııtır. 250 
gram ıikletinde dolu taneleri toplan 
mııtır. Dolu birkaç dakika zarfında 
mezruatın üçte ikisini mahvetmit .. 
tir. 

Pervanesiz tayyare 
BERLIN, 27 A. A. - "Journal 

de Douze Heureı'' ıazeteıine naza~ 

ran pervaneıiz tayyarenin intaalı o 
derece ilerleınittir ki tecrübelere 
pek yakında baılanacaktır. Yelkenle 
uçuı tecrübelerinin verdiii netice
ye istinat eden bu tayyare ha va da 
kalma11 ve ilerlemeai için elzem o
lan teraiti ve hava cereyanını ken
diliğinden ihdas ebnektedir. 

Kuduz tedavih 1 

lerine gönderil~:! 
ANKARA, 28 (Teleforya 

duz tedavihaneıine wccc:ır..,. •• 

dilen şahı•ların avdetleri:ni.]. 

can n temin ed;lmesi 

rür etmiş ve keyfiyet a1&..:ır· 

tebliğ edilmi~ t ir. çı 

==============-= --~ep 

Hintte boyko\,~ 
BOMBAY 27 (A .tte 

Gandinio r :ımbayıı şır 
münasebefl :: ~cnebi ıri 
tına karşı yapılma' tcı C!1~ 
k . d k b . len otaJ ş ı et es ~t.mı~ 
pon mamulatına da sir;•t I 
!emiştir. Müslıimanlat'. 
nın T~ablus _garpt~ taki~~ 
te olduğu sıyasetı pror 
mek üzere miting nihaes 
. ı 1· d arı ita.yan mamu atın an l 
mızı fesleri yığın hali1~n 
ra katetlemişl..:rdir. u 

ıtir 

120 litre kan 
adam 

yıun 

eş 

rıtl 
PARlS, 27 A.A. - "Lmi 

gazetesi hastalara kan ve!"n • 
runu kıran Raiymond Bric·erı 
da tafsilat vermektedir. J:ınan 
ve 90 kilo sikletinde olan 
dan başkalftr•na verilmek ii 
diye kadar 44~ defa kan a 
alınan kan.n mecmuu 120 
baliğ olmuştur. Briez'in ~ 

hamraaı kadın ve erktk m 
· çok adamların, bir amiralı 
ıiyaıi liderin damarlarında 
IJlektedir. Maamafih, Briez 
yade fakir kimseler için red 
bulunmaktadır. Bu adam bl· _ 
kalı doktôrun 25 bin dolar(~ 
bir teklifini reddetnıit ve 
ailesi yanında kalmağı tet'C 
mittir. z 
Romanyalı bir c 

PARIS, 27 A.A. - Leom 
minde bir Romanyalı Fran 

. bi d baın s ye nezaretı naıın an ; Y 
\arın aıırdma11 meselesind k 
ra yardım etmit olmakla 7 

1
' 

1 
. ve 

alınmıt ve bu caıuı arın el· 

. h d'I . t' •.m ğı olarak ıt am e. ı mıt n .. , sır 

PARlS, 27 A.A. - Franıız müı 
temleki.t artistleri cemiyeti, M. Hen 
ry Berenıer'in riyaseti altında •e
nelik ziyafetini vermiıtir, Ziyafete 
M. Reynaud riyaset etınittir. Ha
zirun meyanında M. Diagne Canda· 
ce Paul Leon var i i. M. Bere er' 

Bir deniz faciası 
OTTAVA, 27 A.A. - 10 ili 19 

yaı araıında 8 aenç kız bir sandala 
binerek Quebec civarında Threcri

vera'e yabani yemiş toplamağa git-

P ARiS, 27 A.A. - t li 
lara cürüm ortaklığı yapr.1~1ln 
nun Romanyalı Lecca Fraıuş, 
ciye nezaretinden atırılmıNe k 
reli telııraflardan bunların uştu 

Avrupa hükümetlerinden bgay 
dermek auretile iatifade etden ~ 

' . 
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~eyrisefainle Vapurcular arasındaki itila b z cak gibi 1 
• 

ononıı 
Dfl-(--

aradenİz hattında 
of''k b t b d f c~ a e er evam. 
kalaı 

!a:e ~ebepten Seyrisefain - Vapur-
y: •;J)lar itilafı tatbik edilemeyor 
nin d ef . V l "h . 
d ~• am - apurcu ar ı ti 

an "k b" km < an geçti çe ır çı a-
raı m·ıı girmektedir. Buna da 
:ı:annt·ı·f d 'L ·ı b 1 ı a a anı u unmayan 

ıyalarm şiddetli rekabet 
et l dolayı itili.fname ahki. 

atbikında mütküli.t çe
i a2 ve itilftan hiç bir faide 
leri '!!mesidir. 
r kuljn için itilif mevcuttur, 
Mcı\ikümleri filen tatbik e

ovyenektedir. 
Y ıeriSadık:ı:ade kumpanyaaı-

:arya vapuru Karad-iz 
hareket ediyordu. Di

~ eylftan itilaf harici vapur 
k-.iri de ayni hatta hare

e ~ği için, gene rekabete 
•ine lmıttır. 

ketadarlar bu şekilde itili.
urtiı.am edemeyeceğini söy
yahıedirler • 

• Yeni mahsul 
It Eskişehirden gelen bir 
bayta ilk buğday mahsulü -
nmi~İşehir borsasına geldiği 
n ı·ı!llsimle satıldığı bildirili
balk 
niinı mahsulün şu bir kaç 
lederfında İstanbul borsası
uştınesi beklenmektedir. 
eğm sene buğday mahsulü 

10 a ortalarında gelmişti. 

borsasının borcu 
ih İR 28 - Borsanın Em
·ı;kasına olan borcunun 

rı 'tildiğine dair alikadarla. 
efor'raf gelmiştir. 

c~~iümrüklerdeki 
ını 

uscsahipsiz eşya • 
a!.i~rüklerde öteden berı sa-

çıkmadığı, ve her~angi 
eple çekilmediği içın atıl 

i antrepolarda kalan ~şya 
0 nüddetten beri tesbıt e· 

tA. <leydi. 
.nrük ambar ve antrepola

i nii bu sahipıi:ı: eşya tama
a ~sbit edilmit ve ayrı ayrı 
i~ !eri tan:ı:im edilerek gü~ 

51;•tmüdürlüğüne dün veni 
hır· İstanbul ambarlarında

aki ipsi:ı: eıya mühim bir ye· 
rı:}>aliğ olmaktadır. Y almz 
iha esnasında bazı sandık ve 

an l!nn açılarak içinden eşya 
li ,Iınmış veya tebdil edil· 
"duğu nazarı dikkati cel
~tir. 

Amerika hükumeti "Farm 
Bord., u elindeki buğday mik
darı 5,400,000 tona baliğ ol
maktadır. Bu stokun bu sene pi 
yasaya çıkarılması için bir ka
rar verilmiş olduğu kuvvetle 
söylenmektedir. 

Balık satışları ıslah 
edilecek 

Ticaret odası İstanbul balık 
hanesindeki ıatıt usullerinin ıs 
lahı İçin tetkikat yapmaktadır. 
Oda balıkçılık mütehas111ın
dan da başka memleketlerdeki 
mezat ve toptan satışın şeklini 
sormuştur. 

Odanın bahkçılık komisyonu 
yakında bir içtima yapacak ve 
bahkhanede satış usulünün da· 
ha iyi bir şekle sokulması için 
müzakeratta bulunacaktır. 

Rusya zahire ihracına 
hazırlanıyor 

Gelen malumata nazaran. 
Rusya bu sene zahire ihracatı 
için vasi mikyasta hazırlıklara 
başlamıştır. 

Ağustostan kiinunuevvele ka 
dar Karadeni:ı: limanlarından 
tahmilat için Rusya tarafından 
bir çok vapur kiralanmıştır. 

Ruslar yakında bizden de ki
ra ile vapur tutacaklardır. 

Buğday piyasası 
LIVERPOOL, 27 A.A. - Buğ

day piyasası biraz iyileşmiş ve Ho
over'in teklifi üzerine biraz daha iyi 

temayül göstermeğe baılamııtır. lr

landa ile muameleler düzelmektey

se de Avrupa kıt'aaındaki meınleket 

ler piyasa haricinde kalmaktadır. 
Arjantin piyasası da canlanmıştır 
ve borçlar.n tehiri teklifi cenubi A
mer.ika•ya da teşnıil olunursa gele~ 
cek mhaftalar zarfında fiyatların 
sür'atle düzeldiği görülebilir. Buğ .. 
day nakliyatı o kadar mühim olma
makla beraber bugünkü ihtiya-I .. ~a~ 
tekabul etmeğe kafidir. 

Lehistanda buğday 
fiatleri 

VARŞOVA, 27 A. A. _ Hüku
met, buğday İhracatını tanzim için 

bir takım tetbirler derpiş et - t" 
mt~ ır. 

Vilayette 

Yalova 
Eski yolun tamiri 
kısmen bitmiştir 

Vali ve belediye reisi Muhid 
din Bey geçen gün Y alovaya 
giderek yol İnşaat ve tamiratını 
teftiş etmişti. Eski yolun tami
ratı kısmen bitmiş olup tamam 
!anmak üuredir. 

Orman içinden geçecek olan 
kestirme yolun inşaatı da gele
cek sene bitecektir. 

Rusumat 

Resmi cevap vekillere 

verilir mi? 

Evvelki gün ağırceza mahke 
meainde gümrüklere ait bir da
va rüyet edilirken gümrükten 
bir sualin müteaddit defa sorul 
masına rağmen cevap gelmeme 
si makamı iddianın şikayetİQi 
mucip olmuf, bunun üzerine 
reis de: 

- Ali.kadar memurlar kendi 
arkadaşları 'hakkında bu kadar 
ihmal gösterirlerse, Rüsumatta 
ibadullahm, tüccar itlerinin 
kim bilir ne halde olduğunu 
telmih etmiştiı·. 

Gümrükler için bu hakikaten 
ağır bir itham teşkil ediyor
du. Bunun için gümrük baş mü 
dürlüğüne müracaat ettik Sey 
fi Bey dedi ki: ' 

- Gümrük idaresi bundan 
e.vvel olduğu gibi, cevabı vak
tınde vekillere tevdi etmiştir. 
Vekillerce cevabın mahkemeye 
verilmesinin geciktirilmiş olma 
sı muhtemeldir. 

İhsan Rifat Bey 

Gümrükler umum müdürü 
İhsan Rifat Bey gelecek ay bi
dayetinde İstanbula gelecektir. 

İki intihar teşebbüsü 
İZM1R 28 - Dün iki Çeş

melik mevkiinde bakkal Hasan 
kendisini ağır suretle bacağın
dan yaralamıştır. 

Bir a:ı: müvazeneıi bozuk o
lan Hasanın bu işi İntihar kas
ti ile yaptığı anlaşılmıştır. 

Nasibe Hanım İsminde bir 
genç kız da dün meçhul bir se
bepten dolayı zehir içerek inti
hara kalkıtmıttır. 

şı çalınmıştır. llerisporun tabe 
!asının nasıl ve kimler tarafın
dan çalındığı za~a tarafından 
tahkik edilmektedir. 

Bir çiçek, iki böcek! 
yıun için bu defterler sa

eşyanın manifesto ve es 
rıtlarile karşılaştırılarak 

"Lmikdarı bulunacaktır. 

Çok mik•arda buğdayın piya>aya ç.ı 
kardmasına ve fiyatların bu y·· d 

uz en f 
düşmesine miini oimak için daha '·a· 

:;c~erikan buğdayları 
33nan malumata nazaran, 

ziran ortalarında ziraat idarele l. enl· 
rine mühim mebliğlar tahsis olun
muştur. 

I' . ' r ı · 
1 r 

Belediyede --ım~ Teftiş 
Bir tokatta adam 
öldüren Taceddin 

__, ... _ 
Dün Şile yolları 

teftiş edildi 
Vali ve belediye reisi Muhid 

dinB. ve daimi encümen azaları 
dün Beykoz ve Şileye giderek 
yol ve köy mekteplerini teftiş 
etmişlerdir. Hey'et akşama av
det etmiştir. 

Dünkü son muhakemesinde 
2 sene 6 aya mahkum oldu 

Fenerde Kılb11rnu gazinosun 
da bundan bir müddet evvel ve 
rilen bir baloda Taceddin Ef. 
İsminde bir genç bir kızla dan
setmek meselesinden Rum mek 
tebi mütevellisi Dimitraki Ef. 
ye bir tokat vurmuş ve Dimit
raki Ef. yediği tokatm teairile 
bir müddet sonra hastahanede 
vefat etmiştir. 

Dün bu ölüm hadisesinin da 
vasına ağırcezada devam edildi 
Taceddin üç seneye mahkum 
oldu. Fakat 18 yaşını bitirdiği 
ve henüz 21 yaşını ikmal etme 
diği için cezayı 2 sene altı aya 

· tenzil edildi. 

Nakzedilen bir beraet 

karan 

Bundan bir müddet evvel Ö
mer Abit Hanı odabatısı Ali, 
Hüseyin pehlivan isminde biri 
ni öldürmüş, muhakeme netice 
sinde Alinin müdafaai nefı için 
öldürdüğüne karar verilerek be 
raat etmişti. Fakat müddei u
mumi bir kararı temyiz etmişti. 
Temyiz bu karan reddetmiş, 
Alinin muhakemesine dün ağır 
cezada tekrar başlanmıştır. Ali 
müddei umuminin talebi ü:ı:eri
ne mahkemede tevkif edilmiş 
ve bazr şahitlerin celbi için mu 
hakeme başka bir güne bırakıl 
mıştır. 

Çavuşköy çiftliği 
cinayeti 

eK;merburga:ı: nahiyesine ta
bi Çavuşköy çiftliğincle bekçi 
iKrkor evinde çocuğunun isim 
günü için tertip ettiği bir eğ
lencede ayni çiftlik sakinlerin
den Pavliyi kavga neticesinde 
tabanca ile öldürmüştü. Bu vak 
anın davas ıdün ağır ce:ı:ada gö 
rülmüş ve tahrik tesbit edildiği 
için, Kirkor iki sene altı aya 
mahkUın edilmiştir. 

işletme müdürünü 

vuran amele 
Haliç şirketi itletıııe müdürü 

Celal Beyi Sait isminde bir a· 
mele yaralamıfb. Clael Bey 
birinci cezada açtığı davada hu 
kuku şa'hsiyesinden vazgeçtiği
ni söylemiştir. Müddei umum'i 
hukuku umumiye davasına de
vam edecektir. Muhakeme di
ğer bir güne kalmıtllr. 

Çolak Hayri 

Açıkta bulunanlar 
Belediye mazuliyet kanunu

nun ilgasından sonra açıkta ka· 
lan bir çok memurun açık ma 
aşı kesilmişti. Bunlar meyanın 
da 130 kadar da köprü memuru 
vardı. Bu memurlardan mühim 
bir kısmı muhtelif memuriyet
lere tayin edilmişler, açıkta 33 

Sabıkalı Çloak Hayrinin dün 1 köprü memuru kalmıştır. Bun
gece tevkif edilmesi muhtemel !ardan başka 21 de diğer açıkta 
di. Fakat son dakikaya kadar al kalan memurların yekUnu tut
dığımız malumata göre, henü:ı: maktadır. Bel.diyede mazuli· 
tevkif edilmemiştir. Bu işle yet kanunu kalktığı için bu me 
müddei umumi muavinlerinden murlara da açık maatı verilme
Übeyt Bey meşgul olmaktadır. mektedir. Açıkta kalan bu me-

y h
"b' • b' murlar meyanında vilayetle be 

arın Set 1 inin lr lediyenin lağvından dolayı açık 
davası ta kalan belediye müdürleri 

"Yarın., ga:ı:etesi başmuhar
riri Arif Oruç Bey Cümhuri
yet ga:ı:etesi başmuharriri Yu
nus Ndai Beyin yazılarile ken
disini hakaret ve iftiraya uğra
mış addederek, bir istida ile 
müddei umumiliğe müracaat et 
miş ve Nadi Bey aleyhine dava 
açmıştır. 

Müddei umumi istidayı alel
usul müstantikliğe havale et
miştir. 

Evrak ikinci istintak daire
sindedir. 

Hırsız çetesi 

Zabıta geçenlerde Hüsamed
din, Jak, Kmeal, Şükrü, Hüsnü 
ve Ali İsimlerinde 6 kişiden 
mürekkep bir hır11z çetesi yaka 
!ayarak adliyeye teslim etmi,
ti. Bunlar hakkındaki tahkikatı 
birinci müstantiklik ikmal et
miştir. İstintak hakiminin tah
kikatı neticesinde bu kumpan
yanın bir yerden de 4000 lirayı 
mütecaviz barsak çaldıkları tes 
bit edilmiştir. 

Maznunlardan Hüsameddin, 
Jak ve Hüsnünün yakında üçün 
cü ceza mahkemesinde gayri 
mevkuf ve diğerlerinin mevkuf 
olarak muhakemelerine başla
nacaktır. 

Sokak ortasından 
kızı kaçırıyordu ! 

IZMİR 27 - Menemenli 
Mehmet isminde biri iki Çeşme 
likte oturan Ferit Bey kı:ı:ı 20 
yaŞlarmda İsmet Hanımı iki 
seneden beri sevmekte, fakat 
ailesi bu i:ı:divaca razı olmamak 
ta idi. Mehmet geçen sene İs
met Hanımın evine gitmiş, aİ· 
lesini ölümle tehdit ederek kı
zı almak istemiş, hadise Adli
yeye İntikal etmiş, Mehmet ha
neye taarruz ve silah te}hirin
den mahkUın olmuştu. 

vardır. Münhal vuku buldukça 
bu memurlar muhtelif vazife
lere tayin edileceklerdir. 

Cürüm işleyen 
müstahdemler 

Belediye iktisat müdürlüğü 
kaymakamlıklara bir tamim 
göndererek, muhtelif müesse
sattaki müstahdeminden cü
rüm işleyenlerin sabıka defteri 
nin bir nüshasını da belediyeye 
göndermelerini bildirmiştir. 

İzmir fırka vilayet 

hey' eti reisliği 
lZMIR, 28 - Fırka vilayet hey' 

eti reisi intihabının salı günü yapıl
ması çok muhtemeldir. 

Divanı muhasebatta 

yeni teşkilat 
ANKARA 25 - 1 temmuzdan i

tibaren divanı muhasebat teıkilatı, 

talimatname ile tebdil edilecektir. 
Şubeler ve şeflikler kaldırılmakta

dır. 929 hesap kat'ilerinin de 6 ay 
zarfında intacına çalııılmaktadır. 

İzmirde sıcaklar 
IZMIR, 28 - Burada sıcak 3S 

dereçeye kadar çıktı. Halk bunal
RIIJ bir haldedir. 

Kandilli orta mektebi 

lise oldu 

ANKARA, 28 - Kandilli orta 
mektebi li11eyeye tahvil olunmuı orw 
ta mektep müdürü Akif Bey de mü
dürlüğüne tayin edilmiıtir. Lisenin 
bu sene birinci sınıfı açılacaktır. 

İhtiyat zabitlerine 

maaş 

ANKARA, 28 - ihtiyat zabit
liklerine ehliyetname almadan sülüs 
maa§ verilmiyordu. Maliye Vekale
ti ( ı076) numaı'lllı kanun mucibın· 
çe bunlara maatlarının verilmesini. 
temin etmiştir. 

,, 
Soruyoruz! 

Gümrük idaresinde sa
hibi çıkmıyan eşya muay
yen ve ya gayrı muayyen 
bir zamana kadar muha
faza edilir, ondan sonra 
tespit edilerok satılığa çı· 

karılır. 

Fakat bu idarenin, bizim 
bildiğimiz çok eski zaman
lardan beri, sahipsiz eşya
tespit ettiği zaman karıı· 

!aştığı manzara hiç değiş
miş değildir. Bu manzaraya 
göre, bir çok sandık ve 
balyeler açılmış, içindekiler 
ya doğrudan doğruya ve 
ya kıymetsiz teylerle de· 
ğiştirilmek suretile çalın

m1Şhr. Giiya "tahtı muha· 
fazada olan" bu eJyayı 
böyle sene 'erce aşırıp du

ranların, acaba nasıl esra
rengi:ı: vasıtalara müracaat 
edipte, bu eşya) ı aşırabil· 

dikleri anlaşılmaz bir mu
ammadır. 

Gümrük idaresi, eşyayı 
ve onlarla beraber de ha
"Zİne hukukunu böyle mi 
muhafaza eder? diye 

Soruyoruz •• 

Maarifte 

Darülfünun eminı 
vekili gitti 

Darülfünun emini vekili Mustafa 
Hakkı B. dün akşam bütçe hakkın
da vekaletle temas etmek üzere An· 
karaya gitmiştir. 

Seyyah talebe s,rcliyor 

Yakında şehrimize bir lıaç 
yüz Romen ve Bulgar talebe 
seyyah gelecektir. T alebeyr 
muallimleri de r:!fakat edecek 
tir. Bunların şehrimizde bulun
dukları müddetçe daha ucuz 
yaşayabilmek için Sirkeci otel
lerinde kalacaklardır. Bundan 
evvel Balkan haftası münasebe 
tile şehrimize gelen Bulgar ta
lebeler tasarruf maksadile Sir
kecide kalmışlardı. Seyyah tale 
be burayı da ziyaret edecektir 

Matbuat kanunu 
ANKARA, 28 - Vekiller hey' 

eti dahiliye müıteıarı Cemil Beyin 
riyasetinde Ercüment Ekrem, dahi· 
tiye hukuk ..-"••vi•i Ekrem v" ha-... aı•y ....... ,,.. guzt:. 
riciye ile adliy . I . • D yo p r 
tihap olunacak bıt . 'I .,. -·~...,rek-

kep bir komisyon teıkil edilerek ihti 
yaçlara göre bir matbuat kanunu 
projesi bazırlanmaıına karar vennit 
tir. Komisyon bu günlerde faaliyete 
geçecektir. 

Cenup vilayetlerinde 
ADANA, ?.8 - Adana, Cebeli

bereket ve Maraş valileri mıntaka

larına ait idari, inzibati meseleler 
hakkında kcınu!mak üzere "Cey
han" da toplandılar ve "Yeni Ada
na" gazetesine göre bu içtimadan 
sonra uKadirli" civarında bir tefti-t 
seyahatı yaptılar. ;~Q 

11 

mütemayil gözükmektedir. 
Çünkü Eşref Liman şirketinde 
'hamınallık yapmakta ve bir az 
para kazanmaktadır. Rebia ev
velce Arap Seyfinin metresi i
miş. Kadının kendisine yüz ver 
memesinden müteessir olan Ba 
haeddin evvelki gün saat 15 
raddelerinde evinde tentürdiot 
içmiş ve sokağa çıkar çıkmaz 
yere düşmüş ise de tekı-ar kalk
mış ve bu sefer kunduracı bıça
ğını göğsüne saplayarak kendi
sini müteaddit yerlerinden ve 
kollanndan yaralamıştır. Yara 
lı Cerrahpaşa hastahanesine 
kaldırılmıştır. Bahaeddin bun
dan dört beş giin evvel. de gene 
kollarını kesmek surctile İnti
har teşebbüsünde bulunmuştu. 

Mehmet ismet Hanımı hali. 
sevmektedir. Evvelki gün ha
pishaneden tahliye edilince İs
met Hanımı kaçırmak sevdası· 
na düşmüş, kızı takip etmiştir. 

.......... ·--··· ........................................................................................ .. 
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·~:Ye·nikaı~._da kafa~ 
fed . 

e~kopmuş JİT ceset · J 

Bir suiistimal maznunu Dün gece Ravzai irfan mek
Polis 2 inci iube müdiriyeti ~ev- tebinin müsameresi vardı. İs

ket efendi isminde birisini adliyeye met, Hanım, annesi Saadet H. 
teslim etmiıtir. ile birlikte müsamereye gelmit ·- 11 f 

1 f eT< -- - !erdi. •• h •• Şevket efendi Y alvaç'ta maliye 

Zerl.nde çıkan DlU Ule Dazara~l 1 Mehmet bunu görünce det"-t , memurluğunda bulunduğu esnada 
i hal bir otomobil kiralayarak 

C Jd " ı J 1 
sui istimal yapmakla maı:nundur. k b. b 

L_mı"nı"n Cahı"t o ugu an aşı ıyor SeııilmeJig"i içit: kendisini me te ın önünde eklemişMeh ~· Kendisinin Yalvaç'tan buraya gel- ti İsminde bir arkadaşını da 
n< 

1 
1 

h 
1 

yaralayan Ba 1aeddin diği tesbit edilerek polis müı!iriye- gözcü bırakmıştır. Müsamere 
}U sa?ah saat 10 rad;e e- ~u ~e if ecnebi teh~~sından se. . Kumkapı Nişancası~da Ha- tine bildirilmiştir. Polis 2 inci şube saat 12 de bitmiş, İsmet Hanım 

ind Yenıkapıda San~ık u~- ız adın zabıtai ah!akiy~ me- vu:ı:lu hamam sokağında l6 nu müdiriyeıi, Şevket efendiyi ı•hri- annasile çıkarken Mehmet ta
~ 7 l., kj;'~ar ar~sın e~e~rv: murları tarafından İstanbula maralı evde oturan Naciye Ha- mizde l>ulmuş ve hakkındaki tahki- bancasını çekerek kızı otomobi 

· ve a verengı c h getirilmiştir Dün b k d I nımın 16 yaşındaki oğlu seyyar katı ikmal ederek evrakile birlikte le atmıştır. Kızcağız bu vaziyet 
~·- 1<>n ve ayağında siya ye- ı· . · u a ın a. 8 h dd R b" · · adliyeye vermişı;r. Müstanriklı"k ıah k d "1 " b f k t ,. ' sırtında siyah çizgili min rın po ısçe parmak izleri alın- satıcı a ae in e ıa ısmın· arşısm a çıg ıgı asmış, a a 
, !inde beyaz yün kuşak mıştır. Bunlardan dördü hudut de bir kadınla evlenmesine mü kikata başlamıştır. I otomobil de hareket etmiştir. 

h d d ·ı d'" · "çı"n ı·ntihar 1 k 1 d h Bu sırada bekçi ve polisler ye· 
,,.'~an kafası vücudünden aricine çıkarılacaktır. Ankara saa e e 1 me ıgı 1 s e e en rı tıma " ·ı d kasdile kendisini bıçakla yara- tişerek kızı kurtarmışlar, Meh-
~raıuş, vücudü kamı en çürü- an maada konyada, ve diğer 1 Rıhtımda bağlı bulunan fransız met kaçmağa muvaffak olmuş 
'1ı;ve kurt!anoış, bir ceset bu ba:ı:ı vilayetlerden de bu nevi- amıştır. bando-alı vapura dün kümür yüklet- arkadaşı Mehdi ile şoför Hüse-
·ın uştur. Cesedi teşhis et. den kadınlar şehrimize getirile- Bahaeddin ve arkadaşı Eşref mekte olan ameleden Nuri vapurun yin yakala· lmışlardır. 
i bgayri kabildir. Yalnız Ü- cek ve tahkikata göre hakların 35 yaşlarında bulunan Rebia iskelesinden çık!ll"ken lostromo Zeet 8" k"" •• •• J 

td d · ır opruyu se e en çıkan mühürden ismi- a muamele yapılacaktır. isminde bir kadını sevmektedir yos isminde birisi iskelenin ipini 
rıı:_ahit olduğu anlaşılmıştır. Bir spor kuliibünün ler. Ayni :ı:amanda Eşref le, Ba çözmüştür. lp çözülünce amele Nuri götürdü 

cıkat devam etnıektedir. b JA haeddin de, Rebia da biı· evde iskeleden rıhtıma ~üşere:, başından SiVAS 27 - Sıvas. Yıldız anı-
~"'-'ı....&--"-_ _._ _ _ ___ L_ ____ t!;:a!:!.!::~e~a!iS~l!,_ ___ _ı..nıcu.rıruıkt:aıllıdin-Lı.bii"•t..her..ikii.J.!'tı;l:!li!t' ~eli!i'..!!lıg:e!'Jt!Jtıuıı.r!:.ial!llıımı<.ın~tia,_j~p,ıl:ıı!Q" .,köprülerclen birini sel aotür 

[Şehir dahilindeki yollar, 
yoHardan daha bozuk ] 

haricindeki 

- Şaşma azizim, sol elimdeki iskarpinle şelıir ı dıi 



• -
. AZ Asrın ıımdesi "Milliyet" tir . 

. HAN 29HAZİRAN1931 
O Teli iDAREHANE - Ankara cadde

• No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 
elefoı 1 stanhul. 
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Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLER! 
c Türkiye için Hariç için 
aylığı 400 kurut 800 kuruş 

" 
750 " 

1400 " 
" 

1400 
" 

2700 
" 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 kuruı 

'Ur. Gazete ve matbaaya ait itler 
çin müd.iriyete müracaat edilir~ 

Gazetemiz ilit.nların mes'uJiyetini 
l&bul etmez. 

Bugünkü Hava 

1 
Dün en fazla hararet 26 

en az 21 idi. 1 Bugün ruzgar mütehavvil 

1 ğmur muhtemel. . 

Apartmanları 
teşhir 

Bir akşam gazetesi bir müd
lettir garip bir iş yapıyor: İs· 
anbulda yeni yapılmakta olan 
ıazı apartımanlann resmini ve 
<İme ait olduğunu, kaça çıktı
ıını ve kaça kiralandığını yazr
ıor ve o arada da "buhran var 
liyoruz amma anlaşılıyor ki 
lstanbulda mahdut bir kıaım 
>ara kazanıyor,, sözünü de sı· 
uştınyor .. 
Zannederım ki me§rU para 

uzanmak dünyanın en iyi bir 
şidir. Hepimiz hep bu gayeye 
foğru gideriz. Hele çabuk pa
·a kazanmak isteyenler gazete 
;ıkarırlar .. Parası olan bir ada
nın da onu memleket toprağı-
1a dökmes; ve b,r yeri imar et
nesi en güzel şeydir. Bunu ele 
•lıp te,hir etmekte maksat ne
dir? Bu apartımanları yaptıran 
ı.,r nameşru olarak para kazan
mışsa b'-1nu ortaya atmakta ve 
ısbat etmekte bir ahlaki faide 
vaı·dır diyelim, Lakin insanları 
apartıman yaptırıyor diye teş· 
rıh· mi.nasrzdır. u 

rül Bi;yle gazete sütunlarında 
ne teşhir edildiğini görenler apar
rd tıman, bina yaptırmaktan, her 

gü hangi bir müsmir işe giritmek
. yl t<:n çekinirlerse bunun ne fa ide 

ı~ si olacağı sual edilse yeridir .. 
ı Her birimizin kaç para51 ol-
hi duğunu biliyor muyuz?! 
a' 
ul 
s: 

Bir beyit 
Şu beyit rakıların, daha doğ

itısu rakı me ·aklarının çoğal
nıası uzerine yapılmıştır: 
•Raf. }'<1;. .'<ydı t·ğer rahınf!ti rahman 

Yf!Tİnf!., 

Sı.ı k.-da..r marka bulunm;ızdı cihan ıcre 

yıne 

Takma 
Bir dostum var. Muttasıl 

dişleı;nden ıztırap çeker, şika
yet eylerdi. 

Dört bes av 'üren bir görüş
memezlikten sonra dün gör· 
düm .. Önce nazarı dikkatimi 

MİLLİYET PAZARTESİ 29 HAZlRAN 1931 

HASTA 
Mualla Hanım Tıbbiyeden 1 ken sonraları ziyaretler hafta. 

çıkalı üç sene olmuştu. Stajını da ikiye, haftada bire inmişti. 
bitirmiş, bir muayenehane aç- Nihayet gayri muntazam za
mış, hayata atılmı§, çalışıyor- manlarda gidilmeğe başlanmış 
du. tı. 

Bir gün fahri doktoru bulun - Bu kadar ağır hastayı iki 
duğu "Fakirliğe muavenet ce- ayde iyi etmek büyük bir iş
miyeti,, nin balosuna gitmişti. tir. 
Ayni cemiyetin fahri doktoru Acaba kocası alay mı ediyor? 
Rana Bay de baloya gelmişti. Mualla H. o gün avukata 

O gece hayli kalabalık oldu- gittiği zaman dedi ki: 
ğu için sabaha kadar şen bir - Ben korkmağa ba,ladım. 
vakit geçirdiler. Bu sabah kocam vizite defteri-

y alnız Mualla Hanım Rana mi tetkik etmiş. Bütün has tala 
Beyle dansettiği zamanlar be- nmın isimlerini almış. Senin 
line dolanan kolun vücudünii de ismini defterime yazmıştım, 
fazla sıktığım hissediyordu. biliyorsun. Ne olur, ne olmaz. 
Bundan baıka söz arasında ba- K~m benim vizite ücretleri
zı manalı ve imalı şeyler de söy mı toplar. Buraya da gelecek.. 
lüyordu. Rana hakikaten aözü Eğer istediği ücreti vermezsen, 
sohbeti tatlı yüzü sevimli bir büsbütün şüphelenecek. Bil. 
adamdı. Bir kadının boşuna gi- mem ki ne yapmalı? 
debilirdi. Onun için Mualla H. Avukat temin etti: 
sesini çıkarmamakla beraber, - Canım meşgul olduğun 
fazla müsamahakarlık ta göa- şeye bak. Bunun da ehemmiye-
termiyordu. ti mi olur? 

Nihayet Rana B. - Oh, Rana B. ne güzel a-

- Bir gün bana çay içmete 
gelir misiniz? Dediği zaman, 
cevap vermek mecburiyetinde 
kaldı: 

- Nasıl olur Rana Bey? Ben 
evli bir kadınım. 

Filhakika Mualla mektepte 
staj gördüğü sıralarda Muhlis 
Bey isminde bir zatla evlenmİ§ 
ti. Fakat bu Muhlis Beyin ev
lendikten sonra, hiç zevkine uy 
gun bir adam olmadığını anla
mıştı. Muhlis sükiiti ve açıkça· 
sı bir az da aptaldı. Halbuki 
kadınlar aptal erkeklerden, ne 
kadar güzel bile olsa, hiç hoş
luımazlar. 

Mualla Hanım "ben evli ka
dınım,, dediği zaman, Rana B. 
hemen cevap yetiştirdi: 

damsın ... 
Ve Mualla Hanım Rana Be

yin boynuna sıçradı. 
Sokağa çıktığı zaman, kuytu 

bir yerde elde kalem kağıt, der 
hal bir hesap çıkarttı: "Beşer 
liradan 45 vizite, onar liradan 
üç geee vizitesi, elli~er liradan 
iki operasyon, yekun 255 lira,, 

Bu yekundan sonra hoşuna 
giden masraflarda bulunmak 
Mualla Hanımın hakkı idi. Der 
hal büyük bir mağazaya girdi. 
Üç yüz liralık masraf yaptı. 

Eve geldiği zaman kocası 
karşıladı ve dedi ki: 

- Hastaları dolaştım. Fakat 
bir hasta var ki para vermedi. 
Afitap sokağında 11 numarada 
oturan Rana Bey.. diyor ki: 
"Kendisi Fakirlere muavenet 

- Canım, bir vesile bulu- cemiyetinin fahri avukatı imiş. 
ruz. 

- Nasıl vesile? 
- Yarın size hizmetçimi 

gönderirim. Afitap sokağında 
11 numarada basta var. Doktor 
Hanımı acele istiyorlar, dedir
tirim. Siz de acele gelirainiz .. 

- Vlalahi, parlak fikir .. 
-Tabii, sizi hasta olan yere 

çağırırlarsa gitmez misiniz? 
- Gitmek vazifem .. 
Bu suretle hasta ilaçlarını 

-Artık bu ilaçlar buseler olsa 
gerek- almağa başladı. 
Artık doktor her gün hasta

ımu ziyaret ediyordu: Yavaş 
yavaş ziyaretler seyrekle,ti. 
Bir gün kocası: 

- Afitap sokağındaki hasta
nız iyileşti galiba! Dedi. 

Çünkü eskiden her gün gider 

celbetmemişti .. Bir az sonra gö 
züme ilişti .. Ağzında inci gibi 
dişler vardı .. Sordum: 

- Dişlerinden gene muzta
rip misin? 

- Ne münasebet, bilakis 
pek rahatım.. Takma diş tak
tırdım, ne ağrısı var, ne sızısı! 

- Çok iyi, çok iyi! 
- Evet, şimdi bir az başım-

dan rahatsızım, Eğer bir de tak 
ma baş bulsam dünyada ben. 
den rahatı olmayacak! 

FELEK 

Sen de ayni cemiyetin fahri 
doktorusun. Cemiyetin azası 
kendilerine bakan fahri dokto
ra nizamname mucibince para 
vermezlermi§.,. 

SEM 

Yeni n~şriyat 

Muhit 
Muhitin 33 üncli sayısı üç 

renkli bir kapak içinde çık
mıftır. 

Resimli Şark 
Temmuz 931 yedinci 

marası da çıkmıştır. 
nu-

ZAYi: - Akmakta olduğum 
zevcimden muhaıa.es merkez 799 
~umerolu. 1:'1~Cl! Cüzdanımı g•İp et· 
tım. Y enı.sını a1.ııııcağımdan zayiin 
hükmü yoktu. 

Merhum Binbaşı Hüınü Bey 

zevcesi Feride 

Üsküdar Hale sinemasında 
Ate~ten gömlek 

Mümessili Erlugrul Muhsin 
Bedia Muvahhit duhuliye 10 
kuruştur. 

,Beşiktaş Biiyük park buakşam 

Kör facia 
Büyük eser tekrar ediliyor 

Yeni şekil 

Soldan sağa Yukardat 
aşağı 

1 - Para yatırılan yer (5). Çig 
nemek için ( 3). 

2 - Uzuvlar (3). Uzağa işaret 

(2) Nuhun oğlu (3). 
3 - Ev (4) Askeri kıtaat (4). 
4 _ Çok değil (2). RA (2). Su 

(2) Köpek (2). 
5 _ Ceset (7). 

6 - Uzağa işaret (2). Geç (3). 
Kaşın üstü (4). 

7 - Beyaz (2). Adet (4). 
8 - ite yaramaz (5) 
9 - Oküz (5). Gözya,ı (3). 
10 - Alim (4). 
11 _ Pençere örtüıü ( 5). Adet 

(2). Süal (2). 

lstanbul Dördüncü icrasından: 

Ihsan Beyin bo<cu olan iki bin li
raya mukabil birinci derecede temi
nat gösterilen Babrillide Nallımescit 
mahallesinin Cığaloğlu yokuşunda 

cedit 12, 14 numaralı ve lo numa
ra1ı kadimen tevsii intikalli Üç bap 
hanenin yirmi dört hiıse itibarile 

yedi hiHei birinci ihalesi yapılmak 
üzre otuz nıüzayedeye vazolunarak 
bet yüz lirada talibi uhdeoinde olup 
bu kerre yüzde het zamla ve on beş 
gün müddetle ibalei kat'iyeıi müz.a~ 
yedeye vazı olunmuttur. Her üç ha
nenin hududu, Ozbekler dergahı 
Nazmi Bey hanesi ve Cıjaloğlu yo
kuıu ile mahduttur. Mesahau üç 
yüz elli alh artın terhiinde araz.ıden 
yüz yetmjJ arşın üç bina mütebakı-

Yangın · Hayat Nakli~ Kaza 

.A.N'.Ar>C>LlJ 
SİGORTA ŞiRKETİ 

Türkiye iş Bankası tarafından teşkil edilmiştir . 

Adres: ı Telefon: ı Telgraf: 
4üncü Vakıf Jst. 531 fmtiyaz 

parkındaki saz 
et~ektedir. 

Istanbul P. T. T. Baş müdür
lüğünden: 

İstanbul, Galata, Seyyahin şubesi, Beyoğlu ve Pangaltı 
arasında cari motosikletli telgraf nakliyatı kapalı zarf usulile 
münakasaya vazedilmiştir. Münakasa 4 temmuz 931 cumar· 
tesi saat 14 te yapılacaktır. İsteyenlerin şartnameyi görmek 
ıçın her gün B. M. lük kalemine ve münakasaya iştirak 
ıçın d~ kapalı ve mcmhur teklifname ve teklif edecekleri 
bedeliıı yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakka te 
akçe ve ya mektubu ile yukarda yazılı gü'l ve saatte Baş 
n-ü 'ürlükte müteşekkil komisyona müracaatları ilii.n olunur. 

lstanbul Gümrükleri Baş Mü
c:ürlüğünden 

Baş müdürlük binasile müştemilatının deniz cihetine nazır 
c ' phesinin badaı::a, yağlıboya vesair tamiratının 8-7-931 çar· 
şamba günü aleni münakasası yapılacaktır. 

Mimar veya mühendis olmuı lixımgelen taliplerin bu bap
taki şeraite ittila husulile beraber yevmi mezkiirda saat on 
dörtte evrakı lii.zim~yi müstashiben baş·müdürlükteki komis
yona müracaatları. 

lst. ithalat gümrüğü 
müdürlüğünden: 
Adedi Cinsi Marka 

kap kap 
1 sandık F R 
1 Çuval bilfı 

LG 
CN 

1 Sandık 
2 

1 
100 

.. 
sandık B B 
çuval H P H 

p s 
tanbur V.J.T 
demir F. bila 
Pake 

No. Cinsi eşya Sıkleti saf gram 
kilo 

3 adresli mantar 
bila çiğ kahve 
11 boyalı teneke reklam 

2245 gümüş yalciız·ı feımejop 
2244 
1885 
biıiı 

mey,·e ezmesi 
kuru beze.ye 

4 
57 

3 
50 

18 
481)5 

" 
madeni zift 5100 

" " .. 3237 
.. pamuk çorap 2 

o 
500 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

550 

25 
20 

1 
1 ıandık L W 425 

( L.S.F 4535 
elektrik edevatı 
kata1og 

10 o 
5 050 

2 sandık ( " " lcokulu podra 57 o 
o'.uıninyom podra 3 500 
kutusu boş 
tek tek nümunelik 13 o 1 1 

4536 

S3ndık 
iskarpin 
Jambon ve nefis 2 300 
hamur işi 1 300 

2 bili bila pı-ket 

müstamel pamuk pelüz: O 100 
1 sandık adres ,. şoförlere ait demir alat 14 O 

Balada muharrer on dört kalem eşya İstanbul ithalit 
gilmrüğö sü ş anbarında transit olarak bilmüzayed• aatıla
cağı ilan olunur. 

sı üç hanenin aydınlrk mahalidir. 
Müş.temili.tı, her üç hane haricen 
kar gir, dahilen alıtaP olup ~O nunıa 
rah hane zeınini n1ermer hır med
hal, iki sofa beş oda bir mutfak bir 
yemek odası bir hela hir dolap hir 
sarnıç b!r aydınlık bir terasayı muh
tevidiı·. Cevdet Bey kiracıdır. 12, 14 -
numaralJ hanelerde ayni mü~temil8.t 
tatadır. Bu ik~ hanede birer kuyu 
mevcuttur. l:? numarada Artin 14 
numarada bakkal Ahmet efendiler 
kiracıdır. Hanelerin ikinci katında 
bireı- şahnİ§ ve her üç hanede te~
kos ve elektrik vardır. Fazla malu
mat 927 2699 numaralı dosyadadır. 
Taliplerin kıymeti muhaınmineleri 
ollltl İki hln yediter yüz lira.dan his- j 
selere iaahet eden miktarın yüzde 

Tarsus Belediye riyasetinden: 
(19966) lira bedeli keşifli Tarsus belediye tiyatro ve sine

ma11 binas' inşaatı 11 temmuz 931 tarihine müsadif cumar
tesi günü saat 16 da belediye daires'ııde ihalei kat'iyesi icra 
ed:Imek üzere kapa!' zarf usulile 21 gün müddetle münaka
saya kunu'muştur. Proje, mukııvelename, şartnamesini gör
me~' i~tiyenler Ta·su3 belediye fen dairesine müracaat et· 
neleri. 

Münakasaya iştirak edecekler fenni eİııiyetnamelerile be
deli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvak
kate o!aralı: ya nakden vez:ıeye tevdi ve yahut bankaya 

onu nisbetinde pey akçetıinl tesliıni 
vezne etmeleri ve 8 / 71 931 tarihin-
de sa.at on tlörtten on yediye kadoı1· 
ihalei kat'İyeıi yapılacağı ilin olu-
nur. temirat mektubu vermeleri lazımdır. 

Satılık ev 
Büyüklere 'in den.ze 1 

iskeleye ya 1<ın açık bir 
h ıllin de biri beş, diğeri 
edayı h>vİ müstakil iki b 
lüklü ve bahçeli 30-32 n 
maralı ev sat •lı ktır. Milliı 

matbaasında Sa'p BcN 
müracaat buyrulma;.. n 

M. M. satın aımı• 
komisyonu ilan;-

Mil astaki askeri kıtaat le 

tiyacı için sığİr eti kafd 
zarfla münakasaya koıııJu 
tur. İhalesi 2017 /931 pa2ü 
tesi günü saat 15 te Mılfa se 
askeri satın alma komis_ 
nunda yapılacaktır. (Şar\y 
me sureti hey' etimizde Jl\z 
cuttur) Taliplerin şartnıvn 
almak ve mil~akaaaya Fkl 
mek üzre teminat ve tek
namelerile birlikte mezlar 
komisyona müracaatları. k !l' 

a 

* * * 
15 7 931 tarihinde ihleri 

edileceği 18, 26/6/931 ta\: !. 
!erinde ilan edılen Mersind ı 
kıtaatın ekmek müııakasaı: d 
dan sarfınazar edildig· i i •en 
olunur. IA 

l.zı • * $ 
rmn 

İzmir müstahkem meiyet 
kıtaatı hayvanatının ibtiyk v 
olan kuru ot kapa!: zaı'• 
münakasaya konmuştur i~ın. 
lesi 7 temmuz 931 salı gierle 
saat 15,30 da lzmirde m)k~ 
tahkem mevki satınalma 1 ·~al 

lerı 

misyonunda yapılacaktır. 1için 
!iplerin şartnameyi gÖm'hazı 
üzre Fındıklıda hey'etimcek 
ve şartnameyi almak ve tı) 1 
liflerini vermek üzre temin•,tır 
larile birlikte mezkiır koııı 

yona müracaatları. 

* " * D 
Farkı fiatı teabhlidllnü Mü 

edemeyen mliteahbide j be 
olmak üzere pazarlıkla Dıbin 
zayedcye çıkarılan ve taluan 
çıkmayan 14 ilıi 18 bin kgari 
beyaz ve baki bez kırpı'\nak 
ları 117/931 çarşamba gi\can 
saat 14 te Fındıklıda hey'zinc 
timizde pazarlıkla satılaca_ 
tır. Taliplerin kırpıntıları 
yüpte askeri dikim evin 
ve şartnamesini bey'etimiz v 

görmeleri ve ihale saatindgı 
evvel teminatlarile havr b Ki\ 
lunmaları. 

*** 

ıi al 
her 
1 ye 

Samsundaki kıtaatın ıhn m' 
yacı olan koyun ve sığır ı 

ınm 
kapalı zarfla ve ayrı a~ 

' cu 
şartnamelerle münakasa d • 
konmuştur. İhalesi 1 Temm ı a 
931 . b .... S saa 

çarşam a gunu amsu
1 

da askeri satınalma komı enıı 
.caa · 

yonun :la yapılacaktır. Talı · 
!erin şartnameyi görmek ü 
re Fındıklıda hey'etimize • 
şartname almak ve teklifi 
· · k il t • -ııeı rını verme zre emına 

rile birlikte Samsunda m 
kiır komisyona müracaatia--ı 

---------------------------------------------------------............ ----------~~·~--~--~----""""!~""'!"!!11!'!'!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!11!!~'""!!'!'!'!"'!""""""""!~~--1ut 

- l:HKINCI KJSIM -

Bürhan Cahil 
Hep beraber avluya çıktılar. j kanı harp. Hatırayı w1uttum 

Orada veda ediyorlardı. Genç mu zannediyorsun. Okadar öz
kız babasından sonra, mebta- ledim ki .. Kakat bilmezsin va
hın güzelliğinden istifade ede- zife. 
rek onları hurmalıklara kadar Mülazım Rifat onlarm hara 
geçirmek istedi. retli bir bahse girdiklerini gö-

Beraber yürüdüler. rünce sür'atli adımlarla uzak-
Süvari kıt'ası hazrrdı. Yak- laJtı. 

!aştıkları zaman genç kız iki ar Süvariler hayvanları yedeğe 
kadasın tekrar ellerini sıktı. almışlar; hurmalar altında da
Sonr~ mülazım Rifatın fransız !aşıyorlar, uzaktan kılıç, tüfek 
ı:a anlamadığından cesaret ala matara sesleri geliyordu. 
rak kumandanın avucvndaki e· Geniş yapraklı alçak hurma 
• ini bırakmıyarak yalvardı: ların altı gölgelikli. Genç kız 

- Bu gece beni bırakmıya· mülazım Rifatin uzaklaştığını 
·uktın yüzbaşım. O kadar bek görünce bir hint yılanı gibi yüz 
)edim ve hazırlandım ki .. Bak başının beline sarıldı. 
ellerim nasıl ateş gibi. Genç eı·kanı harp ateş gibi 

Genç kızın sesi değil. dudak iki dudağın hararetini yüzünde 
!arı. Bütün vücudü titriyordu. hissetti . 

- İst~mez miyim, dedi er- - Yüzbaıım, yiızb<L ım. Git 

me ... Gitme .. 
Vahşi bir koku sürünmüstü. 

Ve bütün vücudü bir timsah gi 
bi kıvrılıyordu. 

Yüzbaşı Celal müvazenesini 
bulabilmek için ona sarılmağa 
mecbur olmuştu . 

Fakat bu sıkı temaı kuvvetli 
bir elektrik seyyaleai ııibi etler 
den kemiklere ve iliklere kadar 
geçti. Ve birleşen iki gölge hur 
malann yerlere serptiği koyu 
nefti renklere karıştı. 

.... Yüzbaşı Celal takımın ba 
şına gelip hayvanına atladığı 
zaman mülazım Rifat güldü: 

- Bugün epey gaza ettik de 
ğil mi yüzbaşım. Kılıçlarımız 
kanlı! 

Arkadaşının latifesine kızını 
yan genç erkanı harp hayvanı
nı mahmuzlarken cevap verdi: 

- Bir de esir alsay 'ık fena 
olmıyacaktı ... 

'f. '(. 'f. 

Harp cepheleri susuzluktan 
kol kol olan yangınlar gibi hu 
dutları çepçevre kapamıştı. 
Düşman en büyük bir istinat 

nok as · ıcolur"' 1.-

patmak büyük Beritanyayı 
Hint ve Avusturalya gibi zen
gin menbalardan biraz e>lıun 
mahru metmek için büyük er
kanı harbiye, Alman karargahı 
umumisinin kararile Süveyı 
istikametinde harekata ba,la
mı§tı. 

Bu zamana kadar çöl aşiretle 
rini tarassut etmek suretile va 
zifesinde devam eden yüzbaşı 
Celal hareket başladığı zaman 
Süveyş orduları kumandanlığı 
erkanı haı·biyesine almdı .... 

Genç erkanı harbin faal ve 
şiddetli hareketleri aşiretlere 
nefes aldırrnıy<>f"du. Bu h~vali
de ayak basmadığı yer ka!ma
mışt•. Bilhassa Şeyh Sadı.:nun 
o muhitteki nüfuzunu kırmak 
ve seyyal' aşiretlel'e T edmür 
Şeyhinden ziyade itaat edile
cek bir devlet kuşu olduğunu 
isbat etmek için çok çalışmı~
lı. 

Aldığı emil' mucibince mai
yetindeki kuvvet"te büyük ka
rnrgaha iltihak edecekti. Yüz
başı Cdel (Aynilkum) mevki-
,~ cl.,j.,,,, _; ..... 

de cesim arap kitlelerini hare· 
ketten meneden bir kuvvet ol 
duğunu bir kaç kere raporla bil 
diı·mesine rağmen ordu kuman 
danlığı bu aşiretlerin seferber 
ordunun harekat sahasında bir 
tehlike teşkil edemiyecekleri
ni beyan ederek kararında se
bat etmişti. 

Halbuki İngiliz ve Fran51z 
filolarının İskenderon ve Berut 
sahillerinde yaptıkları nümayi! 
!erin hemen ayni gününde ci
var aşiretlcirn de Aynilkum et
rafında uzak ve yakın bazı yü 
rüyüş hareketleri yaptıkları tes 
bit edilmişti. 

Tehlikeli bir hedefe yürüyen 
büyük ordunun cenahlarından 
ve gerisinden böyle daima teh 
dit edilmek nazarı dikkate alı
nacak bir şeydi. Fakat nihayet 
aldığı emri icraya mecbur olan 
genç erkanı harp karargahını 
Hama tarikile Şama nakletti. 

Kendisi süvari ve mitralyöz 
bölü ki erile (T edmür) üzerin
den Şama gidiyordu. Şeyh Sa
dun bu hareketi sevinçle kaı· 1-

vazını için istediği tekalifi bar 
biyeyi göndereceğini söyledi. 

Yüzbaşı Celilli uzun bir me
safeye kadar geçiren Şeyh Sa
dun kızının Şamda olduğunu 
söylerken onu bulabilmesi için 
(Salihiye) deki adresini verme 
ği de unutmadı. Çöl artık ken· 
disine kalıyordu. 

Ve genç erkanı harp (Şam) 
da ordu karargahına iltihak et
tiği zaman bu vaziyeti bizzat 
kumandana şifahen de tekrar 
etti. Fikirlerinin güneş gibi ha
kikat olduğunu zanneden ku
mandan genç erkanı harbin te
laşına tebessümle mukabele et· 
ti: 

- Vah vah, bu sinekler sizi 
bu kadar rahatsız mı ediyor. 
Siz bir aslansınız. 
Yüzbaşı Celal mağrur ve müs 

tehzi kumandana derin derin 
baktı. Göğsünde iri nişanlar pa 
rıldayan paşa mükalemeye ni
hayet vermek ister gibi: 

- Bu akşam hareket ediyo· 
ruz, dedi. Vazifenize ba§layı-

yede aldığı İstihbarat vaziıt:::;;;;:~ 
İçin maiyetinde mülazım Rif 
de intihap etmifti. Ve o akıı 
karargah cenuba doğıru harel 
etti. 

Ordu kendi hudutları içint .. 
hareket ediyordu. Fakat g~~j .. 
ği yerlerde düıman toprakla)b" .n 
da görülen müılrilattan da\ ır~ 
fazla zahmet çekiyordu. Yür ~~r i 
yÜ§ kollarına karşı fili bir t1 yakl 
sumet gösterilmiyordu. FaJ8u g"" 
konaklanacak arap köylerir.1n di 
tamamile boşaltılmı~, ahal\ını k 
nin içeri ere çekilmiş olduğu 'batla 
rülüyordu. At, deve, araba _ Ke 
bi tekalifi harbiye emrindk . 
şeylere tesadüf edilmiyort :~ı~ 
Ve Yüzba§• Celalin pek rr ~ ... -=~• 
kemmel kurduğu istihbarat ,tun . 
bekesi sahillerdeki arap köyl;sıp ~ıt 
nin bir sistem dahilinde içer ~:'~1§ 
re çekildiklerini ve muayysozun 
yerlerde ecnebi donanmalar s~nra 
temas eden noktalar bıraktı~rıme 
rın1 muntazaman haber veriy1k lüz • 
dn. fsine h · 

ndi. 
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~en; .. ze~l~&.-~.·.~.· (WHITE)ELPKTHı·K T•ftıPtNll ~ ı~~a~nb~uı~Be~ıe~diy~e~~iı~inı~arı~I 
0 ı ı D A Jl U İlk mektepler için lüzumu olan (7345) çeki odun kapalı 
r-dıkig- berı·ri an cemıyet erJ Jttı- zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin şartname almak ' _ Kullananlar tarafından gönderilen takdiramiz 

~ 
için her gUn levazım müdürlüğüne müracaatları, münakasaya mektuplarda " WHITE ,, taraklarının şayanı hay- k 

il iki b fakının kadroları ret ve memnuniyet bahş tesirleri kemali sitayişle girmek için 1488 liralık teminat makbuzile şari:name ve tke -
0-32 n 1 lif mektubunu ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesi ayı zlkrolunmaktadır. .. 
r . .Millij j u WHITE " elektrik tarağı miiıterileri tarafından ge- mühO.rlü zarfa koyarak ihale günü olan 20-7-931 pazartesı 
=p B...NKARA, 26 A. A. - Türkiye yo'?unun yapttrılına11na çalışılacak· 1 t . "t l n • aUnü saat on beıe kadar Encümeni daimiye vermeleri. ı · 1 len mektupları neşr ıçın gaze enın su un ar• musaıt o a ~~ . ıı cemiyetleri ittifakı umumi br. , 

inin son içtimaında ittihaz et H) Muhtelif sporlarda İyi dere.

1 

değildir. 
rıııı--..,j-ll§lrca mukarrerat hulasatan celer ihraz eden klüpleı-e umumi va- fıte. Balıkesir' de 1. Hakkı beyin gönderdiği mektup: 
8 f m rdır: zİyetleri nazan itibara alınarak büt- 'l!:IU!:R(Jl 
. ..,. L Hariçten memleketimize çe müıaade edince nakdi muavenet .. 
llanteması yapmak için gelecek bir te bulunulacaktır. ,t\tl~'I[' ltilJJtt 

veya müsabık bir grupun L) Federasyonlar tarafından meş- •-'LIKpta 
kıtaat leketimizde ne suretle kabul ve gul olduldan aporlar için bütün klüp 
ti kaFdildiğini ve vaki teahhütlerin 
konıJunup olunmadığını tetkik et-

31 pa2üzre alakadar federasyonlar ta 
e M ifan tertip hey'etleri ara1ma bir 

k 
1
• ser intihap edilecektir. 

omıs F tbol ·· · k 0 
• f .._ u , gureş ve ıs ırım e-

( Şar\yonları nizamnameleri tap ve 

ler azasının devam edebilecekleri 
çalışma hey'etleri teıkil edilen~k bu 
suretle ıporculann yetittirilınesine 

çalıırlacaktır. 
M) iyi hakem yetittirınek için fe

derasyonlar tedbirler arıyacaklftrdtr • 

Ist. ithalat gümrü~ 
müdürlüğünden: 

Adedi cinsi marka No. 
kap kap 
5 çuval B V 1t5 
1 sandık T M C 6973 
1 ., " 6970 
4 burgata bili bili 

6 fuçu S C O bili 

cinsi eşya 

Bit otu 
ecza 
şurup esans 

sıkleti saf 
kilo gr. 
230 o 

30 o 
39 o 

o 
o 

350 

KADIN 
Yazuı: 

Denizi 

Her kütüph 

Fiati: 

de llbm, futbol, güreş antrenörleri 

şartnıvrıca birer çalışma kitabı ihzar 
ya tklerdir. 

e tek-- Federasyonlar mıntakaların 
mezlara taksimi için esaslar hazırlı

ları. k gelecek içtimada umumi met'· 
arzedeceklerdir. Umumi met·-

Çankırıda spor kulübü 
ÇANKIRI, 25 A.A. - Dlin gece 

Çankırı .rençleri halk evinde topla
nar•lı: bir spor kJübü teıkil etmişler
dir. Klüp idare hey'eti faaliyete geç-

1 paket bili 
" 

lef halat tahminen bir 
buçuktan O 
kırmızı tarama havyar 380 
(ipekli pamuklu örtü ( 15 
(ipek omuz atkısı ( O 160 ·-----ı 

bunlardan başka mmtaka ve 
• 1Jeri daha iyi çahştırmak için 

e ııı . . ·w·h kar :a su tedbırlerın ı azına ar 
1 taı. t-. 

llŞ ır: 

ersind b. . k b • d" k / Klüplere ıreı· tıp a ut e ı-
. ~~sa ,t defter ve diğeı· evrakla" ıner
gı 1en tap ve tevzi edilecektir. 

t Atletizm işlerinde vükuf sahi· 
ıı.zı gençler mu· ... altkat zamanlar 
nuntakalara gönderilecek ve bu 

meıyet diğer nevi sporlar için de 
ihtiyk ve ayrıca sporun idari ve fen-

ı zaflsımlarında ehliyeti olan zeva
tur tnıntak laı-a yayılması ve oralar
Jı {et·leştirilmesi temin edilecektir. 

g ) Spor kaideııi ve çah,ma tarzına 

J 
e mi kitaplar neşredilecek, konferans 
ma ·ı ı 1 · .. b k ırcrı ece ' ve a t etızm musa a a-
tar. 1için b::\zı şekillerde program tip 
görn'.lıazırlanaı-ak mıntakalaro tamim 
'etimcektir. 

mittir. ...... 
Boğaz dışındaki eski 

şamandıra 
T ahliıiye idaresi tarafından 

Karadeniz boğazı haricine ko
nulan yeni otomatik çanlı fener 
şamandıraaımn kontrolu için 
oı·adaki fener gemisinin bir 
müddet daha mevkiinde kalma 
sı takarrür etmiıtir. 

Kalp altın yapanın 
arkadaşı 

Geçenlerde zabıta kalp altın pa

ra imal eden bir kaç kişiyi tevkif e
derek adliyeye vennitti. 

Bu hadise etrafında yapılah tah
kikat neticeainde bu itle alakadar 
Karabet isminde bir adam daha ol
duğu tesbit edilmiş ve Karabet utti' 
yı polis yakalayarak adliyeye teslim 
etmiştir. Karabet usta hakkındaki 
tahkikata müstantiklik vaziyedebnit ve fa) idman sahaları yapılması ko

eminElştmlacak ve lstanbul tehir stad tir. 

kom 

Erzincan Serom 
Darülistihzarı müdüriyetinden: 
Müessese için lazım gelen asgari bet yüz azami yediyüz 

e i beş dana kapalı zarf uıuli!e asgari doksan bin azami 
a ~bin kilo arpa, asgari yüz bin azami yüz otuz bin kilo 
. ta1ııan, asgari yüz bin aza~i Y?Z _yirn~i bin kilo kuru yonca, 
m kgari otuz beş bin azamı eUı b~n. kılo meşe odunu aJeni 
ırpm k .1 12 temmuz 931 tarıhınde saat on dörtte Er-

,.na a5a ı e .h 1 d'l 
g~can be!ediye dairesin:.e .. 1 .a e ~ 1 e~~ğinden talip olanlarm 

hey . , .. 1. t'hzar mudurıyetıne muracaatları ilan olunur 
ı ımcan aaru ıs ı • 
ıaca -

:;;" KiHs Hudut taburu kumandan
'miz v d 
tindgın a : . 
ır b Kir::; Hudut taburunun 931 senesı zarfında iaşesine muk-

. it l 'ekten geçmek suretile istihsal olunacak ~ı ~ ı numero u e. . 
her kilo on üç kuruşun k_ıymeti muha~~cneli yüz on yedi 

d. .. k'I 21 bazıran 931 tanhınden itibaren 21 ı ye ıvuz ı o un ,.
1 

.. 
ıhn müddetle ve kapalı zar! usun c mevkn münal~asaya vaz-

•r i t 'h l aınelesı 11 temmuz 931 tarıhine müsa-ınmuş ur. ı a e mu KT H 
aJ: t . .. .. aat 14 de ı ıs udut tabur kumandan cumar esı gunu s ~ d . . • 

asa d . . d . kılınacagın an talıplerın yevmi mezkuA r 
ı a ıresm e ıcra . 

mm tt t . t muvakkate akçesıle teki fnaıneler.ini ha saa e emına ı ~ k . -
msu1 , 1 . raiti ögrenme ısteyen lerin tabura mü en ve ıne erı ve şe -
om fi~ · ı~ J 

J.caa .· art ııan o unur. ----------------
a '·---------

~~f: Dr. H~~~~~l.;!1, . i Jı' 
ı~c)oğlu Tokatlı\•nn ~nn .n . · \e emrazı 

na~ · . .· Hergun sal>Jhtnn a'cşam:ı k d 
m~ zlılırcviyc tcdavıhane.sı. a ır. 

---

Yedek pilin fiab: 50 kuruştur 
Bize yazınız tarağınızı masrafstz olarak derhal göndeririz 

lstanbul'da Çiçekpazarında Alb Parmak Hanında 
1-3 No. da Ehrenştein ve Toledo Efendiler; 

Efendim, 
Leffen bir "WHITE ,, elektrik tarağının kıymeti 

olan 8 112 lira takdi~ ediyorum. Lütfen z;rdeki 
adresime bir adet göndcri'm ~si rica o!Hnur. 
isim Adres . 

IST ANBUL ViLA YETİ 
DEFTERDARLIK LANLARI 

KiRALIK ARAZİ - Levent çiftliği mtJştemilatından: Zin
cirlikuyudan Büyukdereye giden yol üzerinde ( Golf kulübü
nün ) işgalinde bulunan üçyüz dönüm arazi, şeneJik kirası 
yüz altmış lira, kiralamak açık arttırmak, 16 temmuz 931 
p:!rşemhe seat 15 Eefrerdarhkta. (M - 76) 

eniz Levazım atına ma ko .. 
misyonundan: 

5200 ,, Vakete temmuz 931 sah 
8500 kilo Kösele } Kapalı zarfla 21 

3500 " Amerikan vidalası günü saat 11 de 

Deniz I uvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı 8500 kilo 
kösele 52GO kilo vakete 3500 kilo Amerikan vidaiası kapalı 
zrf usulile münakasa~a konulmuftur. Münakasa gün ve saati 
olmak üzere tayin edilen 931 senesi temmuz ayının 21 inci 
salı günü s:alt 11 de teklif edilec~k fiatlar muvafık görül
düğü takdi!"de iha'.e edlleceğinden şartnamesini almak iste
yenlerin her gün ve vermek isteyenlerin münakasa gün ve 
saatinde Kasımpaşada deniz müzesinin umum kapısı üstün· 
deki deniz levazım s:ıtmalma komisyonuna m·iracıatlart. 

2 

1 

14 
9 
2 
5 
1 

parça 

paket 

sandık 
çuval 
çuval 
fıçı 

sandık 
1 sandık 

1 fıçı 

2 sandık) 

) 

" 

" 

" .. 
J A/P 
FS 
5300 
bili 
PA 
SM 

" 

" 

" 
" 
" 
" 193 

bili 
bila 
436 
186 

2 sandık) A S T 11 
12 
51 2 

1 
1 
9 

16 
1 

650 
1 

16 

bağ 

sandık 
sandık 

kap 
kap 

S9.ndık 

adet 
sandık 
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) 4215 
D Z 1 

52 
LK.BB 878 
S E B 1 
bila 34760 
M bila 
P A 93 
bila bila 

MAH bila 
bali hali 

(pamuk çorap ( O 
(orme sun •i ipek şarpe ( O 
(şeker ( 20 
(Heykel ( 2 
(ipekli mensuca\ ( O 
kesme şeker 250 
ıslak şeker 638 

,, şeker 194 
çimento 793 
~b~~ 24 
makine yağı 13 
medeni zi.ft 147 
(adi çay 91 

(şişede şurup 
( 
(hasır şapka şeridi 

( 
pamuk mensucat 
Volosp:t 

122 

165 

253 

demir eşya ve demir tel 610 
döşemelik tuğla 326 
otomobil yayı 107 
nümunelik şişe O 
çukulata jambon 12 
köhne sandal maa O 
teferruat 

oso EL 
3801 Çik l O o atası e 

280 latadı~. Her 
lSO nız. İkr 

o 
o 
o 
o 
o 

50 
o 
o 

o 

o 

o 
1 adet 

o 
o 
o 
o 

600 
o 

1 L 
Türk An 

şirketi ile " 
len lstanbuld 
Elektrik ve 
oaiye Türk 
gerek Havav 
elektriğe d 
aşağıda muha 
de, bili tefri 
hususunda itil 

İstanbul: 
Evi. 

Kadıköy: 
desi No 73-7 

Üsküdar: 
Binaenaleyh 

man muame' 
ve para tediy 
mezkur şube 
etmeleri muht 
rica olunur. 

Balada muharrer yirmi alh ka1em eşya istimal ithalit güm
rüğü satış anbarıoda gümrüklü olarak bilmüzaycde sablacağı 
ilan o~unur. 

ır 

Ayrıca: 50,000 • 40,000 
25,000 -15,000 - 10,000 

LİRALI İKRAMİYELER 

ve 100,000 Lira ık 
Bir mükafat vardır. 

Cafer Fabr 
çıkardığı bu 
besleyenlere t 
Fiatı 25 kuruş 

Ame 

ğa geldim. Seni alıp götürece- tim. ı cağı yer babanın evi olacaktır. tuğun üstünde duran siyah bir gideceğiz? •. 
ğim. Benimle gelmez misin? Kadri Bey dertli dertli içini Ben başka bir şey düıünüyo- yeldirmeyi alıp sevgilisinin ar- - Öyle .• En 

~ A Delikanlı Kerimenin dudak- çekti: rum. kasına attı. İkisi de el ele tutu - Peki am 
larma ateşin bir buse kondur- - O seni benden calmanın - Dikkat et Kadri. İhtiyatı şarak odadan çıktılar. Derin de o istikamete 

O du. cezasını çekecek Onu ·kendi e- elden b;rakma. Sana bu kadar bir uykuya dalmış olan evin ses ona rastlarsak, 
... _:j(!l~C...JlllL~~~ - Fakat unutma ki şayet limle geberteceğim. yaklaştıktan sonra elimden ka- siz dehlizlerinden g'eçerek bah ]arlar. 

yakalanırsak ikimiz de mahvo- Kerime sev~iğinin ellerini çarsan, düşün bir kere, benim çeye indiler. Bahçe kapısının Kerime Han 
çintu··n vu··cudu'", sogwuk su.bi.çib~e mümkün mertebe alçaltarak fı l r 

0
··nu··nde Kerı0me sı·yah bir şey len bu korku sıldadı: uruz. tuttu.. için ne acı bir şey olur. Sana 

g1~ulen erimiş kurşun gıGı ır Kerime iğbirarla karıtık mu - Aman canım, o adamdan ait olmanın ne büyük bir saa- gördü. korkmuş gibi g 
d•1

1 bı0re kaskatı kesildi.f kecde.· - Kadri bekle .. Acı.agw ı yatak h bb d l ·· 1 · · - k k d" · k O · h f d ld · d l - Bu ne bu, Kadrı"1• nuna sarıldı. Bö .1 ~ a et o u goz erını aşı ma en ını oru. ınsana er e- et o uğunu şım i an ayorum . 
.. a ı zulmetı· ı·rı"nde güç ar e ı- çarşafı sarkıtayım tutunarak k ld d nalıgwı yapab·ı· S . b y . k b d . k k 'f . . . H le Kadrinin ke 

:r yukarı çık. a ır 1
• 1 ır. emn uraya a senı ay e ersem.. _ ipe u esı, cıcım. am 

ur bir İnsan gölgesi yavaş ya- - Seninle her yere gitmeğe gelip benimle görüştüğünü bil Kerime bu sözleri söyledik- ipek küfesi... Bu aklı bana bir tehlikeye m 
r ~ ki d - Çarşafa lüzum yok. Du- h · · b 1 d .. ·· d'.k b 

f ya aşıyor u. d azırım, cıcım. se r.e yapar aca a. Bunu dü- ten sonra başını aşıkının omu- Çarls Baker öğretti. Şehirden uşun u çe et 
alSu gölge sokula sokula u- vardaki sarmaşığa tutunarak - Fakat beni hiç beklemi- şün_dükçe bayağı tüylerim ür- zuna dayayıp bir müddet dur- çıkıncaya kadar bunun içine oluyordu. 
rirrrn dibine kadar geldi, orada ta çıkabilirim. yordun değil mi? perıyor. du. Sonra başını kaldırıp; girmekten başka çare yok... Kadri sevgili~ 
al~ını kaldırıp yukarı bakma. Kısık sesle 50··ylenen bu .,.0··z- B · · · ··ıd d d. B · B Kerime !llaıtkm cackın Kadri kendine doğru ır. - - cına senın ıçm o ü e ı - ursaya gelip seninle gö - Kadri, dedi. lbrahim ey :r :r T T :ı 
u baıladı. ler gecenin zulmetı' 1°çı'nde gu"ç l o··..... ·· .. ld v •• •• t·· ... d b ki d ş· d. Beyin yüzüne bakıyordu. du. A~ıkının eU er. ugıunumun o ugu gun . ruş ugümü eme uraya gelip şimdi çok uza ar a. mı ı sen :r 
a - Kerime! halle ı·"-1°dı·teb·1· d c··ı ~ ·· d. · b ki d. d - Nasıl? ... Anlamadım dog"' - <nnce Kerimeniı d :r 

1 ıyor u. o ge (!U mutema ıyen sem e e ım. seni kaçırdığımı de .. Seni bir bana söyle: Yarın gün oğar- 0 • 

rlcerime bu sesi işittikten son vara yap!f h, sarmaşık yaprak- söylediklerine İnandım. Ne kere böyle kollarımrn arasına ken seni nerede bulayım? rusu.. viyatı derhal dü 
'l>::ka.~~t buldu. Bu tatlı ses lan hışırdamağa başladı. Biraz olduğunu bilmediğim için çok aldıktan sonra bir daha bırakır - Hayır .cicim. Seninle he- - Camm bunda anlamaya- Kadri sesini a 

trr,tün hüviyetini temelinden son.ra ~adri ·Beyin başı pençe- merak ediyordum. Niçin daha ' mıyım zannediyorsun? Buna men çıkmalıyız. Daha yarma cak ne var? Seni küfenin içine du ki; 
yJ~sıp titretti. Artık tereddüt renın hızasında göründü. evvel gelmedin? hic imkan var mı? çok vakit var. Geceden istifade koyacağım. Ba~m hava alacak - Merak etrr 
er cnJişeye mahal yoktu. Kad - Kadri, gözlerime İnana- - Vaktinde gelebilmek için ~- Madem beni kaçırıyorsun etmeliyiz. Çarls Bakerin en yol kadar dişarıda kalacak. Küfeyi f enin içinde o lu 
ysözünde durup gelmişti. Bir mıyorum. Söyle, sen misin? ölümü göze aldırdım, hayvanı bari hemen babamın Şişlideki e lu devesi benim emrime amade devenin sırtına yükleyeceğim, ceksin ki senin c 

r sonra da yanın:-~d~aka~o~lahc~a~k~t~ı._L~K~e~ri~m~e~._ib~ir~ç:;if~t:.:k:;o~l:u:n~b:e:l~in:e~~m:ı~ç:'.a:t'..:.la:t~ı:.:_rc'.::a::'.s'..:ın'..::a~:_s~ü~rd:iı~· m~. ~F~a~-_ı._vı_:·~n:e:..:k:aç~a::l~ım::.:.. _:B:::a:,:h::a::m::._:b:::?:.:n::i....:e:.:v:.:i:..- L:d::ur:..:U:_Y,::O:,:r ·:....=S.::en::i::n::le:....:b:.:e::.r.=ab::.e:;r:,__.:,:h~e-- ..ı..;K:.::e:::n:.:d:::im=-d=e=-=b::.in::.e::::.:c:::.:e::.t'"z.:.i!!m:.:.. _.,:;,.:ııı.=.r.:.ıh_.ı...:olc~irnll;lWO.;ıs,...en......,.i ......_ru=h=u=. ıİrime ok ihtiı 
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Solda Ankarada uçuflar yapan Vecihi B. ile yarım saat kadar bir cevelanda bulunan Seryaver Rusuhi B. 
ortada Yenltehrln Vedhl Bey tayyareıinden bir g6riintııü 

iş bankasının bu ay Bafrada açılan yeni ıubesinde kütat merasiminde 
hazır bulunanlar 

KODA·K 
VELOKS kağıdı 

Bili istisna her klifeye uyar 

- Fevkalade kopyalar 

- Amatörlerin sevdiği 

kağıt 

KODAK Müsabakasına 
VELOKS kağıdına basılmış kopyalarla iştirak 

ediniz. Kopyaların arkasında VELOKS 
kelimesine dikkat. 

Yeni çıkan ala 
BAH E 
BOMONTİ R 

ecrübe c<lin ı z. l~m~ali arasında bu nefasette hiç bir rakı yoktu 

Kilosu 200 Kurustur. 
uıo, 250, 300, SOO. ~ gramlık ,ı,eıerd• 
30 50 150 100 200 kuru•• satılıyor 

Her yerde arayınız 

Maarif Vekaletinden: 
Orta tedrisat beden terbiyesi muallimi olmak isteyenler 

için bu Eylülün birinci salı glinli lstanbul Kız muallim mek
tebinde bir imtihan açılacaktır. 

Maarif Vekaleti, bu imtihanda muvaffak olup ehliyetname 
alanları lüzum gördükçe orta mekteplere beden terbiyesi 
muallimi tayin edecektir. Ancak bu ehliyetnameli muallimlere 
o~la tedrisat mekteplerinde istihdamı icap etmediği zaman 
ilk m !.tep muallimliğinde tekrar kullanabileceklerdir. 

Tam devreli lise ve muallim mektebi mezunlarından olupta 
20 den aşağı 45 den yukarı olmayan ve ahvali sıhhıyeıi mü
eait bulunan taliplerin taıdikli evrakı müspite ve sıbhaat ra
porlarile fit ve fotoğraflarını arzuhallerine raptederek niha
yet Ağuıtos iptidaaına kadar Vekilete mliracaatları ilin 
olu,ur. 

inşaat münakasası 
İmroz Kaymakamlığından: 
Çanakkale viliyetine tabi lmroz kazasında Öıuhasebei hu

ıusiye akarı olarak müceddeden bir HÜKÜMET KONAGI 
lNŞA EDiLECEKTiR. 

Bedeli muhammeni yirmi bin liradır. Münakasa kapalı 
.ı:arf uıulile yapılacak talipler metro mürabbaı üzerine fiat 
verecekler proje ve şartnameyi fenniyeleri Imroz kazasında 
Çanakkale nafıa dairesinde ve Ankara lstanbul viliyetlerin
deC'ir. Mezkur makamlardan fartnameyi fenniyeleıi arayabi
lirler. Temmuzun yedinci salı .günü lmroz kazası kaymakam· 
bk makamında ihalei kat'iyesı saat 16 da icra edilece-ğin
den o güne kadar taliplerin münakasa kanununa tevfikan 
ıeraiti liizime ile yüzde yedi buçuk dipozitolarını mubaıebei 
lauaus'.yeye yatırmaları ilin olunur 

• 

Senede 5000 Lira Mükafat 

Asgari S Lira Mevcfuab Biilunan 
Bütün Kumbara Sahipleri 

1 Nisan ve 1 Teşrinievvel 
f arihlerinde Çekil~n Mükafatlı Kura ya 

İştirak Ederler 

• 

Sıhhatinizi, çocuklarınızı, yemeklerinizi ve kendinizi 
muhafaza ediniz. 

Sinek, tahta kurusu, pire, bit, glive ve emsali haıerat tehlikeli hastalıklar 
' tevlit, yemeklerinizi telvis eyler. Uykunuzu kaçırır, rahabnızı aelbeder. 

FAYDA~ 
. ·t" ' . ....... ....... 

""' .,ır.'(,~ f.~~,' ;, I 

~~~~-~~··i~~lı;t&;~.r:.; .. 

KURUŞA 
Haşerattan ve hastalıklardan ve izbraptan kurtulursunuz. FAYDA haprab yumurta ve 

tohuınlarile beraber kat'iyyen imha ve ifna eder. Yerli malıdır. Türk zekisı, Türk amelesi 
ve Türk parasile yapılmış olup daha mÜe'ISİr, daha mühlik olduğu gibi yarı yarıya ucuzdur. 
Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu hafif ~e li!iftir .. İnsa~lara v_e çocuklara zararı. ~~ktur. Bntün 
devairi devlet, ecnebi müessesat, Seyrısefaın, Şırketı Hayrıye, Hastaneler, Hilaliahmer, yab 
mektepleri, vapur kumpanyaları, Devlet demir yolları, Amerikan. F ord kumpany~ı, büyük 

• oteller, Yalova kaplıcaları, Bursa hamamları ve bütün müessesatı millıye FAYDA istimal eyler. 
FAYDA diğer bazı fena müstahnrat gibi sersemletip bayıltmaz. Kat'i alarak öldürür, 

ve haşarat bir daha dirilmez. Aksini iddia edene beş bin bin lira tazminat verilir. 

Servetinıize acıyalım ve ecnebi yaldızlı reklamlanna aldırmayalım. 
Kutu•u 50, büyük 75, bir kiloluk 125, pompası 75 kuruştur. Hasan ecza deposu. 

TUZLA içmeler 
3 temmuz cuma günü açılı 
Sabahlan kaprilct.n Haydarpapya hareket eden 
ve ondan sonraki vapurların trenleri membalara 

Fiatlar tenzil edilmiıtir 

UMUMi KÜTÜPHANE 
Reklam Matbaası Neşriya, 

latanbul Ankara caddesinde Reıit Efendi hanında N4 

Umumi kütüphane 
• Birinci numara 

KÜÇÜK DENİZ PERt; 
ÇIKTI 

"Andenen,. in lisanında Türkçeye 
edilmiıtiT 

Fiatı 10 kuru' 
·r 

basılma ta olan numaraı~ Elde 
2 - Alfona Dode: Caaua çocuk l 

3 • Gi d6 Mopasanı Dllenci o 
4 - Edgar Alan Po: Mustatil. sandı• ıc 
5 • Jorj Kurtelin: Boğaa ağrısı ) 

No. 6 • Anderaen: Çirkin ördek yavrri 
No. 7 • 8 • Edgar Alan Po: Altın bC>cek 1 
No. 9 • Grim kardeıler: On iki kardeıler n 

No. 10 - Makaim Gorkiı Arkadaıımu: ş 
Bütün kitapçılardan ve müvez.zilerden iıteyiniz~j~ 

Her hafta çıkan numaraların havi bulundutu kupona~ 
piyango çekilecek ve kazanan numara sahibine 500 ıJ<ı 
alacak bliytıklükte bir kitap dolabı hediye edilecekti v 

Her numaranın fiab 10 kuruştur. all1:, 
di 

Sose inşaatı mOni~1~ 
kasası 

Nafia Vekaletinden: 
Muhammen bedeli 488000 lira olan 

viliyetleıi dahiline mlisadif 20 + 414 

pa 
a 
ıde 

Malatya ve le A 

kilometre bvil 
len 

deki Furat k6prlisll varyant yolunun te1Yiyei türıek, 

imalib sınaiye ve ıose iDfaatı vahidi kıyaaii fiab lizeı' ha Jr. 
kapab zarf uıulile münakaeaya ko:ımuıtur. 

yı, 

Milnakasa 19 temmuz 931 pazar gilııll saat on ka 

Nafia vekiletinde yapılacakbr. Milnaka .. ya iştirak eo:!: 
lerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayıir. F 

ve aaate kadar nafia vekileti müstetarlığına verı• bu rer 
lazımdır. •in v 

Talipler münakasa evrakını ııörmek üzere •nafia ve'<avel 
• 1 bul • dilaı 

yollar umum mUdürlügüne, stan ve Malatya bq mrı, al 
disliklerine müracaat edebilirler. Milnaka .. evrakı bet li~dır. 
del mukabilinde Nafia vekaleti yollar umum mlidilrlntti:;:;a 
aabn alınır. ·a, ta 

NAiM VAPURLARI 
lzmir poataııı 

Haftalık lüks ve sürat postası 

ADNAN vapuru 
2 Temmuz 

Perşemb ı:n:e c:~ 
lata rıhbmından hareketle 
ıloğru lzmi're ve pazar pnil 
İzmir' den İstanbula hareket 
eder. Tafsilat için Galata 
gümrük karşısında Site F ran
sez hanında No. 12 Acanta
ll: Şarl Sumaya müracaat. 

-,l 

ıan 

-raziyi 

VücudUnUzU te:·a.ıc e 
• ;ıany 

muhafaza IÇleıini 
~~ran 

•cek 

Kullanınız. --·---·- --


