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• Yalan haberlerin 
hariçteki akisleri ------ Memurin aaşları tenzil edilmeyecek 
Ortaya atılan yalan haberle
hariçteki akisleri, hemen 

..__ima dahildeki tesirlerinden 
ha fena oluyor. Bu gibi ba
lerin alakadarlar tarafından 
ibi kolaydır; fakat onları 

falardan çıkarmak için çok 
ira,mak lazımdır. Harici ti
retimizin inhisar altına alın

._-1. 'Yıu:ağı hakkında hükumetin 
.togram beyannamesindeki sa. 
h ifadesi bile, birkaç hafta 

el ortaya atılan bu ıayianm 
irlerini izale etmit değildir. 

ıitün bu tezahürler; matbua
llıızı daha büyük bir dikkat ve 

lı:tb aaasiyete sevketmelidir. Ya-
ben ı'k iri, bilhassa muhalif matbu
er t, sanki memleket menafiiyle 

l"af•U ~ç mukayyet değilmi§ gibi, 
ıç bir tetkik ve tahkike lüzum 

zarı .. 
1 

h . Ol'lneden aklına ge en er şeyı 
~maktan çekinmiyor. 

Her vesile ile tekrar ettik: 
İddi tetkikli makul tenkitle-

iıll•ıli· , , 
11, yalnız faydası vardır. Ten-
't ve murakabe hürriyetinin 
kdanı maksada daima zarar 
erir. Eğer fertlerin irtikap et-
ikleri hataların günah ve me
'uliyetleri yalnız kendi şahıs

.___.._lrına münhasir kalsaydı, her 
ye İirlü hudutsuz hürriyetlere ce

~az verebilidi. Ne çare ki, 
ha illemleketin müsbet itlerini po· 
da litika vasıtası olarak kullanma 

irey ~ın azim zararları eşhasın değil 
aba Yalnız memleketin sırtında ka

lı., akbr ,or. 
t Zaman zaman gazetelerde 

r ~ bazı mahsullerimiz hakkında 
am lerilen yanlı! malumatın mu· 

pe tip olduğu zararları alikadar
larından işitmekte çok büyük 

'----"ibret vardır. 
sta Bugün her memlekette . it· 
u ~alat ve ihracat müvazenesı et 
Si ı.rmda müthiş bir mücadele ve 
Ç• faaliyet hüküm sürüyor. Fırka 
Ed ~e politika ihtilaflarının en kes 

alı· kin sayıldığı Yunanistan' da bi
le muvafık ve muhalif bütün fır 
ka. reisleri· memleketin ihracat 

llııı•ıf işleri, tica~i müvazenesi gibi 
llıeselelerde tam bir tesanüt ve 
İtiJafla çalıştıklarını göı-üyo-

1 tuz. Her memleket ihracat it· 
hat !erini tanzim yolunda sarfede· 

uru teği faaliyet ile iktııadi buh
ziran tana karşı koymak iıtiyor. Ye
t 18 ili ihtiyaçları karşılamak ve ha
ıımın ku 1 k ticin tazyiklerinden rtu ma 
e..:,. İçin fazla sabş yapmaktan ba~

ka çare yoktur. Çok yazık kı, 
ın~~ biz bu dakikaya liyik olduğ:U e-
mUra hernmiyeti vermemekteyız. 

Son günlerde büyük bir hüs
.__-" lliiniyet, necip bir maksat!a te~ 

kil edilen lş Limitet Şırketı 
1 hakkında. muhalif gazeteler 
) ya~ tarafında~ ortaya atılan fikir ı 

nU h ntütalea ve ihtimallerin ne ka
b~~~· dar çürük ve zavallı olduğ~n.u 

c ııı herkes gördü. Ancak bu fıkır 
lsi!At 'le rivayetlerin o kadar d::orman 
aki a ıız olmaları; bazı ecnebi gaze
ğlu ! lelerinde yer bulmalarına mani 
akiııı olmadı. Esasen ecnebi matbu-

at; memleketimiz hakkında is
tihbarlarını hemen daima bet
bin havalardan, muhalefetle ze 
birlenmiş muhitlerden alıyor. 
'l azık ki Fransa'nın en ağır-
b ' · 1 "T " aşlı gazetesı sayı an amps 
bile bu tesirden kendini kurta
ramıyor. Bakınız, İş Limitet 

nu hakkında bu gazeteye akseden 
rıaber nasıl: 

ası 

iğ j 

isti 
ikaııı 

yaıı 

mış 

zar 
vap 

!:~~ nen 
eril~ 
reti 
ivanb~ 
• il' 

"Harici ticaretin hükumet 
tarafından inlıisar altına alı
nacağına dair Türkiye piyasa
larındaki endişe "iş Limitet" 
~İrketinin teşkili ile yeniden 
canlandı. Bu şirketin büyük bir 
lusım sermayesi, hükumetle 
~ıkı münasebatı malum olan 
lş Bankası tarafından temin 
ıcdilmiş tir. Bu teşekkülden bek 
lenen netice, bir çok ihracat 
IJ1Üesseselerinin kapanması ve 
bütün ihraca tcıların mallarını 
bu yeni şirketin tavassutiyle 
Yapmaları ve bu suretle kar/a
rından bir kısmmı terketmek 
IJ1ecburiyetinde kalmalarıdır . 
Türk tacirleri bunu, ilıracatın 
inJıisar altına almması için ya
pılmış bir manevra olarak te
lakki etmektedirler." 

Şiiphe yok ki, işin hakika-

Tekaüde sevkedileceklerin adedi çok değildir.Yeni vergi kanunları 
varidatta 10 milyon lira kadar tenezzül vücude getirecek .• 

Vergi mıktarı mutlaka 1 Kad~o . . k tatbıkatı 
tenztl edtlece Kadası;;,--Tapu ve 

Bütçe encümeninin dünkü 
içtimaı çok ehemmiyetli 

safhalar arzetmiştir 

Tekaüt kanunu mucibince verilmesi icap eden 
ikramiyelerde tenzilat yapılmayac;\khr 

ANKARA, 1 (Telefon) - j 
Bütçe encümeni bu gün heyeti 
umumiye içtimaını müteakip 
Maliye vekilinin huzurile 931 
bütçe layihasının tetkikine ba§ 
ladı. Bu münasebetle Abdülha 
lik Bey encümeıııı 931 varidat 
ve masraf bütçeleri etrafında 
mufassal izahat ve encümen a
zalarının sordukları •uallere ce 
vaplar vermittir. Encümende 
yeni bütçenin heyeti umumiye 
si hakkındaki münakaşalar ve 
müzakerelere yarın da devam e 
dilecektir. 

Maliye vekilinin izahatı 

Bütçe encümeninin bu gün
kü içtimaı çok ehemmiyetli saf 
halar arzetmi§ ve encümene da 
hil bulunmayan bir çok meb'us 

Dün bütçe encümeninde iza· 
hat veren Maliye vekili 

Abdıillıalik Bey 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

iki aylık mülhak büt
çeler kabul edildi 

Devlet Demiryolları ve Seyrisefain 
bütçeleri müzakere 

edilirken münakaşalar oldu 

Emin Bey (Eskişehir) 

ı üzerine Ankaranın §ehir yolları 

1 
yapılmaktadır. Bu plin beledi
ye reisine tevdi edilse maksat 
temin edilebilir. Bunu §ehir be 
lediyesine tevdi etmeyip te ha
zineye yükletmekte iktısadi as 
li nedir? 

Maliye vekili bu itiraza ce
vap vererek dedi ki: 

- İmar müdiriyetinin mu
vakkat bütçesi görüşülüyor. U. 
mumi bütçe müzakere edilir
ken Reşit Beyfendi tenkit ve 
istizahlarını yaparlar. 

Devlet demir yolları 
Müteakıben Devlet Demir

yollarının bütçesinin müzakere 
sine geçildi. Bu muvakkat büt-

(Devamı 6 mcı sahifede) 

diger yerlerde de 
açıkta kalanlar var .. 

Maaş tevziatına dün baş
landı, daha beklenen 

kadrolnr var ! 
Devaiı·de yeni kadroların tebliği

ne dün de devam edifmiştir. Diin, 
lstanbul yeni kazalarında mali te§
kilat tamam bir şekil almıştır. 

Tapuda 
Tapu ve kadastro müdüriyetle

' rine de kadro tebliğ edilmi~tir. 

Kadastroda 
Kadastro hey'eti fenniyeıinden 

on üç fen memuru, k:\daıtro tasar ... 
ruf hey'etlerinden on üç memur ile 
bir aza, yirmi iki jaloncu, üç odacı 

lcaclro harici bıralnlmıttır· • 
Kadro dahilinde kalanların ücret 

leri de tenzil edilmiştir. 

Tapu idaresinden Galata, Eren
köy, Samatya tapu memurlukları ile 
evrak mümeyyizliği, iki tapu mü
hendisi, bir dava vekili, altı hade
melik ilga edilmiş ve bu memurlara 
tebligat yapılmıştır, 

Kadastro fen ba§memuru imin 
Bey lzmir, fen memurlarından Za
hit Bey Aydın, Salih Bey Burıa, 

Sami Bey hmir, Arif, Mazhar Bey' 
ler Malatya kadastro n fen me
murluklarına tayin edllml9lerdir. 

Zat maa#orı 
Mülga zat maatlan muhaıibi 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Yeni icra ve iflas 
kanunu 

Layiha teşrinisaclde 
mecliste 

müzakere edilecek 

/ 

Mustafa Fevzi Beg ..

ANKARA, 1 (Telefon) -
Adliye encümeninde müzakere 
edilmekte olan icra ve iflas li 
yihasında esaslı tetkikat ve mü 
nakaşalar olmaktadır. Bu tet
kikat daha epey müddet devam 
edeceğine göre layihanın heye 

ANKARA 1 (Telefon) -
Bugün Büyük Millet Mecl~~in
de muvakkat ve iki aylık butç:) 
!erin müzakeresi y ::.pı'cl ı . Anka 
ra imar m~d~~l~~~~ün muva~ 1 

kat bütçesı goruşulurken Gazı I 
Antep meb'usu Reşit Bey şu 

ı 1 ti umumiyede müzakeresi Mec 
> 1 !isin ancak teşrinisani in'lka

dında kabil olabilecektir. 

itirazı serdetti: I" B Atalay Bey Reşit Bey 
_ Almanyadan gelen p an • · 

.. • k "T " gaze-tını ogrenme amps _. 
tesi için müşkül bir şey deg~l
di. Görülüyor ki, bu gazete~~ 
Türkiye muhabiri de kendı~ı 
fena hava ve cereyanların tes~
rinden kurtaramamıştır. Bu gı· 
bi işlerde bazı betbin vatandaş· 
lar gibi bazı yerli vı: ecn~bi g~
zetelerin düşünmedıklerı mu
him bir nokta vardır: Türkiye 
Cümhuriyeti ne harici siyase
tinde ne idari ve iktısadi ha
yatında gizli bir politika tak~p 
etmez. Milli idare; memleketın 
menfaatlerine muvafık buldu
ğu her tedbiri - her türlü mu-

\ıalefet ve itirazlara rağmen -a
çık açık tatbik ve müdafaadan 
çekinmez. Bu itibarla eğer ha
rici ticaretin inhisarında mem
leket için bir menfaat görsey
di millete karşı bunu açıkça 
ıÖylemekten geri kalmazdı. 

Cümhuriyet hükumeti; bir 
çok meselelerde muhitin .hoş 
görmiyeceği ~e faka_t ha~~kat 
bildiği şeylerı ısrar ıle muda
faa ederek, idarede fazilet ve 
celadet misalini göstermedi 
mi? 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Layiha meclisten eski kanu
nu tadil şeklinde değil, fakat 
yeni bir icra ve iflas kanunu ha 
!inde çıkacaktır. ,. ' 

Piyango 
KUPONU 

Bu kuponu kesip 
saklayınız. - -

Plyaııgo tafsilatı 7 
salılfemlzdedlr. 

ncl 

Bu ne iş? 
lzmirde de 40,000 

cilt kitap okka 
hesabına satılıyor 

İstanbuldan bir çok ki
tapçılar İzmire gittiler! 

·• -
Pek çok tarihi kıymetleri 
lıaiz olan bu kitaplar da 
göz göre göre böyle satılıp 

ıid!cek mi? 
Sultan Ahmet hazinei evrakın

dan satılan kağıtlar meyanında bir 
cok tarihi vesika
lar da olduğu id
dia edildi ve tah
kikat yapıldı. Ne
ticede tarihi ve~ 

saikin satıldığı an 

!atılarak rapor 
Maliye vekaleti 
ne gönderildi. 

Bu hadiseniı • u).andırdığı teessür ncnuz :cu.ıı 11>1-

madan, ikinci bir kitap ve vesaik 
satııı daha yapılmakta olduğu gö
riilmüıtür. 

Jzmirde emvali metrukeden hü
kümete ait 40,000 dit kitap kalım§ 
ve bunlar bir camiye konarak ıim

diye kadar hıfzedilt'ğelmlıtir. Ma
liye vekaleti bundan bir müddet ev
vel lzmir defterdarlığına emir Ye
rerek kitapların bot yere çürümeie 
bırakmakdan&a, aatılmaaını bildi•
miıtir. Ve 40,000 cilt kitap biç tet
kik ve taınlf edilmeden ancak 500 
lira kıymeti müzayede ile satılığa 

çıkanlmııtır. Kitaplar yarın satıla

calctır. 

Bu kırk bin cilt kitap acli kağıt 
fiatine satıldığı için 500 lira kıymet 
korunuıtur. Fakat bunların evvelce 
ldiae kütüphanelerinden ve eski yeır 
li Rumların huaual kütiiphanelerfn. 
ılen kalma olduğunu bilen Ermeni, 
Rum bir çok latanbul kitapçıları 

rltmlılerdir. Eier yarın sabaha Jca. · 
dar satııın durdurulma11 için emir 
Yerllmezoe bu 40,000 cilt kitap ma
aleoef yarın satılacaktır. Bu huıut
ta dün lotanbul darülfünununa ge
len huıuoi haber yeni bir dikkat u
yandırmııtır. 

Buradaki satııta olduğu gibi, iz. 
mirdeki kitaplar için de ne dariiJfü. 
nuna ne de tarih encümenine hiç 
bir ıey sorulmamııtır. Alınan husu
ıi malumata nazaran, bu kitaplar i-

l çinde Latince, eski Yunanca, ve 
Türkçe yazılmıı eski Bizans devle
tine ait bir çok eserler, deri üzerine 
yazılmıı tarihler, Oımanlı devleti
nin BizanıWarla ilk alakalarına dair 
çok mühim vesikalar vardır. Bu ki
taplar yarın satılacağı için darülfü
nun tarih encümeni ve bir çok taw 
rih meraklıları telgrafla maarif ve 
maliye vekaletlerine müracaat etmiş 
lerdir. Bu kitaplar da çırpına çır

pına utılacaksa çok hazin bir ıey 

olur. 

Ad lige 
kadrosu 
Ceza hakimleri ara
sında mühim tebed
düller olacak, deniyor 

Adliye dairesi memurları 
dün eski kadro üzerinden ha
ziran maaşlarmı almışlardır. 
Kadroların bugün ve nilıayet 
yarın tebliğine İntizar olun
maktadır. 

Mevsuk membalardan tereş
şuh eden bazı Jıaberlere göre 
lstanbııl Adliy4 kadrosunda 
mühim bazı değişiklikler yapıl 
mıştır. Bilhassa Ceza hakim
leri arasında vasi tebeddülat 
olduğu temin olunmaktadır. 

Roma, Tiran, Atina 
-1-

PALATİNO 
1931 magısınılagı:ı. P•latino'ılan For.ım'ıın eski taş

larına bakıyorum . iki hin senelik kaldırım üstünden 
kara ıömlekli bir kaç Faşist, •e kırmızı ff atikan keşiş: 
leri geçigor. 

Eski zamandan şu lc1Fılmış •iitun ve bu al cübbe 
kalmıştır. Sütun 2000 küsur senelik, cübbenin altındaki 
delikanlı 19J 1 yaşındadır ve almüş düsturların cesedi
dir. Yeni zamanın kalbi, kara gömlekli gencin göğsü 
a 1tında çarpıyor. 

Ve biraz ötede, büyük Sezar'ın, kararmış ve çökmüş 
saray kovuklarından bahar kuşlarının sesi geliyor. Bu 
us bizi lıayat 11e hakikate çağırmaktadır. 

Roma'nın sayısız ltalılarının galnız iskeletleri deöif 
o , 

mermer ve tunçları bile çürüdü. Hayat ve zamana karşı 
koymak, lıagat ııe zaman tarafından yenilmemek imkan
sız olduğu, •n iyi, Palatino'dan ıörünür. 

Falih RIFKI 

1921 
__ 192~ mayısının hemen ayni j Bir milyara karşı bir t ek a-

gunlerınde ııene bu aetler üs- dam, Mustafa Kemal E rzuru
tünde dolaııyordum, Hapisten mun kerpiç bir odası~da sırma 
yeni çıkmıştım. Mahkeme reisi aız, rütbesiz, askersiz ve silah
bir kürt, hapis kumandanı bir sız bir kumandan, Bütün Türk 
Aanp, nöbetçiler Çerkeı idi. ler ona belbağlamıştık. O , ıs-

latanbul'u habrladığım za- tırap ve hınç denen büyük eneı· 
man, Oama•1lı saltanatının hep ji kaynağının esrarlarını bilen 
bu üç köteli inkıraz çerçevesi- bir reis idi. Boşuna akan su gi
ni görüyordum. bi, boşuna akan göz yaşı içinde 

Büyükada İngiltercnin, Hey de ~l~ülmez bir kuvvet vardır. 
beliada Fransa'nın Kmalıada Bızım sade iniltisini işittiği
İlalya'nın ve Burg~z Amerika- n_ıiz_ !ürk ruhlarının uzak de
nın elinde idi. Büyük demokra- n_nlıgı~den gelen "hayır.,. sesi 
silerin biçağı Adana'dan Antal nı ~lkı yalnız o duymuştu. 
ya'ya İzmir'den Anadolu'nun Bılmem Katakompları bilıı· 
yanık yüreğine doğru saplan- misiniz? Bu, Roma'dan biraz 
mış, Selçuk ve Osmanlı devlet- uzakta, toprağın bir kaç kat al
lerinin bütün payitahtlarında, tına do~r~ kazılmış ?i~ mezar· 
Konya'da Edime'de, lstanbul- lar şehrıdır . Aslan dışınden ve 
da ve Bursa' da bir milyar insa- brnağın~an, ~omalı ~ıl~cından 
na hükmeden imparatorluk ve kurtulabılen ılk hırıstıyanlar 
cumhuriyetlerin bayrağı sallan hep bu yer altı dehlizleri içinde 
makta idi. sığınmı§lardı. Duvarlar ölü gö 

Habsbourg, Hohenzollem ve mülmüş deliklerle doludur. Ka 
Osmanlı sancaklarının beyaz takompların karanlığından o 
teslim bezlerinden farkı yok- zamanki Roma'nın, zengin, yı-
tu. (Devamı 6 mcı sahifede) 
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T edmur şeyhinin kararga- :: 
hında bir gece... = 

Yakında gazetemiz ıütunlarında başlayaca-
ğını haber verdiğimiz Bürban Cahit Bey 
arkadaşımızın: , 

Yüzbaşı Celal 
Romanının çok entresan kısımlarından . 

bir kaç sabr: 
. ... Yüzbaşı Celil aşiret şeyhinin haremga 

hında gördüğü bu zengin kütüplıaneyi hayre~le 
seyrederken arapların şark alemindeki 
mevkilerini, bir anda parlayıp sönen, fakat lisan 
ve din kuvvetile milletleri ve ırkları peşlerinden 
ıürükleyen bu bünyeıi bozu~muş, asabiyeti ku· 
rumuş milletin hayabnı ve Türkün bu, tarihi 
n;bayet bulmuş milletle olan çürük rabıtalarını 

dü~ünüyordu . 
Şeyh Sadun, pencereden gelen otomobil 

sesine kulak vererek gülümsedi: 
Kızım Zehra, dedi, Şamdan döndü ..•.• 

Burhan Cahit 
• 

Bey arkadaşımızın kendisine mahsus ince 
ıe itlek üslüp ile gazetemiz için yazdığı bu tetkik 
romanı yalımı genç orduyu ve onun kahraman 
zabitlerini değil, bütün münevver gençliği ala
kadar edecektir. 
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MİLLİYET SALI 2 l'lAZİRAN 1931 

HARİCi HABERLER •• 
l\o: 20 

• Yaz•:: M. Ysvuz ispanyada 
Hisara kım gelıyor? 

1 
t• . 

belediye intihabının 
merakla bekleniyor --~-- ne ıcesı 

Firuz Paşa gibi hiç bir şeyle elde 
edilmeyen bir kimsenin 

acaba kim gelecekti ? • 
yerıne 

Klio, padişahı, siyaset saha- ı yan bir kumandanın yenne 
sında mağlup görmüş olmak· kim gelecekti. ? 
tan mütevellit bir teessürle de- Firuz Paşayı istihlif edecek 
di ki: her hangi bir kumandanı, Çök 

- Bu tebeddülle Sinyor Kon kısa bir zaman zarfında her ne , 
tarino'nun ekmeğine yağ sür- bahasına olursa olsun derhal 
müş oluyorsunuz, padişahım! elde edebileceğini iddia eden 
Onun beklediği de zaten bu de Sinyor Kontarino, acaba, bu 
ğil miydi? tebeddülden Fatihin düsündü-

Sarayda, Sultan Mehmetle ğü gibi mi memnun ol~caktı? 
Klio kadar serbes konuşan hiç Yoksa, bu neticeyi kendisi için 
bir kadın yoktu. bir muvaffakiyet olarak mı te

Padişah, Klio'nun zekiamı likki edecekti 
çok takdir eder, görüş ve dü!Ü· Klio bunu merak ediyordu. 
nü~lerinden hoşlanırdı. - Padişahım! - dedi - Firuz 

- Firuz Paşanın Hisardan Paşanın yerine, onun kadar te
ayrılışı seni endişeye düşürdü, miz ve müstakim bir adam bu-
değil mi? la bilecek misiniz? 

- Sinyor Kontarino çok telı Sultan Mehmet, bir kaç gün 
likeli bir adamdır, padiıahım. ! için gizlemek istediği yeni Hi-

- Mzrak etme.. ben, onu, sar kumandanının ismini Klio 
kolu kanadı kırılmış bir karga ya söylemekte mahzur görme. 
gibi, sfahilde eli boş do- di: 
!aştıracağım. Bütün donanma - Firuzun yerine, onun ka
bu akşamdan itibaren faaliye- dar namuslu ve bana merbut 
te geçecek ... Firuz Paşaya ica- bir adam buldum: Hüsrev! 
bec!en talimatı verdim. Akde- Klio bu ismi işidince kalbi 
nizde dolaşan bütün korsanlar çarpmağa başladı.. beyninin i
limana gelseler, gene bir şey çinde bir uğultu hissetti. 
karıramıyacaklar .. O kadar mü Demek ki, Hüsrev saraydan 
kemmel tertibat alınacak ki, bu uzaklaşıyordu. 
neticeden bizzat kendisinin de 
memnun kalacağını zannedi- Fakat, bu haber (Klio) yu 

neden bu derece sarsmıştı? yoı-um. 

Padişah fikı·ini izah etti: 
-Slnyor Kontarino Garbın 

en meşhur siyasi ricalinden bi
ridir. Kendisine karşı biraz da
ha müsamahakar davransay
dım, elbette kendi memleketi 
hesabına burada mühim bir fı
rıldak çe•;irecek ve ben yaptığı 
işlerden haberdar olunca, bitta
bi, kollannı bağlayıp, kendisini 
bir kaçak eşya balyası gibi der 
hal memleketine iade edecek
tim. Sinyor cenapları böyle fe
ci ve gülünç bir akibete maruz 
kalmak tehlikesinden masum 
kaldığını ve bir müddet daha 
Jstar.bulda ifayı vazife edebile
ceğini anlayınca elbette mem
nun olacaktır.! 

Klio, Fatihin bu derece de
rin düşündüğünü tahmin etme
mişti .. 

Bu oyunda Sinyor Kontarino 
kaybedecek olursa, bunun ziya 
nı herkesten ziyade prenses E
leni'ye dokunacaktı. 

Klio'nun zihnini kurcalayan 
bir nokta vardı: Acaba Hisar 
kumandanı k'm oluyordu? 

Firuz Paşa gibi, hiç bir şeyle 
elde edilmesi mümkün olma-

KHo bu haberi alınca padişa
hın yanında fazla kalmak iste
medi. 

Zaten, Sadrazam, Hünkarla 
görütmek için kaç defa haber 
göndermişti. 

Rum dilberi, padişahın elin
den kolaylıkla kurtulmağa mu
vaffak oldu. Odasına gelince 
ilk iti Hüsrev'e gizli bir haber 
göndermek oldu. 

Hüsrev, Hisar'a gitmeden, 
bir defa olsun görüşecek, ona 
atkım itiraf edecekti. 

Fener 
•• ıt: 

kilisesinde 
ihtilaf 

bir 

Fener civarında iskan edilen 
Yeniçeri odabatıları bir akşam 
bir araya toplanmışlar, mevlut 
okutuyorlardı. 

Bu esnada, Rumların büyük 
paskalyaları olmak münasebeti 
le Fener kilisesinin en büyük 
çanları çalmağa başlamıştı. 

Çan sesleri, yeniçerilerin ayi 
nini ihlal edecek derecede şid
detli çalıyordu. 

(Devamı var) 

Ha/talik Edebi Musahabe 

Edebiyat ve Turizm 
. Tabiah ve manzarası itibarile dün j 
yanın en güzel, ve tarihi eserleri 
itibarile en zenıin şehirlerinden bi
rinde yatayoruz. 1 <1;tanbul kelimesi 
insanların batında bor hülya ıribi dö 
nüyor. Fakat biz aşığı olduğumuz 
bu ~ebrin emsalsiz manzaralarını 
ne ~cliplerimizin kalemile tahlil ne 
de reııamlarmıızın fırçaıile teıbit e 
dememi tiz. 

"lstanb•J.lun evsafını mümkünmü 
beyan hiç?,, 

Demiı olan Ncdi.min lıtanbulu ıa 
mimi ve cuşiş)i tasvirlerle gene bel
iti en canlı olandır. Fakat artık bu 
bir eıki zaman minyatürüdür. Geç
mİ§ bir zaman içinde kalan ve uzak
tan görülen tılsımlı bir saray, bir 
harem gibidir. Hamit - Sezai nesli
nin Camlıcasındaiialıi bülbüller öter. 
Faka"t basmuzın dönmesinden kor
kar gibi biz bu gün bu yüksek te
pelerde dolaııyoruz. Edebiyatı ce
dide zamanının romanlarında bazı 
par:ltılı Boğaziçi ve Adalar tasvir
leri vardır. lstanbulu pek çok se
ven zavallı Ahmet Hikmetin bazı 
sah:felerini. hatırlayorum. Son za. 
ma:-ılarda Ruşen Eşref de Boğaziç'.
ne dair çok 8'Üzel tasvirler neşrettı. 
Ak',leri hep gönlümüzde yüzen ve 
için:le ya1arken bile basretin.i duy
du~muz manzaraların bazı müstes 
na ~adcle"ini bu sahifelerde bulduk. 

F;•!:at bütün bu nakAfi edebiyat 
an,_ ; !Cianınmızın kafesi arkaımda 
bL. =ıhr~m kalan bir alemdir. Bu 
Tür!; cdobiyatı l:.arice kiımilen meç
huLü-:. h:anbulu tanıtmak ve sev
di=c!. icin Celal E•at Beyin • esa-

sen şehrin yalnız abidelerinden hah 
seden · "Constanti.nople, de By
zance a Stanboul,, ünvanlı kitabı 
tan:ında neırettiiimiz ese1:ler pek 
azdır • .Şehrimizin gÜ~el~iklerini, set" 
vetlerini ve hayatını biz Avrupalı
ların duyacaklan bir lisanda söyle
yemezdik. Ve hiç bir edibimiz daha 
ltalyan güzelliklerini, Romanın, Ve
nediğin havasını, kokusunu, suyunu 
ve ruhunu tasvir ve tahlil eden bir' 
D' Annunzio'run yaptığı ribi, gözle
ri kamaştıracak ve ruhu nıeclup e
decek kadar kuvvetli ve diğer bir 
lisana ıeçmİ§ bir edebiyat halkedı>
medi. Denilebilir ki lstanbulun gÜ· 
zellikleri karımnda Türk gözleri 
mestolmuş, ve bu şiir alımda ezilen 
Türk ruhtan artık onu tahlil ve ifa
de edecek kudreti bulamamıılardır. 

Garp zevkine lstanbul güzellik· 
lerinin propağandasını yapanlar 
timdiye kadar garbin ressamları o). 
duğu gibi gene garbin şairleri ve 
muharrirleri oldu. içlerinde halyan
lar, Almanlar, İngilizler, ve sair m!l
letlere mensup olanlar ela var. Biz 
ekseriyetle bunların isimlerini bile 
bilmeyoruz. Yalnız Fransızlar ara· 
sında Cbateaubriand Lamartine, 
Theophile Gautier ~rard de Ner
vaJ, Pierre Lot~ M. urice Barris, 
Henri de Regnier, Claude Farrere, 
Contesse .de Noailles, Gerad d'Hou
ville, Lucie Delarue • Mardrus, Al
bert Flamant ve sair bir cok roman
cılar ve tarih ve &sarı atfka için ya
zan ltir çok muharrirleı- bulunduğu
nu biliyoruz. 

Hatti seyyahlara rehber yolunda 

·-~~~~--~~-~ 

Kuvvetli tahminlere nazaran cümhuriyetçiler 
kazanıyorlar 

ve 
sosyalistler koalisyonu 

Reyler 
·rasnif ediln1ediği 

için netice yok ! 
MADRIT 31 (A.A.) - Ma

liye Nazırı M. Prieto bir teblig 
neşrederek istifasını vermiş ol
duğunu, fakat M. Alcala Zamo 
ranın bu istifayı kabul etmedi
ğini beyan etmiştir. 

Bu tebliğden anlaşıldığına 
göre M. Prietonun bütün mesai 
arkadaşları Maliye Nazırlığın
da kalmasını mumaileyhten ri
ca etmiılerdir. Nazırlar Cortes 
meclislerinin müeasiıan halin
de içtima edeceği tarihe kadar 
aralanndan hiç birinin istifa et 
meyeceği huıuaunu kararlatbr 
mıt olduklarından M. Prieto 
Maliye nazırlığında kalmağa 
muvafakat etmittir. 

MADRlT 1 (A.A.) - Da
hiliye nezareti müsteşarı bele
diye intihabatının neticesi hak 
kında şimdiden hiç bir §ey söy 
lemeyeceğini, çünkü reylerin 
henüz sayılıp tasnif edilmesine 
devam olunduğunu beyan et
miştir. 

Bununla beraber müsteşar 
cümhuriyetçiler ve sosyalistler 
koaliıyonunun kazandığını da
ha şimdiden haber vereceğini 
de ilive etmiştir. 

Milanoda bir konferans 
Mllinodan 23 mayıs tarihile ga• 

zetemize yazılıyor: Buıün Milano
da Lombardiya ziraat cemiyeti ta

rafmdan tertip edilen konferansta 

bir çok ziraatci ve profesörler bu

lunmuttur. 

iki sene e .. vel iktıaat vekaleti 
tarafından celtik ziraatinin tetkik 
ve ıslahı için Türkiyeye davet edİ· 

len mühendis Sampietro da küroüye 
gelerek, cihan pirinç zeriyatından 

bahsederken, Türkiyedeki çeltik zi. 
raatine naldı kelim edet"ek, bu mah 
ıulün öz vatanımızda göıterec:eği 

müsmir tahavvül1erden ve son za ... 

manlarda Türkiye Cümhuriyeti hü
kümetinin, ziraatın her ıubesinde.. 

olduğu gibi, çeltik ziraatine verdiği 
ehemmiyetten de takdir ve sitayifle 
bahsemiştir. M. ampietro fa><la mah 
sul almak için takip edilecek tecrü
bevi usullerden bahsederek, konfe
ransa n~hayet verilmittir. 

yazdmı:r eserlerimizi de ecnebile.· / 
yazmııtır. Profe.Or Manbury'nin bu 
yoldaki e~erinde Bizans kısmı nisbe 
ten daha tafsilatlıdır, ııerçi Vahit B. 
bunu Türkçeye tercüme ederken 
Türk eserlerine ait luınunı bir az 
tevsi etmittir fakat bu iliveler ese
rin Fransızca olan aslında noksan 
kalıyor. 

insan .i1te böyle muayyen noktai 
nazarlarla düıününce hem milli bir 
edebiyatın ne ıümullü bir varlık ol
dupnu bem de hu itibarla bizim e
debiyatmuzda bir çok hücrelerin ma 
atteeHÜf bomboş kaldığını ııörü
yor. 

Edebiyatımız bu boıluğunu mev· 
zuu bahtederken bu A.hada mühim 
bir hizmet ifa eden bir cemiyetin ya
ni "T~rkiye Turing K.lübü,, nün 
mevcudıyet ve faaliyetini hatırla
mak makul ve haklı olur. Zira bu
gün lisanımızda müstamel bir tabir 
olan "turizm,, kelimesini bizde ilk 
defa kullanmış olan bu cemiyet bin 
923 senesinden be<i faaliyettedir. 
icra vekilleri hey'etin.in geçen sene
ki musİp bir kararile de menafii U• 

mumiyeye hadim cemiyetler meya
nına geçmiıtir. Fakat efkarı umwni
yen.in ekseriyetince ne için teıekkül 
etmiı bulunduğu ve ne yapmakta ol 
duğu daha tamamen anla§ılmamış· 
kalıyor. 

Cemiyetin gayesi Türkiyede tu
rizmin inki,afıdır. Gelen seyyahla
rın çoğalmasını tenıin için temenni
lerin.i hükumete ve belediyelere ka
bul ettirmeğe, ilanlar bastırıp dağıt 
mağa, cemiyete mahsus bir kaç li
sanda bir risale neıretmeğe, propa
gandayapmağa ve bu yolda iktıza e 
den her!eyeçalıımaktır ve gelenlerin 
burada güzel ve rahat bir hayat bu
larak kalmalarını da temin etmek
tir. Şehrin wnumi hali huca müaa-

~ •iJaLOWA.Tl 1 
~ , ...... A.11._ 300 sene 

-- · 
Briand'ın ilk gazeteyi çıkaran 
Safderunluğu adamın yıldönümü 

Briand nihayet istifasını geri al-

mağa muvafakat etti. Franıanın de
mirbaş Hariciye Nazırı, mayısın 13 

ünde Reisicümhurluk için namzetli
ğini koymuıtu. Briand bu intiha

battaki mağlubiyetini yalnız tahıl 

mağlilbiyeti olarak kabul etmemiş, 
ayni zaınanda takip ettiği siyasete 

karıı da itimatsızlık telakki ebnitti. 
Bunun için Briand intihabatın neti

cesi malUm olur olmaz, istifasını 

Baıvekiie vermiıti. 

istifasını Başvekile verdiği (Ü· 
nün ferdaıında Cenevrede Avrupa 
birlik komiıyonu, üç gün sonra da 

Cemiyeti Akvam mecliıi toplanaca

ğından arkadafları her halde Cenev
rede Franıayı temsil etmelerini 

Briand' dan rica etmiılerdi. Briand 
da istifasını Başvekilin elinde bıraka 
rak Cenevreye gitmişti. Avdetle Bri
and istifasının kabulünde tekrar ıs

rar etti. Fakat arkadaşlarının ricası 

Üzerine şimdilik Hariciye Nezare

tinde kalmağa muvafakat etmiştir. 
Fakat bu ayın 13 ünde Reisicüınhur 
değiıeceğinden kabinenin istifası li
zım gelmektedir. Yeni kabine teıkil 
edilirken, Briandın bu defa kat'i su

rette itizar edeceği zannediliyor. 
Fakat Briand'ı İstifadan vazgeçir

mek için kullanılan mantık fayaru 
dikkattir. Briand'a eliyorlar ki: 

- intihap edilmemenizin sebebi, 
siyasetinizin tasvip edilmemeıinden 
değil, nıahza ıahsınızın buna layık 
olmamasıdır. Bazı gazetelerde Bri
andm kıyafetine karşı lakayt oldu
ğunu, merasimden hoılanınadığını 

ve canı sıkıldığı zaman bu sıkıntı
sını izhar ettiğini söylüyorlar. 

Briandın neler yaptığını bilmiyo
ruz, kim bilir ayakkaplan ayaklarını 
sıktığı zaman, ayaklarını mı ~ıkarır? 

Muhatabının sözlerini entereaan bul 

madığı zaman esner mi? Kt'avatını 
iyi bağlayamaz mı? Paltolonu ütü
süz mü? Tırnakları cilasız mı? Her 

halde Briandın akıbetinden anlayo
ruz ki, Fransızlar bu kılık kıyafet 
meselesinde pek müşkülpesenttir
ler. Fakat siyaseti beğenildi amma, 
kendisi beğen.itmediği için İntihap 
edilmediğine kanaat getirdikten 
ıonra Briandın istifasını geri alması 
da bir Hariciye Nazırına yakışma

yacak derecede safderunluktur. 
• • • 

ittir. Ancak &uradaki ~·ki hay~t ıe- J 

raitini de düzeltmek lazım ııelıyor. 
Binaenaleyh cemiyetin maksatları 
içinde biz yerlileri de alakadar eden 
[eri vardır: Türk milletinin iftihar 
edebileceği eserlerin, şehrin ziyneti
ni teşkil eden il.bidelerin ve meınle
ketin güzel marızaralarının muhafa~ 
za ve idan1esine çp.lışmak ve bunla
rı bozan ıeylerin izalesine ait te
şebbiiılerde bulunmak ve memleke
timizin ıu, kaplıca, sayfiye, tefer
rüç ve deniz banyoları merkezleri
nin imar ve terakkisine salı~mak ve 
saire cibi. 

KIÜp gayet etı·aflı ve dddl bir 
nizamnameye ve teşkilita ve muh
telif lisanlarla tabolunan bir risale
ye malik bir cemiyettir. Ve içinde 
l stanbulda ikamet eden bir çok ec
nebiler de bulunmaktadır. Şüphe 
yokki şehirde oturanların ona karJr 
duyabilecekleri muhabbeti soutma
malı, teşvik etmeliyiz. Zaten klüp n.İ 
zamnamesinin bi!' maddesine naza
ran lstanbulda turizm ile alakadar 
olan bütün devlet ve belediye daire 
leri, ve ticaret odası reisleri, mühim 
bankalar, oteller, başlıca seyahat ve 
vapur acentaları, demiryolu ve seyri 
sefain idare müdürleri, cemiyetin 
müessislerile beraber, mürakabe he 
yetlerinin tabii i.zaııdır. 

lstanbul gibi maddeten dünyada 
emsali bulunmıayacak kadar güzel, 
tarihen sinesinde eski iki medeniye-. 
tin, Romen, ve Bizans medeniyetle
rinin bazı eserlerini muntazam bir 
tarzda muhafaza eden ve Osmanlı
lar devri eserlerinin mühim bir kıs .. 
mını yaşatan, bütün islim diyarı
nın en güzel, en kesir camilerini 
toplayan ve coğrafi vaziyeti itibari
le de yekti. olan bir ıehir yalnız i
çinde oturan yerlileri değil, vatanın 
sair köşelerinden ona celenleri, bu-

LOUDUN31 (A.A.)-1931 
senesi mayısının oluzunda "Ga 
zette., ilk defa olarak cıkan ve 
bu suretle son karnl~rin ilk 
Fransız gazetecisi ünvanını ka 
zanan Theophraate Renaudot'
un üç yüzüncü yıldönümü Gü
zel san'atlar müsteşarı hazır bu 
lunduğu halde bu gün tes'it e
dilmittir. 

1 •••••• ' 

Italya -Papalık müna
sebatı gerginleşti 

VATtKAN, 31 (A.A) 
Vatican mahafilinde eyaletler
deki katolikler aleyhinde vuku 
bulan hadiselerin çok vahim 
bir mahiyeti haiz olduğunu söy 
!emektedir. Romadaki siyasi 
mahafil Papalık makamı ile 
İtalya hükumeti arasında siya
si münasebatm iade edilmiş ol
duğunu bilmemezlikten gel
mektedir. 

Bir kaç haftadanberi M.Mus 
solini Papa vekilini artık kabul 
etmeğe başlamıştır. İtalyanın 
Papalık makamı nezdindeki se
firi de Vaticanın siyasi makam 
larile mutat temaslarının arası 
nı kesmittir. 

Action Catholique teşkilatı
nı vücuda getirmiş olan 4 cemi. 
yetin dağıtılacakları söylenm
mektedir. 

VAT1GAN, 31 (A.A.) 
Papa Salesiens papas mektebi 
talebesini nezdine kabul ederek 
şu nutku söylemiştir: 

"Cebir ve ıiddetin bizim için 
en kıymetli bir varlık mesabe
sinde olan Action Catholique 
teşkilatını hırpaladığı bir gü
nün aktammda bizi teselli etti
niz. Gerçi lazım gelen siyasi 
teşebbüslerde bulunuldu. Bu
nunla beraber hiç bir şey Roma 
piskaposunu, itiraz sesini yük
seltmekten alıkoyamaz . ., 

ltalyan meb'usanı 
ROMA, 31 A. A. - Meb'

usan meclisi birçok kanun la
yihalarını, bilhassa harp zama
nında zabturaptın muhafazası 
hakkındaki layihayı kabul et· 
tikten sonra içtimalanna niha
yet vermiştir. 

rada yerleşen ecnebileri ve seyyah J 

olarak geli!'"' geçenleri alikadar e
der, bütün mani!Sile cihani bir şehir
dir. Turizmin sennayeıi tabiatın ve 
tarihin bıraktığı bir serv~t olduğu~ 
na göre bu mira ... tan istifade etme
mek bir cinnet ve bir betbahtl!k o
lur. Bilakis ıehr;n güzelliği dünyayı 
meclUp etmeli ve mühim bir rol oyna 
malı ki bu da alemde bizim ıerefi. 
ınizi arttıracaktır. 

Resmi ve nim resmi menbalardan 
alınabilen malumata göre lstanbula 
geçen sene Avrupa ve Ameıikadan 
gelen seyyahlardan trenle gelenle
rin adedi 5 bine, deniz tarikile ve 
kafile halinde gelenlerin adedi 16 bi
ne ve mutat po•talarla gelen yolcu
ların adedi 25 bine yakınmış. Sey
yah ve yolcu mecmuunun yekUnu 
böylece 45 bini geçiyor ki şehrimi
zin dünyadaki mevkii nazarı itibara 
ahnll'sa, bu mikdar az, pek • azdır. 
Son zamanlarda ltalyaya yalnız üç 
ay zarfında 70 bin seyyah gelmit. 
Şehı imizin vaziyetinden ve ıüzelli
ğinden henüz layikile istifade etme
ği bilmediğimiz görülüyor. Fakat 
nazari bir takım rakamlarla bize ge
len bu mikdardaki seyyahların ıeh
rimize bırakmış oldukları paranın 
asgari 3 milyon lira olduğu hesap e
dilebiliyor Binaenaleyh bizde turizm 
için sarfedilen parayı çok görmeme
lidir. Alman ve lngilizlerin her se
ne memleketler.inde bu gaye için sar 
fettikleri paralar müthiı yek-Unlara 
baliğ olur ve bizim başımızı döndü .. 
recek bir mahiyettedir. Bizde yapı
lan sarfiyat ile istihsi.I olunan neti
ce hayrete şayandır, ve bu da, az pa 
ra ile iş ııörmcğe alııan Türklerin 
bir muvaffakiyetidir: Geçen sene bu 
uğurda yalnız sekiz bin lira ıarfe
dilmiş ! 

Bizde turi:mı için teıkil edilen ce 

DAKi 
Cün:huriyet meı4kez 
bankası idare m,eclis · 

Hissedarlar bugün toplanıyorla 
ANKARA 1 (A.A.) - He

yeti vekile dünkü içtimaında 
hükumetin Cümhuriyet Mer
kez bankasına iştirak ettiği his 
seyi temsilen ve mezkur banka 
nın tesisine ait kanuna İstina
den banka idare meclisi reisli
ğine Şurayı devlet reisi Nusret 
ve azalığa Trabzon meb'usu 
Şefik Beyleri intihap etmiştir. 

Aldığımız malumata naza
ran banka hissedarlarının ya
rınki toplanışında diğer mecli 
si idare azalıkları için yapıla
cak intihapta namzet olarak fk 
tııat vekaleti müsteşarı İhsan 

Abidin, Ziraat Bankası Jstan-

bul şubesi müdürü Cevdet, 
lak ve Eytam bankası İstan 
şubesi müdürü Mahmut Ned" 
ve İş Bankası İzmir ıubesi 
dürü Nusret Beylerin isimi 
mevzuu bahsolmaktadır. 

ANKARA, 1 (Telefon) 
Cümhuriyet Merkez bank 
meclisi idare azalığına göste 
len namzetler meyanında ti 
ret ofisi müdürü Cemal Bey 
de ismi ileri sürülmektedir. 

Ihsan Abidin Beyin yeri 
Ziraat müsteşarlığına Mith 
Beyin (Gözlüklü Mithat B 
tayini mukarrerdir. 

Sual takrirleri baş !Adliye vekili bugii 
vekalete bildirildi geliyor 

ANKARA, 1 (Telefon) -
Manisa meb'usu Refik Şevket 
Beyin sual takrirleri Başvekile 
te ve Maliye vekaletine bildiri! 
miştir. 

Askeri mütekaitler tek-
rar hizmete alınırlarsa .. 

ANKARA, 1 (Telefon) -
Askeri ve mülki tekaüt kanunu 
nun yedinci ve on sekizinci 
maddelerinin sureti tatbikına 
dair Başvekaletin bir tefsir ta
lebi üzerine mili müdafaa ln
cümeni bu gün bu maddelerin 
tatbikı hakkındaki telakki tar
zını şöyle tesbit etmittir: 

Askeri mütekaitler tekrar 
hizmete alınırlarsa, hizmete a
lındıktan sonr- · 

Madde l - .~er yüksek bir 
derece ile hizmete alınmış ve 
yahut terfi etmeden veya ma
lul olmadan tekrar tekaüde ir
ca edilmitse eski tekaüt maatı
na zammedilir. 

Madde 2 - Eğer ayni dere
ce ile ayni hizmete alındıktan 
sonra terfi eder ve malul olursa 
tekrar tekaüde irca edildiği tak 
dirde yeniden tekaüt maa11 tah 
sis oldunur. 

Seylap ve olu d 
MANiSA, 1 A.A. - Yağmurlar 

fasılalı surette devam etmektedir. 

Seylap ve doludan Demricinin üç 
yer.indeki ekin1er harap olmuş ve a

şirete ait 20 sığır telef olmuştur. 

Deınirci . Borlu yolunun dört metre 

lik kısmı harap olmuştur. 

Şark isyanında işlen
miş cürümler 

ANKARA, 1 (Telefon) 
Adliye encümeni Şark isyanın-

ANKARA, l (Telefon) 
Adliye vekili Yusuf Kemal 
bu akıam İatanbula hareket 
mİ!tİr. Yuıuf Kemal Beyin 
seyahati huıusi mahiyettedir. 

İş Bankasının İne
bolu şubesi 

INEBOLU, 1 A.A. - iş Ban 
sı ,ubesinin kütat resmi bugün 
rasimle yapıldı. Bir i&kele ıehri ol 
lnebolu da banka ıubesinin muaı,.ılıııtl.: 
leye ba,laması halk tarafından bil' 
yük bir memnuniyetle karşılanmıf 
tır. 

Muhafız Gücünün yıl 
dönümü tes'it edildi 

ANKARA, 1 A. A. - MuhafıS . b 
alayı ve muhafız ııücünün dokuzuır 1 

cu yıldönümü bugün öğleden sonrf f 

Jstiklal spor sahasında zenıin ı.- • 
programla tesit edilmiıtir. Klü• . 
reisi lsmail Hakkı Beyin hitabesiııl ! 
müteakip eilencelere baılannuı ve Yl 
bu meyanda ağır siklet alaturka ve 
alafranka güreı müsabakaları yapıl· 
aııftır. Davetliler arasında Büyia 
Millet Meclisi Reisi Kazım Pati , 11 

Hazretlerile Mecliı reis vekillerİ.11' 

den Vasıf Bey ve birçok meb'u•lat 
Milli Müdafaa müste1-9n Seycli P .. 
fa ve daha birçok erkin ve ümerayl 
askeriye ve zabitan bulunuyord 

Ayrıca kalabalık bir halk kitlesi d 
sahada ıenliklet"i ıeyretmiıtir. 

Muhafız ıücü atletleri bu sabalı 
saat 6 da mukarrer seyahatlerine çık 
mışlardır. Biıiklet talmnı da bu ak
şam yürüyÜ§ mebdei olan 
trenle hareket etmi§tir. 

da itlenmiş suçların cürüm ad 
dedilmemesi haklandaki layihı 1 
yi müzakere ve kabul etmi tir di 

Türkiye Turinıı klübü geçenlet"de 
1930 senesi faaliyeti için uzun ve 
tafsilitlı raporunu ve bilinçosunu 
neşretti. Bu matbu risalen.in mütalo
ası cemiyetin bir çok ıeyler düıün· 
müt ve bunlara tetebbü& etmiı ol· 
duğunu ıösteriyor. Turizm noktai 
nazarından Mısıra ve Balkanlara n• 
kadar ehemmiyet verilse o kadar fay 
dalı olur ve Turizm mefhumunun 

taammümü memlekete ne büyük is
tifadeler temin edeceği kanaatinin 
husulüne çalıımak hepimiz için de 
vaciptir,farzdır. Geçenlerde Fransa
da yen.İ teşekkül eden kabine zama 
nında bir "Haut Commiıaariat du 
Tourisme,, ihdas edilmiıti. lta1yada 
da en son defa doğrudan doğruy. 
Baıvekalete tabi bir Turizm büyü~ 
komiserliği ihdM olundu. Bizde bu 
vazifeleri fahri olarak ve pı-k cüz,ı 
bir sennaye ile eören cemiyetin kaC 
ri bir gi.in takdir ve namı hayırla ya 
dedilecektir. 

Cemiyetin raporunun bir fıkrasın· 
da: "Temenniyatımızın biri de mua 
venetrerini bizden hiç bir vesile il_ 
deriğ buyurmayan Türkçe ve Fran· 
sızca milli matbuatımızın T urizn1 
meWline Avrupa matbuatı misilli, 
haftada bir gün gazetelerinin bir 
sahifesini haıretmelerjdir. "denili
yor. Ümit ederim ki kariler bur.a 
bilmem kaç yılda bir iki ıütun tah· 
sis etmiş olduğumuzu çok görmez 
Jer!., 

~bdülhak Şinaoi 
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alklan alınan faiz hafifletilemez mi? 
iraat Bankası faiz 

.... -...... iktarını azaltmalıdır 
alka ve köylüye yükletilen ağır 

faiz yükünü biraz daha 
afifletmek mümkün değil mi? 

•••••••• 
y· Türkiyede ve başka memleketlerde kredi ve 

faiz vaziyetleri - Ziraat Bankasının faiz 
olitikası - Niçin fazla? sualine verilen cevap 
ıı .. tarafta umumi bir tikayet 1 sürebilmelidir. Bu hususta Zi
: Kredi bulamıyoruz, bulduğu- rat bankamız köylüleri muhte

kredilerin faizi çok yükıektir!. kirlerin elinden kurtarmak su-
!İk~yetler çok yerindedir. Bizde retile vazifesini tamamiyle ifa 
i ve kredi faizleri için sabit, etmiştir. 

Yyen ve hnuni bir had yoktur. Son beynelmilel ziraat kon-
" nıües•cse kendine göıe bir had feranslarında ziraat kredileri

B ılıit etmif .. Her muhitin kendine nin ehemmiyeti tamamile tak-
e •bazı uoul ve teamülleri var. Ti- dir edilmiş olduğu için ecnebi 
b •t kredisinin ipti2ale uğradığı sermayelerin yakında gerek 

'lllik merkezlerde; hesabını bilmi· Bulgaristanın, gerek sair mem 
tacirlerin, ihtiyatı düşünmeyen leketler ziraatinin muaveneti-

• 'di müesseselerinin uğradıkları ne koşması ümit olunabilir. 
Jıeı meydandadır. Faiz ve kredi- Bulgaristan ziraat bankası-

" en acıklı manzaraları iç Anado- na köylünün ziraatine lazım 
görülür. Orada yalnız müraba- geldiği derecede koşmadığı is

m ların değil, rakipıiz çalışan irili nat edilmiştir. Halbuki banka 
ol.ı •kıı bankaların da insafsızca ta- elinde bulunan vesaiti nisbe-

kkümleri vardır. tinde her şeyi yapmıştır. 
~aşka memleketlerde faiz niıbeti Acaba bizim Ziraat Bankası bu sa· 

. kredi ıeraiti sıkı bir kontröle ta hada neler yapmaktadır? Hüküm ve 
ir. HükUmet, yeni programında kararlarmuzıda insaflı olmak mecbu 

tsaılar üzerinde çalışacağını vade 
or. Ancak bizim memlekette; bir 
hususi sebep ve ,arılardan dola 

afıı . bu vaziyeti esaslı bir kontrole ta
un tutmak müıküldür. insafsız kredi 
nrl faiz kaçakçılığının önüne kolay
biı la geçilemez. 
ÜP~ Son zaınanlarda kı-edisizlikten en 

ıiııi )ade ıztırap çeken tüccar değil, 
ve lı.)lüdür. Evvelce köylüler fahiş fi

l, mürabahacı tüccardan istedik

pıl· 

yül 

. kadar kredi buluyorlardı. Şimdi 
İmkan kalktı. icra ..e iflis kanu-

afi ~ tıda hapis cezasının kalkması köy 
· . 1tti boı·çlarına kartı kayıtsızlığa 

ketmiıtir. Bu, bir az da mazideki 
•lan hir nevi intilr:amıarr. Fakat 

.ııa mukabil tüccar da sağlam te
~at bulmadıkça köylüye kredi ver 
İ}'or. sıkıntının belli batlı bir ıe

i de buduı·. 

Zirai kredı ıncseleıi, her memle
Ette hükUm eti ve efkirı umumiye
~ işgal eden bir meıele halindedir. 

8
., 'çcnlerde Bulgaristan Ziraat na

.. ı Sobranyada irat ettiği bir nu ~ 
1~kta z: rıu kredi münasebcile fÖyle 
~· 1}'ardu: 

"h ~ Zirai kredi, ziraatin en 
1 ~ liiyük istinatgahlanndan bin. 

dir. l tibarsız hiç bir terakki i h
lda 'İınali yoktur. Köylü paraca 
va hic bir sıkmtıya uğramadan 

dai ~~r hangi bir muhtekirin elin
ıe- 1e oyuncak olmadan tarlasını 

riyetindeyiz. Ziraat Bankası, son za 
manlarda, köylerde ve memleketin 
ziraatine ıimdiye kadar olmadığı de 
receden daha yüksek hizmetler gör 
müttür. Bunu inkar etmek doğru 
değildir Asıl düıünülecek ıey şu

dur: Ziraat Bankası mevcut imkan 
ve vasıtalarile bu hizmetleri daha zi
yade geniıletemez mi? lşte herke
sin düşündüğü ve neticede: "Evet, 
Ziraat Bankaıı iıterıe, kendi saha
ıında daha bir çok iyilikler yapabi. 
lir. Hele faizlerini mutlaka mühirn 
bir nisbette indirebilir. Bu milli 
bankamızın salihiyetdarlarına: ''Ni
çin fai:ı.i indirmiyorsunuz?,, diye 
sorulduğu zaman fU cevabı alıyo-

ruz: 
- ''faizi nasıl indirebiliriz? Mev 

duala yüzde yediye kadar faiz veri
yoruz. Mevduata bu kadar yüksek 
bir faiz verdikten sonra, biz yüzde 
on ikiden a§ağı bir faiz Üzerjne ça
lışabilir miyiz?,, 

ilk bakııta hesaplı ve makul gö
rülen bu sözlere: 

- '' Fakat Efendiler, mevduata 
bu kadar yüksek bir faiz vermege 
sizi kim icbar ediyor? Eğer ucuz fa
izle köylüyü memnun etmenize mev 
duata verdiğiniz yüksek faiz mani 

iıe, onu indİ!"mek elinı.tdedir!,, Ce
vabı verlldiği zaman susmaktan baş 

ka bir şey yaoamıyorlar. 

*** 

ve 
unu 
ale-

Buğday mahsulümüz bu sene 
de çok fazladır 

İstihsalatımızı faideli neticelere sevketmek 
için yeni mahreçler bulmak lazımdır 

Şehrimiz iktııadi mahaliline ce- ı nün !imdiye kadaı· cörülmemiı de
.. n malumata nazaran, bu sene mem nilebi(ecek bir berekette olduiu an

nun l.ketin her tftrafında mahsul fevka- !atılmaktadır. 
ıs · ~de iyi vaziyettedir. Alikadarlar bu vaziyet karfJSln· 

ne 
fay 

ının 

de .., 

Sa· 

BilhaHa yeni buiday mahsulü· da vasi mikyasta ihracat yapabil-
e w u ,. n ....-. mek için timctiden yeni mahreçler 

aranma11 lazım ıeldiiini oöylemelı:· 
tedirler. 

vıtagett~ 

1 Ziraat Bankası 
Umumi kongresi 
murahhasıs eçildi 
Ankarada toplanacak olan 

Ziraat Bankası umumi kongre
si için, dün vilayette toplan~n 
komisyon iki murahhas seçm••· 
tir. Kongrede İstanbulu temsi
len Aksaray meb'usu Yaşar ve 
Müessesatı ziraiye müdürü A
bidin Beyler bulunacaklardır. 

Bir şikayet 
Halk mektepleri mecmuası 

isimli bir mecmua için bazı yer 
)erden mecburi abone kaydedil 
diği dün vilayete tikayet edil
miştir. Tahkikat yapılıyor. 

Yol parası 
İki taksitte verilmekte olan 

yol parasının haziran ve teşrini 
evvel aylarında tahsili belediye 
daimi encümenince takarrür et 

tirilmiştir. 

Polis nıütehassısı 
dün gitti 

Buıünden itibaren vazifesi niha

yet bulan Polis mutahau111 M. Ed
mond Haydenfilt dün akıam eks
preıle Avusturya.ya hareket etmiş

tir. 
Avuıturyada jandarma miralayı 

olan mum~leyh giderken istasyon
da polis müdürü ve polis erkinı ta. 

rafından teıyi edilmittir. 
M. Haydenfilt memleketimizde 

iki buçuk sene çalışmıı, bu müddet 
zarfında daktiloıkopi projesi ile po
lis kanununu tanzim ctmiıtir. 

Eski sadaret kapısı 
Uzun müddetten beri kapalı 

olan Vilayetin Alemdar cadde
sindeki büyük kapısı caddenin 
tevsii dolayısile şimdiki yerin
den geriye alınacaktır. 

Bu kapının tarihi kıymeti na 
zarr dikkate alınarak nakil es
nasında şeklinin muhafaza e
dilmesi takarrür etmiştir. 

Dün mahallinde bu nakil iti 
için lazım gelen ketif yapılmıt 
tır. 

Yakında kapının geriye nak 
li ameliyesine başlanacaktır. 

Bir pars vur_uldu 
Polonez köyünde 

köpekleri 
parçalayan hayvan 
Bir müddet evvel Polonez köyü 

civarında köpekleri ve sair hayvan
ları parçalayan büyük bir hayvan 
türediğinden bah•edilmişti. Bu hay 
van nihayet vurulmuıtur. Bundan 
bir kaç r;ün evvel Kılınçlı köyünden 
avcı Cemal efendi ve arkadaıı Oı
man efendi Ulu saz ormanında ateş 

yakarken bu hayvan birden bire 
meydana çıkmış ve köpeklere •al

dırmıftır. 

Bu hali ıöı·en avcılar ıimdiye 
kadar cörmedikleri bu hayvanın kar 
ııaında evveliı şa1ırmıtlar, fakat ça
buk davranan Cema1 efendi isabetli 

ma 
du 
adı 

y;, 
Mübayaacılar birliği _ bir atııla hayvanı karnından vur-

muıtur. Hayvan ağır yaralanmasına 
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şirket yapmıyor rağmen, kaçmıı fakat vurulduiu 
Bir akşam gazetesi Ticaret bor- yerden 1,5 kilometre uzakta Açma-

1&11 mubayaacılar birliğinin gene lar dereııi içinde bilgin bir halde 
ayni iıle ufratmak üzere bir ıırket cörülmüıtür. Bir metre yükıeklik, 
te,kil edeceğini yazıyordu. Dün bu iki metre boyunda, uzun kuyruklu, 
hususta mubayaacılar birliği reiıi boz renkli olan bu hayvanın Para 
Hancı zade Nuri Bey bir mubarri- olduğu anlaşılmaktadır. 

rimize demiıtir ki: ! 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!~!!!!7 
- Böyle bir ıirketin yapılması ta bulunmak üzere bir hey'et ıeçil-

taıavvur bile edilmemittir. Esasen mişti. 

böyle bir tirket yapılmasına nizam~ Bu hey'et dün oktruva müdür-
namemiz müsait değildir. lüğüne clderek sun'i İpek: resminin 

Sun'i ipekten alınacak 
oktruva 

Sanayi birliğinde trikotajcılann 
evvelki ıünkü içtimaından sonra 

.,ktruva reuııi lıaldıında .lttebbüı•t- 1 

tarifede olduğu gibi alınması için 
içtimada ittihaz edilen muharrerat 
üzerinde cörütmüttür. Neticede bu 
hususla resmen Sanayi müdürlüğü
ne müracaat edilmesine karar veril-

mı-mm 
T erzilik öğretecekmiş ! 
• 

Genç bir kızı fuhşa teşvik ederi 
bir umumhaneci tevkif edildi 

Müşerref isminde bir genç kızı 1 nun Y ağkapanında halat ve çadtr 
terzilik öğretmek vadile fuhşa sev- bezi tüccarı Hüseyin Ef. Ağırceza 
keden umumhaneci Münevverin dün mahkemesince üç buçuk sene ağır 

ikinci cezada muhakemesine ba,.. hapis cevasına mahkfun olmuıtur. 

lanmıttır. Mahkeme, maznunu is- Mazhar Osman Beyin 
ticvap ettikten sonra kendisinin tev- k •• 1 • 
kifine lüzum görmüş ve Münevver upe erı 
hemen orada tevkif edilmiştir. Doktor Mazhar Osman B. bir 

Şahitlerin celbi İçin muhakeme küpe meselesinden Fuat B. isminde 
batka bir cüne kalmı!tır. bir zatı dava elmitti. Fuat B. dün 

Sürp Agop mezarlığı 
davası 

bize bir mektup göndererek mese
lede sirkat olmadığını, tim<liye ka
dar kimseyi mutazarrır ebnecliğini 

bildirmittir. 
Dördüncü hukuk mahkemesi 

Sürvagop mezarlığının aidiyeti me-
selesini dün de tetkike devam et- Şirketler 
mittir. Gecen celr.ede belediye me- Haliç şirketinde 
zarlıiın kendine ait olduğunu ileri Haliç şirketi iskeleler-
sürerek uzun bir layiha vermitti. d 1 hareketı" 
D .. k.. 1 d E 

1 
e vapur arın 

un u ce se e rmeni başpapaa ı- · f 1 · ·1 l'k _ . . 1 ve seyrıse er en ı e a a a 
gının vekıllerı bu lilyihaya cevap d 1 k b" 1 ti · 1 k • .. . . ar o ma , ı e erı top ama 
'ererek mulkıyet hakkının kendıle- · · · k J • h · · 

ıçın ıs e enın e emmıyetıne 
rine ait olduğunu ileri sürmüşier- göre bir veya birkaç memur 
dir. Belediye vekilleri, bu yeni liıyi- bulundururdu. 
hanın tetkiki için mühlet istedikle- H ı· · k a ıç şır eti tasarruf çare-
rinden muhakeme l temmuza kal- !erini ararken bu memurları 
mıştJr. 

Aydın komünistlerinin 
isticvabı 

Aydından mahfuzen tebrimize 
getirjlen komüniıt maznunları dün 
ikinci İstintak dairesinde isticvap 
edilmişlerdir. Aydın komünistleri-
nin muhakemelerine on güne kadar 
başlanabileceği ümit olunuyor. 

Teavün sandığı ihtilası 
Poliı teavün sandığından 786 li

ra ihtilas etmekle maznun mütefer
rika mutemetlerinden Ahmet Muh-

fazla görmüş ve bunları yavaş, 
yavaş kaldırmağı düşünmüş
tür. llk tatbikata dün Defter
dar iskelesınde başlanmıştır. 

Şimdi bir çımacı vapur ge
lince halatı almakta, sürme 
iskeleyi koyduktan sonra me
mur mevkiine geçip biletleri 
toplamaktadır. Kapıları açıp 
müşteriyi çıkarmak ve hundan 
sonra tekrar iskeleyi ve çimayı 
alarak vapura hareket düdüğü
nü çalmak ta onun vazifesidir. 
Yani bir çimacı ayni zamanda 
bilet memurluğu da yapmakta

tar Ef. Ağırce:za mahkt:mesine üç 
buçuk sene hapae mahlcllm edilmit dır• 

Sadullah Bey geldi tir. 

Deri kaçakçıları 
yakalandı 

Evvelki cün bir Rus vapurile 
Rusyadan şehrimize kaçak olarak 
15000 liralık deri naldedilmit ve 
bunlar lttanbulda Jak Levi isminde 
birine satılmı,tır. Kaçakçılar yaka
lanmıtlardır. 

Çadır tüccarı mahkum 
Emlftk Bankaıına merhun ve ıi

gortalı olan evin• yakmakla maz-

Seyriıefain umum müdürü 
Sadullah Bey dün Ank· radan 
gelmiştir. 

Sadullah Beyin Seyrisefai
nin yeni kadrosunu getirdiği 
söylenmektedir. 

Sadullah Bey dün Seyrise
fain fabrika ve havuzlarını gez 
mittir. 

Fabrikalarda bir müddetten 
beri yarım gün mesai yapılır
ken dünden itibaren tam mesai 
saatinin tatbikine başlanmı,tır. 

llk mektepte inıtiha., ve 1'tanbul Kız lisesinin t~nezzühü 

Dersler kesildi ve mekf epler 
tatil edildi 

Dün bütün mektepler tedri
sata nihayet vermiılerdir. Yal
nız dün maarif vekaletinden ge 
len bir emirde liselerde tedrisa 
ta daha bir hafta devam edilme 

si bildirilmiştir. Li•eler hazi:a
nın yedinci günü tedrisata ni
hayet vereceklerdir. 

Bakaloı·ya İmtihanlarına ha
ziran 15 te başlanacaktı ... 

Ist. Poljs müdürlüğünden: 
Telsiz telefon ahizesi istimal edenlerin ve 

etmek istiyenlerin ruhsatname almaları mec
buridir. Buna riayet etmeyerek bila ruhsat 
radyo ahizesi istimal eyleyenler i.akkında şid
detle takibatı kanuniye icra edileceğinden 
henüz ruhsatname almayanların posta te' graf 
telefon umum müdürlüğü naınına Istnnbu1da 
büyük postahane binasında telsiz telef on sir
ketine müracaat eyiemeleri lüzu.ınu ilan olu :ur. 

BtJlediyede 

Hudutlar 
Dünden itibaren ye'lii ' 
şekil tatbik ediliyor 
lstanbulun kaza, nahiye ve 1 

köy· hudutlarına dair yeni tak
simat heyeti vekilede tasdik e
dilerek belediyeye bildirilmit
tir. Muamelat dünden itibaren 
yeni hudutlara göre yapılmak- 1 
tadır. Şimdi tehir dahilinde bü
tün kaza ve nahiye hudutları 
taayyün etmiştir. Heyeti vekile 
kararı bir gün teehhür etmiş ol 
saydı, taksimat gelecek seneye 
tatbik edilecekti. Yeni taksi
matta bazı köyler ıehir hudu
du haricinde kalmaktadır. Bu 
suretle belediyenin itleri bir 
hayli hafiflemiştir. 

Devlet bankası ve 
belediye 

Devlet bankası hissedarları 
umumi içtimaına belediye de it 
tirak edecektir. Belediye vari
datınıo yüzde biri nisbetinde 1 

bankaya iştirak etmiştir. i 
İstanbul belediyesi namına 1 

daimi encümen reisi Tahir Bey 
içtimada bulunmak üzere An
karaya gidecektir. 

Ekmek narhı 
Buğday son günlerde ıehri

mize az geldiği için iki aylık 
bir müddet zarfında ekmek fia
ti yükselecektir. Yarından iti
baren ekmek 9 kuruş on para, 
francala da 13 kuruş yiı·mi pa
radır. 

Gayri müseccel İş 
idarehaneleri 

İstanbulda 11 müstahdemin 
idarehanesi vardır. Ve bunlar 
müsecceldir. 

Fakat belediyeye yeni bir 
ihbar vaki olmuş ve gayri res
mi olarak daha bir çok idare
hanelerio faaliyette bulunduk
ları bildirilmi,tir. Belediye bu
nun üzerine kaymakamlıklara 

bir tamim göndererek, bu gibi 
yeı·lerin şiddetle takibini bildir 
miştir. 

Dün birisi belediyeye müra
caat ederek yeniden bir idare
hıme açmak için müsaade iste
miştir. 

Borsalar 

Yeni şekil 
Ticaret borsasında 
şimdiki meclis yerine 
İktısat vekaletince hazırlan 

makta olan lstanlml Ticaret o
dası nizamnamesi bitmek üze
redir. Gelen malumata göre, 
yeni nizamname ile Ticaret bor 
sasında şimdiki bir meclis şekli 
kaldırılmaktadır. Borsada mu
amele gören he• eşya grupu j. 
çin bir idare komitesi buluna
cak, bu komiteler de biı·leşip u
mum meclisi teşkil edecekler
dir. 

Söylendiğine göre, bu şekli 
Ticaret odası vekalete teklif et 
mİ:\tİr 

I 

Biz şaştık! 
Dün lstanbulda maaş 

tevziatı karma karışık 

oldu. Bu işi böyle arap 
saçına döndürmeden ida
re etmek imktinları var
ken, bu, yapılmadı. 

Mesela bir maaş sa
hibi ta Üsküdardan kal
kıp Eyibe, yahut Eyip
ten kalkıp Kadıköy ma
liye tahsil şubesine git· 
meğe mecbur edildi. 
Halbu ki bunların için
de üç güz kuruş maaş 
alan biçare kadınlar da 
var. Bunların maaş 
alabilmek için lstanbul 
içinde yaptıkları bü
yük seyahatin masraf 
ve gorıunluğundan sar
fınazar, işin karışıklı

ğından maaşını alama
yıp tekrar bugü ,,, bel
ki de ya"ın, belki de 
bir hafta sıra ile gidip 
gelmek mecburiyetinde 
kalacaklar da var. Çok 
kimseler de hangi şube
den maaş alacağını htilti 
bilmiyor. 

İstanbulda maaş tev
ziatında senelerce mü
marese peyda edenle" 
ve halkın maa~ tec•zia
tında anlayış kabiliye
tini iyice öğrenmiş ol<ın
lar, eshabı maaşı böyle 
surum sürüm süründü
recek/er miydi? 

Biz bu işin daha ev
velded hesap edilerek, 
neden ona göre hareket 
edilmediğine şaştık, 

Siz ne dersiniz? 

Harmanlar 
seddedildi 

Haliçte beş tuğla hıırmanı 
kapatıldı 

Belediye tarafından ceçen sen~ 

Haliçteki tuğ)a harmanlarının bu 
günkü ~tkilde igletilmemesi için bır 
karar verilmitti. 

Dahiliye vekaleti tarafından har
manlarını fenni bir şekle •oktuklar 
taktirde faaliyetlerine müsaade edil. 
meıi kaydile ta.ıtill edilen bu karar~ 

rağmen, harmanlar bu sene sene fa 
aliyette bulunuyorlardı. 

Aldığımız malUmata nazaran Ka. 
raağaçtaki ''fitekhan~" fabrika ınır. 

müracaatı üzerine bu fabrikaya ya
kın olan beş tuğla harmanı zabıt-. 

marifetile seddedilmit ve faaliyetle

ri durdurulmuıtur. 

Tekaüde sevi-
Evvelki r.Unkü nuıhamızda teka

üde sevktdildiğini yazdığımız tapıı 

evrak mümeyyizi 511mi B. kendi ar

z.usu ile tek,.üde •evkedllmiştir. 

U.ı r.;ok şu . ,, .. ~-.ıını.;.nJ, 1...t}ınt {lKGrtıı~~ 
i . 1 e mış ... 
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Telefon nıamıınlarıı 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLER/ 
G 

3 ayiıfı 

fi " 

TUrlciyc için Hariç içiıı 
400 kurut 800 kurut 

750 .. 1400 .. 
ız .. 1400 .. 27c;., .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ııeçeo nüohalar 10 kurut 

ıur. Gazete u matbaaya ait iti• 
ı çin tt .. iidiriyete mür:ıcaat edilir. 

Gazetemiz ilanların mea'uliyetini 
'.ıabuJ etmez . 

Bugünkü Hava 
Dün en fazla hararet 26 en 
aE 16. Hava bugün açık., 
Ruzgar hafif mütehavvil. 

rt;:--~~-
Tenezzüh ! 

Mülkiye mektebi de diğer 
mektepler gibi, bir yaz tenezzü 
tıü yaptı. Bunu Beykoza azimet 
etmek üzere Köprüde "pala. 
mabent., bir şirket vapurunun 
davlumbazına asılan ve "Mil
kiye,, olan kocaman bir Anado 
lu haritasından öğrenmiştim. 
Bizi davet etmedikleri için na
<ıl eğlendiklerini bizzat göre
'lledim. Yalnız bulunanların ifa 
delerine nazaran, hazırun bir 
takım mesleki oyunlar oyna· 
mışlardır. En ziyade muvaf
fak olan oyunlar "kör ebe,. ve 
"köşe kapmaca,. olmuştur. 

Allah kabul etsin ! 
Dün Köprünün gözünden hı 

şımla çıkan biT romorkör naza 
rı dikkatimi celbetti. Bili ihti
yar ismine baktım. Neydi bili
yor musunuz? Nafile düşünme 
y in! Sittin sene arasanız bula
mazsınız. Bu isim "Namaz. 
gih,, idi: 

Siz bu isme "Allah kabul 
etsin!" demez misiniz? 

Ali Nazima Bey ve 
fazilet mükafatı 

Zannederim merhum Necati 
B. zamanında Maarifte "F azi
let mükafatı" diye bir nakdi 
mükafat tesis edilmişti. Her 
sene bu mükafat için her mek· 
tep namzet gösterir ve bu para 
da bir muallime verilirdi. Ben 
kendimi bildim bileli ismini i
şittiğim ve yazdığı eserleri gör. 
düğüm bir muallim var ki, bir 
kaç ser.ed~n beri kendisini ta
nımak hazzını duyuyorum. Bu 
zat F ransızçıı. muallimi Ali Na· 
zima Beydir. 

Dikkat ediyorum, her mu
hit ve mektep "Fazilet müka
fatı icin kendi tanıdığını ve ya
kmın; ileri sürüyor ve böylelik
le ara çok dağılıyor, diğer ta
raftan bu işin asıl kararını ve
renler de tam bir jüri gibi hare
ket etmiyorlar .. Eğer böyle ol
masaydı. 50 seneden beri ho
calık eden, bir kucak matbu e
seri bulunan ve bu sene Fazi-

Biraz sonra Kerime Hanım· 
la yeğeni Yeşil Camiye vardı
lar. 

Cami hakikaten nefisti. Ke
rime bir zamandan beri hasta 
ruhuna mühtaç olduğu teselli· 
yi veren böyle bir yerde bulun
mamıştı. Fakat ne yazık ki Hu 
ri Hanım burada çok durmak 
istemedi. Camiyi bir müddet 
dolaştıktan sonra genç kıza 
"Çıkalım,. demek isteyen bir 
baş işareti yaptı. 

Kerime artık her şeye, her 
emre bila itiraz lıoyun eğiyor
du. Bir şey ~üylcmeden Huri 
Hanımın peşi c ıra camiden çık
tı. iki kadın c:ıro:uen çıkıp Bur 
sanın diğer şayanı temaşa yer
lerini gezdiler. Çekirgeye gitti· 
!er. Nihayet akşama doğru Hu 
ri Hanım gezintiyi kafi buldu. 

Kerimeye: 

Hekimlikte Meteoro • Patoloji 
unvanile bir bahis tekrar açdmak 
üzredir. Tekrar açılmak üzre dedi
ğime sebep, eski hekimlerin bu mes 
ele ile uğratmıı olmalarıdır. Çok 
zamanlarda ya§llmıı olan selefleri
mizin bu buıuıtaki malilmatları sat 
hi ve noksan idi, bugün ortaya koy 
duğumuz ıeyleri bilmezlerdi. Ver• 
dikleri malilmat sağlam temellere da 
yanmış görünmeyor. Bizden sonra 
ııeleceklercle bizimkileri hiç ıüphe
siz, öyle görecekler .. Eakiler bizim 
sebep ve yahut eser olarak clüıündü 
ğümüz; güneıin lekelerini mıknati· 
ıi hrtmalarını eserlerde yazamazlar 
clı; elektrik kudretinden, endüksiyo 
nç ceryanlarından Oltra · Vyiole ıu 
alarından Rontken ıualarından, Mi 
!ikon ıualarından, huliaa fizikde in 
kilap yapmak kudretini haiz olan 
bu inıialardan bahsetmiı olmaları 
beklenemezdi. Bununla beraber sis
lerin, fırtınaların ıihbat üzerine o· 
lan tesirlerİnj bilirler; ayla günete 
ve daha baıka semavi ecrama bizim 
bugün isnad etmeğe yeltendiğimiz 
tesirleri bilirlerdi. 

Meteoro . Patoloji faılını açmak· 
la yeni hekimlik kendine göre bir 
nevi " Tıbbi ilmi nücum " yaratmıı 
oluyor ki ııide gide eıkiıile birleıe
cek, hiç olmazsa bir çok bağlarla 
ona bağlanacaktır. 

Meteoro • Patoloji den elde edi
len ve elli sene evveline gelinceye 
kada,. alaka göıterilmeyen bilğilerin 
mukadderatı ne olacağı, insanların 
sihbatları ve selimetlerini temin 
edip etmiyeceği timdiden kestirile
mez. Bugün bunların birisinden, hn 
vayi neıimiye ait olan hadiselerden 
bahsedeceğiz. Bunun hakkında pek 
yeni ve gayet faydalı ııörgüler var
dır ki her zaman tetkikleri kolaydır, 
Bahsetmek iıtediğimiz rüzgirlarclır. 
Rüzgarla yani havanın yerini değiı 
tirmeaile sıkı fıkı meıgul olan tecrü 
becilere söz vermeden önce yukarı
da söylemit olduklanmızı tasdik et
mek üzre Bokrat hekimin eserlerin
den "hava ıu mesken,, ünvanlı ki· 
tabı bir kere daha açalım. Bu kitap 
tan ıu fıkrayı nakil ediyoruz: HaJel 
ade gün doğutu ile batı araımda 
eıen yeller gibi, kışın sıcak rüzgar
lara maruz bulunan ve timal rüz. 
garlarından masun olan tehirlerde 
ehemmiyetsiz ıebepler yaraları azdı 
rır. Bu yerlerin halkı kuvvetsiz olur 
Kadmları hastalıklı ve kuırdrr. Ço. 
cuklan ihtilaçlı ve saralıdrr; erkekle 
ri dö ıantaryo ya ve uzun kış hum
masına tutulurlar .. " Bokrat hekim 
sonra cenup rüzgirlarıodan maıun 
olan yerlerle yaz, kış gün doğuıu 
rüzgarlarına ve bunlara muhalif 0 • 

·································-··················· 
let mükafatına en kuvvetli nam 
zet diye gösterilen zatin bile 
hocası olan, ve bugüne kadar 
bir defa dersini bıraktığı gö
rülmemiş olan bu yetmişlik ho
caya bu mükafat verilirdi. 

Ben göğsümü gererek soru
yorum: Türkiyede Fransızca o
kumuş olanlardan kaç kişi o
nun talebesi değildir veya onun 
yazdığı bir eserden istifade et
memiştir? 

Bu suale cevap verecek yüz 
de bir kişi çıkmaz .. 

Onun içindir ki bir sürü dedi 
koduyu mucip olan bu "Fazi
let mükafatı" nı iyi seçilmiş bir 
jüri verse çok daha musip olur. 

FELEK 

- Haydi cicim, dedi Artık 
vakit geldi. Eve dönelim. Pata 
baban bizi bekler . 

Yusuf Paşa Bursaya g~leli
den beri mizacını değiştirme
mİ§tİ. Paşanın keyfi artık ye. 
rinde idi. İtler istediği gibi gi
diyordu. Kendi adamları inkı
lap taraftarlarının her gün bi
raz daha ilerilediklerine dair 
haberler getiriyordu. Eski ida
reden bıkan yeni yeni siyasi 
kuvvetler maksada müzahir o 
luyorlardı. Siliihlar bir taraf
tan geliyordu. Çarls Baker bun 
ları evinin altında istif ediyor
du. Vakti gelince tevziatı ya
pacaktı. 

Kadri Beye gelince Yusuf 
Paşanın ondan korkusu yoktu. 
Her halde delikanlı sevgilisi
nin Bursada bulunduğunu ha
ber alıp Bursaya gelinceye ka-

''Ey, Horasyo! Yerle gök ara~ 

sında öyle tesirler var k.i sizin 

b.ikmetiniz henüz anlamadı .. 

( Şekiıpiyer) 
.. K.iinat1n her tarafından şua .. 

lar almaktayız. Uzalt. güneşler~ 

den. nebidözlerden gelen cırip 

bassalı şualar.,, 

(Milikan) 

lan rüzıfarlara maruz bulunan yerle 
re geçiyor; ve bunlardan sahifeler 
cloluıu bahsediyor. Bokrat, biç !ÜP• 
heıiz, en iyi tanıdığı kendi vatanın 
daki ıehirleri nazarı dikkata almıt· 
tır. Buııün bizde böyle yapıyoruz. 
tecrübeJerimizden çıkan neticeler o 
kadar geniı değil, mevzuları belki 
pek mahdut bir tarzda tikin derin 
olarak tetkik eyleyoruz. 

• * * 
Ornek olarak pröfeoör Murikon' 

un " cenup rüzgirlarının tesiri " un 
vanlı eserini alalnn. Eserde Ron va .. 
clilerinden kopan ve o civardaki hal
kça çar çabuk gelip geçici ve ehem
miyetsiz arızalar yaptığı baideten 
kanaat getirilmit olan rüzgarlardan 
bahsediliyor. Meme emen çocuklara 
bir hasthane koğuıunda yapılan tet 
kikattan bu rüzgarların daha batka 
fenalıklar yapmak kabiliyetinde oldu 
ğu anlaıılmııtır. Bu rüzgarlar estiği 
zaman büyüklerin batları ağrıyor; 
kuvvetsizlik hiuediyorlar; ufak te
fek arızalara duçar oluyorlar. Ba· 
zan ela ehemmiyetli teamüller lıaaıl 
ediyorlar. Bu cümleden olarak mü
teverrimlerin ağızlarından kan geli
yor; sinirliler hırçınlafıyor. Küçük 
çocuklar üzerine daha ziyade tesir 
ediyor. 

Müdekkikler, rüzgarın, küçük be 
bekler Üzerinde baıhca üç türlü te
sirini kayit etmi!lerdir.. Birincisi, 
lodos rüzgirı eserken Kreılercleki 
çocuklar, bila İstisna, hırçınlaııyor
lar; rahat uyumayorlar; ağlayorlar. 
ancak rüzgar kesildiği ve yahut po
yraza döndüğü zaman rahatlatıyor
lar. 

ikincisi Tip'te bulunan" çocuklar 
da hararet derecesi tabiinin üstüne 
çıkıyor, rüzgar eserken bir, iki gün 
içinde hararet 39 kırka kadar fır
layor. Sonra kaylar, hafifçe ihtilaç
lar yüz gösteriyor. Nihayet, üçüncü 
tipte, bazı çocuklarda anzalar telaıı 
mucip olacak derecede tiddetli olu
yor ve pek bariz ınümeyyiz evıafla 
tezahür ediyor; vahim mide ve ba
ğırsak iltihaplarına müptela olanlar 
da görüldüğü gibi, çocukların vü
cutlarından sular çekiliyor, kuruyor 
lar; çehreleri değişiyor; yüzlerinin 
çizgileri çekiliyor; gözleri çukurla· 
fıyor; tepelerindeki bmgıldakları çö 
küyor; derileri kül rengine çalar bir 
renk bağla;or;ateı iç.inde yatıyorlar 
çocuk, bir kelime ile, kuruyor. Bu
kur..:ımak vücuttt'. ciddi ve mühim 
karıııklıkların alametidir. Okadar 
ciddi ve mühim karışıklıklar ki ölü
mü bile İntac ederler. Bu feci aki
bet bilhassa bünyece zaif olanlara 
mukadderdir. Bununla beraber bu 
meı'um ı·üzga.r eameseydi o çocuk
lar böyle elim bir suretle ölmezlerdi. 

Dünkü şeklin ho.lli 
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Yeni şekil 

Soldan sağa 
1 - Yüz (5) Cevval (5) 
2 - Meyva (4) Karaköy semti 

(6) 
3 - Yıldızları tarassut (5) Ot

tan kıl (3) 
4 - Akıllar (4) Vücudün tüyü 

(3) Nota (2) 
5 - Eksik değil (3) Sevgili (3) 
6 - Saçsız bat (3) Kızın cilveıi 

(3) 
7 - Tahmin (3) Pislik (5) 
8 - istikbal (3) Hoca (4) No

ta (2) 
9 - Göl (3) Asümaıı (5) 
10 - Bir memleket ( 4) Batta 

tufeyli mahluk (3) Su (2) 
11 - Çarşı (5) lnce sandal (3) 

Yukardan aşağı 
1 Sevinç (5) Zulmeden (5) 
2 - Yakın değil (4) Tren (5) 
3 - Melike (6) Yüz örtüsü (5) 
4 - Emeller (4) NA (2) 
5 - Kitap vücude getirmek 
6 - Yazan fey (5) ile (2) 
7 - Göıterh (5) Çok (5) 
8 - Maliil (4) ~limet (5) 
9 - Söz (3). Keder (3). 

(5) 

10 - Süvarinin bindiği (2) Str 
( 3) Sonuna ( r) ilave ederseniz ma 
den olur (4) 

11 - Ay (5) Küçük cadde (6) 

lardan bu rüzgi.rların eseceğini on 
dört saat evvel haber veriyorlarmıf. 
Bu rü:zgirlar veremliler üzerine pek 
fena tesir ediyormuf. Kan tükürür 
ler ve umumiyetle sıhhatları fenala
ıırmıı. Şarki rüzgarı uyuyan haa
talığı birdenbire uyandırırmıı. Rüz 
girın bu tesirinden hava tazyikile 
rütUbet derecesinin düşmesinden 
başka amiller aramak icab ediyor .. Ne hekimce, nede hava ahvali iJ. 

mince tetkikatta derinleımiyerek ya 
1 • • • 
ınız fUrasını kayit etmek iseriz. Lo 

doa rüzgarı sıcak bir rüzgardır; ha- lngilterede yapılmış tetkikler var 
vayi neıimi tazyikinin alçalması ve dır ki bu hususa dair kat'i kararlar 
rütUbet derecesi.nin düımeıile müte vermeğe müsaittir. Tetkik.Jet verem 
rafıktır. ( Tanca) çok rüzgarlı bir üzerindedir. Doktor Jordon isminde 
Jehirdir. Akdenizle Atli.ı denizi ara bir zat bu İf üzeı·inc tam yirmi ıene 
sında, Cebelittarık bağazı vaoıtasile çalıımış, şimdi tetkikatının neticesi 
pek büyük hava mübadelesi vuku ni neşrediyor. Bu zata göre verem 
bulmaktadır. Bu iki denizin üstünde üzerine pek fena te~İr eden rüzgir
hasd ol~n tazyik ve ısınma farkları lar batıdan esen yağmurlu ve sert 
çok kuvvetli hava akınbları yapar rüzgirlardır. Bu rüzgi.rlara maruz 
(Tanca) şehri bu akıntıların ilk uğ olan halk, olmıyanlardan ziyade ve 
rağıdır. Buradaki rüzgarların en teh rem oluyorlannış. Böyle yerlerde 
likelisi yerlilerin (şarki) dedikleri oturan müteverrimlerin pek azı kur 
dir. Bu rüzgi.r esmeğe baılarsa gün tuluyormuş. f 
lerle eser; birdenbjre kesilir . Eser- Bu zat daha ileri ffidiyor, lngilte
ken sinirliler hırçınln1ıyor, ba, ağrı rede zatürrca hastalığının zuhuru 
ları tutuyor. Geceleri uyumayorlar, ile poyraz rüzsi.rı arasında ııkı bir 
garibi şu ki çok hassas kimseler vü- ı münasebet bulunduğunuicldia ediyor 
cutlarında hi•ıettikleri rahatsızlık- Soıık rüzgarlarm kalp h .. tatıldarı 

da,. Kerime İbrahim Beye var
mış olaca. ktı. Kızını Kadri Bey 
den iyice sakladığına kanidi. 

Yusuf Paşa artık hareket za 
manının geldiğini hissediyor
du. Asilerin başına geçecek, 
payitaht üstüne yürüyecek, sa
raya girecek ve Padişahı sal· 
tanat hukukundan feragate ic
bar edecekti. 

Bu işin muvaffakiyetle başa
rılabilmesi için Yusuf Paşanın 
vücudüne ihtiyaç vardı. Paşa 
bütün bu düşüncelerle meşgul 
olduğu için kızın sararıp solan 
çehresine bakmak aklından bi
le geçmiyordu. 

Ancak vakit buldukça el al. 
tından kızı hakkında malumat 
alıyol"du. Haber verdiklerine 
göre Kerime artık bağırıp ça
ğırmıyordu. Zorla verildiği a
damı nihayet kabule razı ol
muştu, daha doğrusu razı ol
muş gibi görünüyordu. 

Yusuf Paşa Kerimenin Kad 
ri Beyle sık sık görüştüğünden 
haberdar değildi. Onun için kı
zın genç zabit~ karşı gösterdi
ği merbutiyeti gelip geçici bir 

heves telakki etmişti. 
Yusuf Paşa kızının emsal ve 

akranı arasında küçük düştü· 
ğünü istemezdi. Onun için Ke
rimeye şen ve mevkii ile müte
nasip bir düğün yapmak istedi. 
Çehiz düzmek hususunda pek 
cömert davranan Yusuf Paşa 
bu hususta çok alakadar olu
yor, hatta Kerimenin çeyizine 
dair tavsiyelerile Huri Hanımı 
İrşat bile ediyordu. 

Y ııuf Paşa hareket etmeden 
evvel, Kerime solgun çehresi, 
yorgun gözlerile babasına çı
kıp vedalaştı. Babasının gitme. 
si genç kızı günün her saatin
de sıkı nezaret altında tutan 
gözlerden bir çiftinin eksilme
si demekti. Fakat bundan ne 
çıkacaktı? Kadri olsun, güvene 
bileceği diğer insanlar olsun, 
hepsi şu sırada kendisinden o 
kadar uzakta idiler ki... Keri
me şimdi hiç kimseden yardım 
İstemeğe cesaret edemiyordu. 
Bülbülden başka güvenilecek a 
damı yoktu. O da esrarengiz 
bir surette ortadan yok olmuş
tu. Genç kız biı· adam, bir sır-

Budala dost 
İrfan Bey müteahhit, tüccar 

dır. Devlet demiı· yollarına her 
sene· aşağı yukarı yüz elli bin 
liralık malzeme verir. Yüz elli 
bin liranın komisyonu da kendi 
sini müreffehen idare ediyor. 

Fakat İrfan Bey i!vlidir. Ka
rısından korkar. Çünkü karısı 
son derece kukançtır da on
dan .. Hakikaten erkekler kıa-

atılmak şartile hazır yazıımıt 
dört mektup gönderdi. Bu su
retle karısı Ankaradan alelusul 
göndel"ilmesi icap eden mektup 
ları da almış olacaktı. İrfan B. 
de Bursada bu dört günün eze 
eze suyunu ve zevkini çıkara
caktı. 

r;..// kanç karılarından çok korkar-
• p'lfı lar. Çünkü bir defa dırıltı çı-

Zeki düşman budala dosttan 
evladır, derler. Bu Ankaradaki 
dost olacak budala da mektup
ların dördünü de ters sıra ile 
göndermez mi? Bu suretle Ne
bahat Hanım her gün şu şekil· 
de mektuplar almış oluyordu 

. . . . . . ı kartmak istemezler. Sonra kıs 
- Kızı?1• se~ı ı~ı kış~ ~ste- kanç kadın, kıskançlığı nisbe

~~r'. Tahkık ettırdım. İkısı de tinde asabidir. Ayılması, bayıl
ıyı ınaanlar_ · • ması çok olur. Onun için İrfan 
'l -

1
öyle ~•.e evvela hangisi Bey, biraz da kendi rahatı için, 

ı e ev enecegım anne? evde bir kıskançlık hadisesine 
İsbat hiç bir zaman meydan vermek 

"Nebahatciğim, itte dört 
gündür ki Ankaradayım. Müt· 
hiş canım sıkılıyor. Bereket 
versın yarın seni göı·eceğim. 

Buseler . ., 
Hanım söyleyor, 

söyleyor. Kocası da 
söyleyor, 
gazeteye 

dalmış. 
Hanım 

kocasının 
kip aldı: 

birdenbire kızdı ve 
elinden gazeteyi çe-

- Ne söylediğimi dinleyor 
musun? 

Dinleyorum karıcığım. 
Hem de dikkatle dinleyorum. 

- Yalan .. "Bana bir iskar
pin alsana,, dedim. Yüzünü bile 
buruşturmadan: "Hay hay, 
hay hay!,. dedin. 

- Karınız gelip mahkeme
de ağlayabilse, beraetinize çok 
yardımı olurdu. 

- Karımın ağlamasını iste. 
yorsanız, beraat edeceğimi ken 
disine söyleyin. Kafidir. 

Cevap 
Mahkemede reis maznuna 

istemez. 
iş icabı Ankaraya gittiği za

manlar, eğer orada uzun müd
det kalacaksa, mutlaka her 
gün karısına bir mektup gönde 
rir. Bu her günkü mektupların 
aşağı yukarı meali malumdur: 
"Cicim, işler iyi gidiyor, bura
da hep seni düşünüyorum .. , 

Karısı Nebahat Hanım mek
tubu alınca ı·ahatlanır, kocası 
sanki yanındaymış gibi endişe 
etmez, 

Fakat nihayet koca da bir er 
kektir. İrfan Bey bir gün nasıl 
aa Melahat isminde bir kadınla 
tanıştı. Bir gün işlerinin bulun 
duğu Ankaraya gidecek yerde 
Melahatle birlikte Bursaya git
ti. Bittabi karıcığı kocasını An 
karada biliyordu .. Yalnız Bur
sa seyyahatinde halledilecek 
mühim bir mesele vardı. Her 

1 gün karısına bir mektup gön-
dermek .. İrfan Bey bunu da hal 

1 
!etti. 

Ankaradaki tanıdıklarından 
birine her gün sıra ile postaya 

"Nebahat, nihayet bugün 
mukavele yapmağa muvaffak 
oldum. Senden üç gün uzak 
kalmak benim için güç oldu. 
Yarın burada son günüm .. ., 

"Nebahatçiğim, bugün de İf· 
!erle uğraşıyorum. Burada da
ha iki üç gün kalacağımı zan· 
nediyorum. Muvaffak olabile
ceğimi zannediyorum. Mukave 
le için kuvvetli vaatler aldım. 
Bir kere mukavele imzalanırsa 
keyfime payan olmayacak, hep 
seni, seni düşünüyorum.,, 

"Nebahat, Ankaraya şimdi 

geldim. Hemen otelde ilk it o
larak sana bu mektubu yazıyo· 
rum. Yarın Veli Beyi görece
ğim. Şimdi seyyahat yorgunlu 
ğum var. Biraz istirahat edece
ğim. Nede olsa tren insanı hay 
lisarsıyor. Hiç bir şeye merak 
etme. Aklım, fikrim sende .. ., 

irfan Bey Bursadan avdetin 
den sonra Nebahatciğinin ken
disini nasıl ka,.şılayacağını yaz 
mağa hacet yok değil mi 

lstanbul ve taşradaki 41m11 
DEV AİR VE MÜESSESATI 

RESMİYENİN 
Nazarı Dikkatine: 

sordu: ı 
- Sen hırsızlıktan on sekiz 

defa mehkilm olmuşsun. 

Yeni teşekkül eden ve merkezi lstanbulda Kahraman 

zade hanında ÜÇÜNCÜ KATTA bulunan 

- Evet reis bey, hiç kusur
suz kadın olur mu? 

Muhakemeden sonra 
İki tanıdıktan biri diyor ki: 
- Birader, bir hatayı adliye 

maruz kaldım. 
- Deme, mahkilm mu etti

ler? 
- Hayır! Beraet ettim. 

üzerine tesir etmekte olduğuna dair 
demüşahedeler vardır. 

Bu Meteorolojik hadiselerin 11h· 
hat üzerine ne suretle tesir etmekte 
olduklarının izahı kolay değildir. 
Bunlar henüz nuariye halindedir. 
Omid ederiz ki bu son zamanlarda 
henüz ilk adnnını atan ve Tıbbi 
Marazi bir mevzu teıkil eden bu ha 
vai ve hariç ez arzi tesirlerin mahi
yeti yakında anlaııl11n. Şuda gizle
nemez '; bu teıirler biraz fazla şid
det gösterecek olursa bizim İçin, biz 
zaif1er için bu namütenahi kuvvet
lere karıı kendimizi müdafaa etmek 
güçleıir. 

daş bulmak ihtiyacında idi. Bi· 
rini bulup sevdiğine haber gön 
dermek ihtiyacında idi. 

Kerime seviyordu, sevdiği j. 
çin de istikbalden ümidi vardı. 
Erğeç tali kendisine yaver o
lacaktı. 

Çarls Baker'in Türk.iyede 
idare ettiği müteaddit ticari ve 
mali işler arasında, Bursada 
bir İpek işi vardı. Baker'in Bur
sada tuttuğu İpek deposu işi· 
nin can damarı mesabesinde i
di. Dönümlerle arazi dutluk ha 
!ine getirilmişti. İpekhane civa 
rında tuttuğu vasi binada bine 
yakın amele çalışıyordu. Ham 
İpeğin kozadan ayrıldığı mev
simde, ipek balyalar ile yüklü 
bir deve kolu şimale doğru ha
reket ederdi. 

Baker Bursa piyasasının en 
muteber tüccarından maduttu. 
Onun için her tarafta büyük 
bir itibar görürdü. 

İngiliz ticareti icabı, senede 
bir kaç defa dahile gidiyordu. 
Onun için Anadolu' da epeyi ta 
nınmıştı. Bilhassa Bursa' da j. 
p!k tüccarı arasında kendisini 

Resmi ilanlar 
TÜRK LİMİTED ŞİRKETİ 
1 Haziran 931 tarihinden itibaren ifai muam:leye 

başlamıştır. Gazetemizde neşredilecek bilumum devair 
ve müessesatı resmiye iliinlarının techhura uğramamasını 
ve muntazaman neşrini temin için mezkur şirkete gön· 
derilmesi iktiza ettiğini devair ve müessesatı resmıyenin 

ittilaıııa arzeyleriz. 
.. Telefon 20960 

-It:t:ilıa.cl• A-'1ilI1 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik t1e hayat i.izerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait "eraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Calatada Ünyon Hanında 

Acentası t ulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Telefon: Beyoğlu - 2003 

tanımayan yok gibi idi. Her 
tüccar arasında hiç değilse 
bir göz aşınalığı vardı. Bir çok 
hanlara da hatırlı bir dost sıfa
tı ile girip çıkardı. 

Baker timdi Buraa'ya mutat 
seyahatlerinden birini yapmış
tı. Şehire vasıl olalı bir saat 
geçmediği halde muteber tüc
cardan ve dostlarından bir ço
ğu ile görüşüp hasbühal etmiş
ti. 

İpekhanenin asırlık ağaçları 
altında yoluna giderken sağa 
sola selamlar, iltifatlar dağıtı. 
yordu. O ilerledikçe başlar kal
kıyor ve çehrelerde dostane bir 
tebessüm beliriyordu. 

- E .. İşler nasıl bakalım .. 
Bu sene İpek mahsulü yolunda 
mı? 

Baker bu suali bir Rum dos· 
tuna sordu. O da bir Yahudi ile 
daldığı hararetli bir muhavere-
yi keserek: · . · . . 

- Malın cinsi çok iyi, fakat 
mikdarı az .. 

Rum mallarının fiatını yük
seltmek için mutlaka bir baha· 
ne bulurdu. 

- Destur, dokunmasın! 
Baker bu nara üstüne başını 

çevirdi. Ham ipek balyalarile 
yüklü bir deve sallana sallana 
üstüne doğru geliyordu. İngi
liz bir tarafa çekildi. Fakat de
venin yolu üstünde iki Yahudi 
hararetli bir pazarlığa dalmış
lar, ha bire çene yarattırıyorlar 
dı. Hay-.-an Üzerlerine doğru ge 
lince ister istemez biribirlerin
den ayrıldılar. Deve araların· 
dan geçerken sözlerini bir tür
lü kesmeğe razı olmıyan Yahu. 
diler hali biribirlerine lif ye
tiştirmeğe çalışıyorlardı. 

İngiliz yahudi bezirganların 
bu haline kahkaha ile güldü. 

Bu sırada yolun bir tarafında 
duran bir aşinaya gözü ilişti. 

- Ali, dedi, Mehmed'in oğ
lu hali mağazada çalışıyor 
mu? 

Adam cevap verdi: 

- Evet, şu berb:!rin yanı ba 
şmdaki dükkanda .. Kapısı ma· 
vi boyalı dükkan .. 

- Şerbet, bu ... uuz! 

(Bitmedi) 
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MİLLİYET SALl 2 

Biribirlerini kıskanan yıldızlar 
lollvvood' daki Embassy kulübü artistlerin çarpıştığı 

bir mareke meydanı gibidir 

Iİ~ibirlerini kıskananlardan Alice Vhite ıe Clara Bov 

j~ollyvood'dan yazılıyor: 
~adın fıtratan kıskanç yara
~ ıştır. Bunlar yalnız erkek-
değil, başka kadınları da 

•kanırlar. Sinema yıldızları
! da bu kaideden istisna et
k kabil olamayacağına göre 
ızların kıskançlıkları, bura
ınevzu arayan gazetecileri 

Yli meşgul etti. 

revü kızı idi. O da sinemada 
şansını denemeğe gelmişti. O 
vakitler stodyo sahipleri boyu
na yıldız peşinde idiler. Lilyan 
a da büyük roller verdiler. Lil
yan muvaffak olamadı. Bunu 
kendisi de itiraf ediyordu. 

Fakat Lilyan san'atından o 
kadar emin değilse, güzelliğin-

1 Beyaz perdede Collin Moore 
lar, Billie Dove,lar ismini unut 
turdularsa, o fimdi Embassy 
de intikamını alıyordu. Salona 
girdiği zaman derhal fısıltılar 
başlar ve başlar kendisine dö
nerdi. Lilyan bu klübe hiç bir 
vakit evvelce giydiği tuvaletle 
bir defa daha gelmemiıti .. Vü
cude yapışık ten rengi tuvalet 
modasını o çıkarmıttı. 

Lilyan'm parlak devirleri .. 
Bu sefer de sahneye Constance 
Benett girince işler değişti. 
Constance da onun gibi sarışın 
dı, Uzun boyluydu ve her gün 
bir tanesini değiştirecek kadar 
tuvalet yapmağa da serveti mü 
sa itti. 

Sonra rekabetin asıl tehlike
li tarafı, gayet zarif konuşma
sını biliyordu. Artık süvarelere 
Lilyan'ı değil, Constance'ı da
vete başladılar. Maamafih her 
iki kadın, gene süvarelerde kar 
şılafıyorlardı. Karşılaştıkları 
zaman da, uzun kirpiklerinin 
altından ateş fışkıran mavi göz 
!erile bir nevi düelloya giriıi
yorlardı. Hele birinin tuvaletin 
de bir kusur olsun .. 
Bunların mücadelesi herkesi 
eğlendirirken, şimdi Embassy 
de bir yenisi peyda oldu: İna 
Claire.. Bakalım kim kazana
cak? 

Pola 
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Evde yalnız kaldığınız za
manlarda, eğer domina takımı 
nız varsa, kendi kendinize va
kit geçirebilirsiniz. Bunun için 
dominalarla hesap eğlenceleri 
yapılabilir. Mesela yukarıdaki 
gibi ... 

Yukarıdaki domino taşlarını 
?'ukarıdan aşağıya doğru sıra 
ıle saya•· sanız, hepsinin yekfuı
ları birdir. Resimdeki taşlar 18 
üzerine. tertip edilmiştir. Her 
sıradakı noktaların yekunu mü 
savidir. Maamafih siz 25 veya 
30 a kadar her hangi bir yeki'in 
üzerinden taşları sıralaya bilir
siniz. Vakti hissetmeden ge
çirme için bundan cazip eğlen
ce olamaz. 

HAZİRAN 1931 

Fransanın 1914 teki fitosuna atfı 

nazar eder.;ck, ıunu görürüz: 
Proje h~ !inde dört zırhlı: Du

quesne., Touville, Liyon, Sille . 
Hali inşada beş 7trhlı: Feandre, 

Gaıcogne, Normandie, Languerloc, 
Bearn. 

ikmal edilmek üzere üç zırhlı: 
Bretagne, Provenece, Lorraine. 
Hali hizmetle yirmi bir zırhlı, yir-

mi iki zırhlı kruvazör, dokuz 1900 

den kaJma hafif kruvazör, seksen ka 
dar torpido muhribi ve kırk kadar 
tahtelbahir .• 

Harp başlayınca İnşaat durdu. 

Tersaneler daha ziyade ordu için ça
lıtmağa mecbur kaldılar. Sadece 
Bretar,ne sisteminde ikmali kuvvei 

karibeye gelmit olan kruvazörleri bi 
tirdiler. Bearn' dan maadası harpten 
sonra tahri., edildiler. 

Bugün Fransız filosunda doku~ 
zırhlı -1914 te y' mi bir tane idi-
vardır. 

Bunların hepsi de eski sistem ge
milerdir. Halbuki Almanya, bu sene 
nihayetinde V ersaille muahedesine 
rağmen, bahri devletler meyanına gi 
recektir. Muahedenin kendisine bı
raktığı gemilerden maada, geçen 
hafta diğer devletlerin on bin tonluk 
kruvazörlerine faik, bir gemiyi deni
ze indirdiler. 

Bu zırhlının 28 Iik topları, diğe.. 
devletlerin 35 liklerine muadildir. 

Mazotla müteharrik olarak 26 mil 

•Ür'ati vardır. Saatte 2 mil sür'atle 
on bin mil ( 8,500) kilometre kate
debilecektir. 

Yalnız Nevyorkun üzerinden toplu bir 
halde 672 tayyare geçti .. 

Amerikan hafif harp hggarelerinden bir tip 
~erik~~a bir. kaç ay evvel ı hilindeki Evanston tayyare ka 

Bahnmuhıtı Kebır suların bü- rargahı içtima merkezi ittihaz 
yük bir deniz ve hava manevra edilmiştir. Bir zamanlar Norma She

t!t ile Joan Cravford arasın
başlayan mücadele az kalsın 
darı olan İrving Ta!berg 
.küçük Duglas Fairbanks'ı 

llbirine geçiriyordu. 
Şimdi de Constance Benett 
Lolyan Tashman cenkleşip 

l'tıyorlar. Bütün gazeteler 
~ların geçimsizliklerinden 

1 
'13ederek, karilerine zevkli 
lınlar okutuyorlar. 

Negri tekrar 
evleniyor 

"Deyli Kronifel,, gazetesi
nin yazdığına göre, evlenip bo
şanmaları uzun müddet dillere 
destan olan Polanegri bu defa 
da maruf bir Amerikalı ile ev
lenmek üzeredir. İsmi verilme
mekle beraber, bu Amerikalı
nın artistler alemine mensup 
olmadığı kaydedilmektedir. E
ğer nitan bozulmazsa, düğün 
gelecek sene yapılacaktır. 

;···········----~~·~-~·~·····""'"~ 

Almanlar bu sene içinde bir gemi
nin daha intasma baıhyacaklardır, 

1932 de üçüncü, 1935 le dördüncü 
kruvazörlerinin inşasına batlıyacak
lar •• 1936 de bu son üç gemi de kad 
roya dahil olacaktır. 

ları yapılmış ve İngiltere de Manevralara ittirak etmek 
manevralarda küçük bir filo üzere İllinua hiikUmeti de 
gönd~rmişti. Mayısın 19 unda çerek, Şikago ile tehrin cenup 
Amenkalılar bu manevralar- havalisine taarruz etmiılerdir. 
d~n_ mada, daha büyük ve daha Ayni günde 65 tayyareden mü 
vaaı hava manevraları yapmış- rekkep başka bir grup ta Det
lard~r. Bu son ~anevralara A- roit üzerinde manevra yapmıt
m~kan hava fılosunun yarısı, tır. Ayın yirminci çarşamba gü 
yanı 672 parça tayyare iştirak nü de, her sene yapılan manev 
~miştir. Tayyareler sıra ile ralara iştirak için 672 tayyare 
Şıkago, Nevyork, Filadelfiya toplu bir halde Nevyork ü~e
ve Boston şehirleri üzerinde uç rinde uçmuşlardır. Havacılık 
muşlardır. tarihinde bu kadar muazzam ve 

Cuzel oldukları yetişmiyor- j 
1 ş gibi, ayni zamanda şöhret 
bibi olan bir kaç yüz kadın ı 

1~rikanm bir köşesiııde top-
1~ır, bir araya gelirler de, hiç 

neviden kavga, gürültü ol-
? olur mu? 
Bir zamanlaı· da gayet kin-
t olan Clara Bov ile Alice 
bite arasında çetin bir müca
.le olmuştu. Az zaman evvel 

iik bir daktilodan başka bir 
Y olmayan Alice Vhite cür'- 1 l sayesinde merhaleleri sür' -
e geçmiş ve çabucak 
hret sahibi bir yıldız olmuş-
. Onun için eskiler böyle bi-

birer tür:!yen yeni rakipleri 1 

! görmüyorlar. 
C:lara, rakibi için kime ra~t 
idi ise kendisini taklit ettı-

' ~i söylüyordu. Halbuki Clara 
~ Suretle rakibine tam mana
e reklam yapmış olduğunun 
1kına bile varmamıştı. Kin ba 
~ insanın gözlerini böyle ka
'lıyor. 

b "Güzel Meksikalı,. denile~ 
kGlores del Rio günün birinde 
~ eksikadan, Lupe Velez ismin 

! 
bir rakibin geldiğini gördü. 

4pe Velez henüz sinemacılık
llcemi olduğu için, Dolores'i 

.klide baslamıştı. O nereye 
ıt -se arkasından gelir, tuvalet-
. ııe kadar kendisini taklit e
di. Dolores ise hiddetinden 

lldisini yiyordu. Fakat gönül 
t takip Meksikalıya daha mü 
illa.yit görünüyorlardı. 

h !lir gün burada kadınların en 
tlde devam ettiği Embassy 
4bünde Lupe Velez, Lilyan 
l&hmans'ın dirseğine kadar 
~~'n uzun bir eldiven giydiği
. Rörmüştü. O tarihte bu el
~enler moda idi ve orijinaldi. 
4pe Velez derhal esmer kol-
11'ını iki çay petkiri ile sardı. 
4nu gören Lilyan hemen eldi 
etıledini çıkardı ve Lupe Ve-.. 

ln masasına gelerek eldiven 
\!ti Meksikalıya hediye etti. J 

.4ııe Velez mahcup mu oldu 
1Yeceksiniz? Bilakis, derhal 
diyeyi kabul etti. 

d liediyeler dostlukları idame 
e~, derler. Fakat bu küçük 

Rozali Roy 
elen son derece emindi. Beyaz 
perde de kazanamadığını şehir 
de kazanmağa çalıştı. Bir defa 
enfes vücudü vardı. Kendisini 
tetkik etti. Orijinal bir tuvalet 
buldu. Hollywood'un en enfes 
omuzları üstünde en orijinal 
bir tuvalet .. Derhal muvaffak 
oldu. Oka.dar ki nerede bir sü-
vare verilse, oraya muhakkak 
Lilyan'ı ve kocası Edmund 
Lov'n davet ederlerdi. 

----·--
Yeni bir yıldız 

Grela Garbo ile Marlen Diet 
rich'i karşı karşıya birer rakip 
vaziyetine getiren Amerikan f 
gazeteleri ,Hollywood semasın 
da yeni bir yıldızın yükselmek 
üzere bulunduğunu haber veri
yorlar. Bu gazetelere göre, bu 
yıldız henüz film çevirmemiş
tir. Max Reinhard tiyatrosun
da temsiller verirken, sinema
cıların nazarı dikkatini celbet
miş ve kendisi ile bir mukavele 
yapılmıştır. İsmi Sara Linder. 

Sara, Marlen gibi sarışınmış 
ve gözleri Grata Garbo'nun göz 
leri gibi imiş. Burnu Marlene, 
ağzı Gretaa'ya benzeyormuş. 

Görülüyor ki Amerikalılar 

şimdi iki rakibi bir vüeutta bir
leştirmeğe muvaffak oldular. 

Marlen Dietrich Berlindeki 
arkadaşlarına Hollywood'un 
sinemanın cenneti, fakat artist 
!erin cehennemi olarak tasvir 
etmişti. Greta'ya gelince; bu 
meşhur yıldızın Metro Goldvin 
hesabına bir tek film daha çe
virdikten sonra, memleketi o
lan İsveçe çekileceği söylen
mektedir. Greta Amerikanın 
havasına bir türl Ü alışamamış-
tır. 

Bata mülasık şapkaların iki 
renklileri bu sene daha makbu 
le geçiyor. Fakat bu şapkalar 
eğer beyaz ve yahut şapka renk 
!erine ahenk verecek her hangi 
bir renkte tüyle tezyin edilirse 
daha cazip oluyor. Yukarıki 
model size güzel bir fikir vere
bilir . 

·' 

Zarif ve sa 1e bir 
mod·li 

\ • 1 -

' ' , _ 
i ıye bu sözün hilafına iki ar
•tin arasını açtı. Lakin Lil
ı'" şimdi Constance Benett 
\tığraştığı için Lupe Velez'e 

saldırmıyor. 
li!yan Tashman eskiden bir 

Tuvalet maçında hala uğraşc.nlardan 
ve Constance Benett 

Lilgan Tashman 1 
Zarif bir yc.stık 11iizü 

Fransızların Colbert, Foch, Dup
]ix gibi en son gemileri bile, Alman
lann bu son harp gemilerinin kar

şısında bir çeyrek saat tutunabilecek 
bir kabiliyeti harbiyeye malik değil
dirler. 

Çöl otomobilleri 
Mnaevralara iştirak etmek toplu bir uçuş ilk defa olarak 

mek üzere İllinua hüki'imeti da kaydedilmektedir • 

Fransanın Afrikaya verdikleri as
keri ehemmiyetten sıratı düıtükçe 

bahoedeceğiz. Kendi nüfuzları altın-

ı 
da bulunan yerlerde. Fransızlar aü
kUn ve huzur temin ettiklerini daima 

söylerler. Son zamanlarda askeri 
noktai nazardan ehemmiyeti aıikir 

olan bir İ' daha yaptıklannı anlatı
yorlar. 

Bu da, şimdiye kacLı.r Afrikada 
kum çöllerinde tesadüf edilen müı
külat ve iınkilnaızlıkları kaldırarak, 

çölün otomobiller için de geçilir bir 
saha olduğunu göotermeleridir. 

Filhakika çölde askeri harekatı 

teıhil için, Fransan1n müıküli.tı ye

necek bir çok tecrübelere baı vur
maıı taJ,ii idi. Franıızlar bilhassa o

tomobillerde vücude getirdikleri ye
ni tertibat sayesinde buna muvaf. , 
fak olmuot!ardır. 

··;,~f :·-···-------;;;;·;;;:dn n mi dm'-. 

~;,, 

Dünya yüzme §aınpiyonu Jonni Va 
ya yüzmek ökretiyor _ Bu cocuiun 
edermi:.irıiz? 

..---·--· .. •-...c... u1r ma 

ysmuller iki ya~ında çocuğu Marko 
ileı;de $ampiyon olacağına §Üphe 

Dershanede 
-632, sen kalk bakalım. Ba 

na, yediğimiz eti temin eden 
bir hayvan söyle .. 

- Kasap efendim. 
- 218 sen söyle .. İnsana en 

merbut olan hayvan hangisi-
dir? -

- Sülük efendim. 

* * * 
Hoca, talebesinden Cemile sordu: 
- Söyle bakalım! maıfla on al

tıda sekiz araıında ne fark vardır. 
Cemil düşünmeden cevap vwea 

çocuklardan değildi. Hoca Cemilin 
düıündüğünü görünce yardım ol
mak için bir misal gösterdi: 

- Mesela ortada bir yarım porta 
kal ile on altı dilime kesilmit bir 
portakalın sekiz dilimi var. Hangİ•İ 
ni iıterıin? 

- lkiside mÜ•avi efendim. -
- Aferin Cemil. 
Bu sırada bir batka çocuk ayağa 

kalktı: 
- Hoca efendi, Cemil bilemedı,' 

dedi. 
- Nasd bilemedi? 
- Ben olsaydım sekiz dilimi de-

ğil, yarım portakalı alırdım. 
- Peki ama, ikisinin arasında fa 

riıı: var mı? 
- Var ya .. Sekiz dilim porta~

lı~ yarı ıuyu yere akmıttır. Halb 
1<i yarım oort•l<al öylemi ya?. v 
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Birinci sahifeden geçen yazılar 
:' . ~ . . ;. . . . ,.: . "'" . 

iki aylık bütçe Kadro tatbikatı Roma, Tiran, Atina Vergi mık tarı 
(Ba!iı 1 inci sahifede) fenzı·ı edt.lecek 

(Baş taralı 1 inci sahifede) 
çe layihasının birinci maddesi 
okunduğu zaman Eskişehir 
meb'usuEminB. bu madde hak 
kında izahat istedi. 

Bur$amızın Devlet Demiryolla 
rına raptı mali imkansızlık do
layısile şimdilik kabil olamama 
sına binaen iktısadi hayatın ru 
hunu ancak Mudanya hattı te! 
kil edebilecektir. 

meı'ullüğünden açıkta kalan me- ( Ba!iı 1 inci sahifede) j diye meclisinde bir avukat öl-
murlardan yirmi kadarı mal müdür- (Başı 1 inci sahifede) kılmaz ve yenilmez Roma'nın, dürüldü. 
lüklerille verilmiştir. Muhasebeci !ar da bu iÇtimaa iştirak etmiş saraylarını, sezarlarını ve Hah
Süleyman Sırrı Bey ile iki mümey- leı·dir. Maliye vekili hükume- !arını düşününüz. Bu etleri yır
yiz 'e bo<: memurlar açıkta ka!ınıf- tin esbabı mucibesiz olarak tılmış, hasta ve çıplak, esiı· is-
lardır. 1 Mcelise sevkettiği 931 bütçe la 1 keletlerinin bir süprüntüden ne Bütçe encümeni reisi HaHn 

Fehmi Bey kürsüye gelerek de 
di ki: 

İstanbul - Mudanya hattı 42 
mildir. Birinci mevki vapur ü'c 
reti 35 kurnştur. Yalova ise iki 
mildir. Oradan otuz kuruş alı
nıyor. Demek ki, arada yüzde 
on iki derecesinde bir nisbetsiz 
lik bulunmaktadır. Bursa ma
alesef kendi geçinmesine yara
yacak, Adana, Konya ve diğer 
zengin vilayetlerimiz gibi em
tia yeti~tiren bir memleket de
ğildir. 

Evkaf ta yihasının ihtiva ettiği esaslar farkı olabilir? 
Evkaf ido•e•inde memurin kadro- ve varidatla masraf bütçeleri- Fakat eski Roma'yı yıkmış 

ları için henüz bir emir gelmemittir. nin umumi hatları hakkında en olanlar ve ondan sonraki bü
B. M. Medi•inin per!embe içtimaın cümene verdiği mufassal iza- tün Roma'ları yapmış olanlar, 
da evimi bütçesi mü>akere edilecek, hat meyanında; bu bütçe ha- İşte bu mustariplerdir. 

- Devlet Demiryolları inşa
atı ile işletme idaresini yekdi
ğerinden tefrik etmeyi istihdaf 
eden bir maddedir. Nafia veka 
leli inşaat işlerini vekaletin 
mevcut teşkilatı ile idare için 
bu işleri vekaletin meı'uliyeti 
altına aldı. Bu teşkilatın me
mur adedi itibarile mahiyetini 
ve memurlardan ne mikdarının 
Nafiaya r2ptedildiği , ne mik
darının da inşaat idaresine kal 
dığı mezkU.. idarenin umumi 
bütçesi görüşülürken anlaşıla
caktır. 

~••• kadro ondan sonra belli olacak zırlanırken meclis encümenle- Güzel bir ideale İymadan bü-

Bu sırada Besim Atalay B. 
ytrinden sordu: 

- Aradaki fark nedir?. 
Nafia vekili cevap verdi: 
- Rakam olarak şimdi bir 

şey arzedemiyeceğim. Her hal
de büyük bir fark vardır. 

Hasan Fehmi B. İzahatına 
devam ile: 

inşaat parası 

Fi atlar 
Bursayı ancak seyyah celbi 

geçindirebilir. Halbuki bugün 
Bursanın seyyahlannı Yalova 
çekiyor. Bursanın mallarının 
çok ucuza satılmasına sebep o
luyor. Memleket mahsulatı 
nisbi bir surette fiatlerini kay
betmişken kömür on bir lira
dan 29 liraya çıktığı zaman 
Seyrisefainin koyduğu tarife 5 
seneden beri bu fiatlere müthiş 
surette tesir ettiği halde bu ida 
renin bütün temennilere rağ
men fiatlerini sabit tutması 

- Geçen seneleYİn Nafia büt doğru olmayan bir harekettir. 
çtsİ tetkik buyurulursa görülür Bu gün mallarını çok ucuz ~a-
ki yirmi otuz milyona kadar in tan köylümüz, bir de onları ls
taat parası Nafia vekaleti büt- tanbula sevkedemiyecek vaziye 
çesine konulan tahsisat doğru- te dütürülmüştür. 
dan doğruya Mlaiyeden Devlet , Kestaneyi 20 kuruşa satan 
Demiryollürı idareeine teslim e 1 Bursalı şimdi sekiz kuruşa sat
ılilirdi. Bu idare bu para şimen ı tığı halde ayni tarifeye tabi tu 
difer yapmış ve şimendiferleri tulüyor. Seyrisefainin tarife ü
işlelmiştir. zerinde tenzilat yapmasını te-

Bütçeye bu suretle muayyen menni ederiz . 

tır. 

Poliste 
Dün yeni m <tli teşkili.t münase-

betile polis maaşları da tediye edi-
1ememittir. 

Polisler badema maaılarını bu
lundukları kaza mal müdürlüklerin 
den alacaklardır. Boı drolann buna 
göre tanzimi İcap etmektedir. He

nüz bordro];tr bu şekilde tanzim edi 
lernemittir. 

Poli~ maaılarının da kaza malmü
dürlükleı·inden verilmcıı; i polis tea

vün sand1ğı tevkifatı için mü,küli.-

tı mucip olacaktır. Bunun için san

dık hey'eti umumiyesi fevkalf.de bir 
içtimaa davet edilecek ve bu husus-

ta yeni kararlar ittihaz edilecektir. 
Poliste tekaüde sevkedilecek mü-
dür, mcı kez memuru, komiser, mu
avin ve polislerin miktan lstanbulda 
80 İ tecavüz etmemektedira 

Belediyede 
Belediyede maaş dün verilmiş

tir. 
Belediye reiıi Muhiddin B. dün 

hesap i•leri m üdürü Nuri Beyin nez 

dinde biı· saattan fazla kalarak bazı 

Hazir:ın maaşı 
1-laziran umumi maaşına dünden 

itibaren başlanmııhr. Bazı dairele-
rin kadrolan gelmediği için maaş

ları verilememiştir. Maarif le dün 

lıir iş için vazolunan yirmi beş- Bundan sonra bütçe encüme 
otuz milyonluk rakam gibi bü- ni reisi lktısat vekili ile Seyrise 
yük bir tahsisatı hiç bir müra- fain umumi müdürünün umu
kabe~e tabi tutmaksızın sarfı- mi bütçe müzakeresinde mecli
na müsaade etmek yalnız De- si tenvir edeceklerini beyan et- maaş almamıştır. 
miryolları umum müdürlüğü m~ ve kanun layihası reye ko
bütçesine has bir iştir. Te,kila ., narak kabul edilmiştir. 
itibarile tasarruf şarttır ve mu Kabul edilen bütçelerin 
h;ıkkaktır. F akölt, umumi bütçe "lctarı 
?i.n tetkikatı ikmal .edilmediği. ANKARA,~1A.A. _ B. M. Mec
ıcın rakam olarak hır arzedemı 1 . . b .. R · v k'I" Ref t Be · 

d . k . . l ısı ucun eıa e ı ı e yın 
yorum. Ben enız a sını a ıyo- . . d t 1 Ah t Ra • . rıyasetin e op anmış, ıne -
rum. Hıç bır para tasarruf et . B ( 1 ~ b I) M h'tt" 

Devi ' muamelesi 
devam edile-

cektir. 
Mali senenin birinci ~nü olma

sı dolayııile dün dairelerde kasalar, 
vezneler sayılarak devir muameJeşi 

yapılmıştır. 

Müskiraita . .
1 1

. ıınt ey s .. n u ve u ı ın 

mesek inle 25 - 30 mı yon ıra- P (Ka )' tahl"fl · ı . "f d d a,a rs ın ı erı yapı mış- Mü kirat inhisar idaresi lıtan-
lık bır rakamı ı a e e en para- 1931 ı· · · h"t 

d • d d - D 1 lır. ma ı ıeneıı umumı u çe- bul ve Taşra başmüdürlükleri İma-
nın ogru an ogruya av et 

tinde mahsubu yapılmak Üzere ha7i- Jat şubeleri la•vedilmiştir. Bu •ube-
kanunlarına tabi olarak müra- ~ ' 

ran ve temmuz ayları zarfındaki hiz )er yedi adctti.r. lstanbul imalat mü 
kabe altına alınması ba,lı batı-

metlerin İf&$t için Ankara şehri i- dürü Muammer lzmir imali.t müdüna bir faidedir. (Çok doğru ses 
mar müdürlüğüne 138,307, Seyriıe- rü Enver, müfetti ... l~rden b;r zat, 

!eri) ' 
d fain idar~İne 825,425, Konya sula- müfettiş muavinlerinden Remzi ve Binaenaleyh i,Ietme i aresi-

h ma idaresine 2587, lıtanbul darülfü Muammor Beyler, merkez muhabenin umı.:mi bütçesi işletme i ti 
1 · 1 b. nununa 142 bin, yüksek mühendis ı ıinden 6, imal8.t <ubesinden 2 zat yar arın;ı ve ıcap arına göre ır ' 

k h mekte_bine 54,870, tuz inhi&ar idc;.re- ac. ıkta k<\lanlar meyauındadırlar. adro ile eyeti celilenize gele-
cektir. Muazzam bir rakamın sine 237,221, Müskirat inhiıar ida· 
murakabesiz bir surette sarfını resine 400 bin, Tütün inhisar idare-

d sine 1,500,000 liralık muvakkat tah · tecviz eder bir şekil e devam 
siıat verilmesi hakk!ndaki kanun 18.bendcnizce doğru değildir. Hü-

kumet bunu teklif ettiği halde yihaları kabul edilmiştir. Mezkur 
bu teklifi şükranla kabul etme kanun layihalarına göre bu tahsisat 

liyiz. (Bravo sesleri ) 1931 mali seneıi icin Meclise veril-
miş olan bütçe liyihaıının faııl ve 

Se:;risefainin muvakkat maddelerine göre tevzi ile fasıllar 
bütçesi arasında münakale icra11 hey'eti ve

Müteakıben Seyrisefain ida
resinin iki l\ylık muvakkat büt 
çe~i müzakere ed;ıdi. Bu bütçe 
nin müzakeresinde Bursa meb
usu Rüştü Bey sôz alarak ez. 
cümle dedi ki: 

- Seyrisefain idaresinin ıe
refli Türk bayrağını ecnebi 
memleketlerde dalgalandırdı
ğını görmekle çok bahtiyar o
lan bir arkadaşınızım. Avrupa 
ile memleketimiz arasında iktı 
sadi nakliyat ve sevkiyat ekse
riyetle hatta kimilen denilecek 
denilecek derecede ecnebi va
purlarla yapılmaktadır. Temen 
ni ediyoruz ki Seyrisefain va
purları bunların yerine kaim ol 
sun. 

Bir mukayese 
Avrupanın, mesela Fransa

nın orta yerinden Mrasilya li
manına gelen bir vagon mal 
Maı-silyada da aktarma masrafı 
na tabi tutulduktan sonra, İs
tanbula kadar nakliyat masari 
fi ne kadar gidiyorsa onun bel
ki de 20 de biri kadar olan me
saf tden yaniMudanya ile lstan 
lıul arasında o kadar para ah- ' 
nıyor. Bu pahalılık memleketi
mizde iktısadi ve sınai vaziyeti 
öldiil'ecek gibidir. 

Bilhassa iktisadi vaziyeti hin 
terlandınm darlığı hasebile çok 
m<i!'<üi vaziyette bulunan yetil 

kile kararile yapılacak ve bu idare-
ler kRvanini mahauıalarına tevfikan 

tahsil ebnekte oldukları varidatın 

haziran ve temmuz aylarında da tah 
ıil ve cibayetine devam edecekler
dir. 

Müteakiben Devlet Demiryollan 
ve Limanları iıletme Umum Müdür 
lüğü bütçuine 922, l 77 lira muvak
kat tahsisat verilmeıi hakkındalci 

kanunun ınüzakereıine geçilmittir. 
Bu kanun liyihatile Devlet Demir
yolları Unı.ım Müdürlüğü, i!letme 
ve intaal umum müdürlükleri na.mi

le ikiye ayrılmakta ve in,aat umum 
müdürlüğü nafıaya raptolunmakta
dır. 

Muhtelit mahkemelerde 
Pertembe cünü muhtelit Türk -

lngiliz mahkemeıinde 11 dava gö
rülecektir. 

Yunan mahkemetinde de Kırlan 
gıç davası hakkında karar verilecek 
tir. 

Yunan futbolcuları 
İzmire gidiyor 

A TlNA, 31 A. A. - Apol
lon futbol takımı 5 Haziranda 
İzmire gidecektir. Diğer taraf
tan 20 atletten mürekkep bir 
Yunan takımı da yarın Ltızana 
hareket edecek, orada atletizm 
oyunlarına İJtİrak edecektir. 

Açıkta en ziyade muhafaza ve 
istihbarat kı <ııtmlırı memurları kal
mışlardır. letanbul başmüdürlüğü 

fazla memur çıkaran daireler meya
nındadır. 

Bir temenni 
~fü~kirat inhİMr idareleri bazı 

da ire mtn1urları amirlerine müra

caat ederek, eğer maksat tasarruf 

ise memurlıu·dan bazılarının açığa 

çıkarılınasından ıarfınazar edilme

sini ve daire memurlarının hey'eti 
umumiyesinden tasarrufu matlüp 
miktarda tenkihat yapılmasını rica 

etmişlerdir. Bunların arzuları kıs

men olsun İsaf edilmit ve t•sarruf 
hey'eti umumiye üzerinden yapıl .. 

mıtbr. Eoaıen vekalet memur çıka
rılmasını değil, taısarruf yapılma11-

ru istemektedir. Li.ğvedilen da.ire-
ler meyanında umum müdiriyet hu

ıuıi kalemi de vardır, fakat bu dai
re memurlan baıka vazifelerle tav
zif edilmiılerdir. 

Müfettitlerin adedi 16 dan 11 ., 
indirilmiıtir. Muhasebe müdür mu

avioi Ha1an Fettah Bey açik olan 
muhasebe müdürlüğüne terfian ta
yin edilmittir. idarenin bütün sta
jiyer memurları kadro harici kal
mı,Iardır. idarenin açıkta kalan ba
zı memur1an Ankaraya bir hey'et 
göndermek niyetindedirler. 

Tütün inkisarıntla 
Tütün inhi"arı umum müdürü 

Behçet Beyle Ankarada bulunan di
ğer müdürlerin buıün avdetlerine 

intizar olunmaktadır. Behçet Bey 
evvelsi gün· bir telgrafla idare mü
dürlerinden Necmettin Beyi de An· 
karaya çağırmıfbr. 

idarenin umumi müdürü, ikinci 

ıube müdürü Hüınü, muhasebe mü 
dürü Na:zmi ve müdürlerden Nec
mettin Beyler Anka.rada toplanmı• 

rinde tetkik edilmekte olan altı yük kuvvet olmadığı, en eyi, 
vergi kanununun tatbikına ge- Roma Katakomplarınrn zulme
çildikten sonra varidat üzerin- ti içinde göı-ünür. 
de yapacağı tesirin nazarı dik
kate alınmadığını ehemmiyet
le tasrih etmiştir. 

10 milyon lira 
Encümende tebellür eden ka 

naate gÖl'C yeııi vergi kanunla 
rı varidattan on milyon lira ka
dar tenezzül vücude getirecek
tir. Bu cepheden bütçe encüme 
ni müşkül bir vaziyetle karşı
l;ışmı~ bulunmaktadır.Yeni ver 
gi kanunlarının varidat bütçesi 
ne yapacağı bu tesiri nazan dik 
kate almak zaruretinde bulu
nan bütçe encümeni bütçede te 
vazünü temin için m;ısraf büt
çesinde de ayni mikdarda ten
zilat yapmak mecburiyetinde
dir. 

1921 ltalyası o zamanki Tür 
kiye'ye benzetilmez. İtalya 
harpten muzaffer çıkmış bü
yük devletlerden biri idi. Fakat 
bugün biz 1921 Türkiye'si için 
damat Ferit'ten nasıl bahsedi
yorsak, genç faşistler 1921 hal 
yası için Nitti'den öyle bahset
mektedirler. 

Muzaffer halya'nın 1919 
dan Mussolini'ye kadar süren 
manzarası. harbi kaybeden bir 
devletin m;ınzarası idi: Yorul
mus ve usanmış bir halk, sıkı. 
har~ disiplininin tam zıddı bir 
boşanış, bir çözülüş, sınıf ve so 
kak kavgaları içinde ne yapa
cağını bilmeyen bir hükUmet, 
zaferin kıymetini ölçemeyen 

Vergi kanunları bir Burjuvazi, boyuna devletin 
Diğer taraftan, böyle bir Völ- otoritesini yıpratan, düşüren 

ziyet kal'şısında vergi kanunla gazeteler, hodbinlik, anarşi, ve 
rını tadilden sarfınazar etmek dem;ıgoji. 
fikri ortaya atılmış ise de C. İtalya, zafere ve İtalyanlığa 
Halk fırkasınca vergi kanunla- inanmayanların elinde idi. 
rının tadili ve vergi mikdarının Sunu da düşünmelidir ki, l
tenzili bir prensip halinde ta-

1 
talya henüz manevi birliği ta

karrür etmiş bulunduğundan marn olmamış bir memleketti. 
bu fikir encümende tarafdar ka Piyemonte'den Kalabriya'ya 
zanmamıştır. Venedik'ten Sicilya'ya, Lom-

Masraf kısmı bardiya ovalarından Puy'a ka-
Bütçe encümeni masraf lıüt- dar, her tarafta başka türlü 

çesinde hükumetin yaptığı ta- şartlar, amele, memur ve köy
sarruf nisbetini tezyide gayret ı lülerin yaşayışları arasında de
edecek bazı fasıllarla kalemleri rin bir fark, coğrafya, etnoğraf 
bir mikdar daha tenzil edecek· ya, içtimai, iktisadi ve fikri ay 
tir. Bu meyanda düyunu umu- rılıklar vardı. Dclaisi, Şimal 
miye bütçesine kuponlar için sanayi İtalya'sının Cenup ltal-

azolunan 5 milyon küsur lira 1 • 1 v . ya'sından . A manya nın span-
1 k t b · t .. ennde ı>ynanma- ' ı a sısa uz ya' dan olduğu k;ıdar farklı ol-
sı ihtimali de vardır. duğunu söyler. 
Yeni inşaat yapılmayacak H k ki affeden .. d h"" ... arp aca arını 

Bu m~~i sene ıçın e uku- Nitti, Bolşe;,.izm tahriklerine 
met yem ınşaat ya~tırma.yac.ak de bütün şehirlerin kapılarını 
başlanmış inşaatı ıkına! ıle ık- açık bıraktı. Sokak ve meydan
tifa edecek, mefruşat takımla.- !arda zabitler tahkir edildiler: 
rına , ancak mefruşatın tamır "Piyava'da ltalya'yı kurtaran, 
masrafına kifh;ı~et edkecek dketre- j genç ordusunu uyandıran ve yü 

d .. •· t sat onaca ır 
ce e cuz 1 a 51 d"l ki · rüten kumandan, Louis Cador-
Tekr.üde sevk(' 1 ece er na Sosyalist nefreti, Ciyoliti'-

y eni kadrolar dahilinde ka- nin kini ve resmi küfran içinde 
lan memurların maa~lann_ı~ unutulmuş ve bırakılmıştı. , , 
tenzili asla mevzuu babı~ degıl Zaferin, ve onun derin kan 
dir. 30 sene hizm~ et"?ış m~- ve göz yaşlarının inkar edildi
murların cetvellerı tanzım edıl ğini görmek hazin bir şeydi. 
miştir Bunlardan tekaudc sev N N' . c· 1· . d" . · . d d" k d e ıttı, ne ıyo ıtı , ne ı ger 
kedıleceklenn a e ' ço e- hükumet adamları '-'ençlig" in bu 
"' ld' "' gı ır. .. ıstırabını görmeğc muvnffak o-

Bunlara tekaut kanunu mu- 1 d l . . d "k ama ı ar. 
cibincc verilmesı ıcap e en ı ra 

h kk d b Bu sırada dahili hnl'p ate ş al 
miyenin tenzili . a ın .a u 

b kt dı. Emitli, Romagne, T oskana, 
gün encümende ı r no _aı na-

d M 1 Lombordiya, Venedik, Piymon zar serdedilmişse e a ıye ve-
kili buna muvafakat etmemiş- te'de yağma boykot ve yangın 

tir. 
'kadro ve tasarruf meseleleri etrafın 
da Vekaletle temas etmişlerdir. Beh 
çet Bey kadroyu peyderpey telgraf
la ı.tanbula tebliğ etmekte ve bura· 
da alakadarlara bildirilmektedir. Bu 
gün kadro emamen tebliğ edilmiı 
bulunacaktır. Malumat almak üzre 
müracaat ettiğiıniz umum müdür 
vekili Nazmi Bey ketumiyet muha-
faza et mi~ ~e yalnız: 

_ Düne nazaran değişmiş bir 
ıey yoktur. Behçet Beyin gelmesini 
bekliyoruz'' demi1tir · 

Behçet B. geliyor 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Tü

tün inbisan müdürü Behçet B. 1 ı
tanhula hareket etmiştir. 

Hüseyin B. vaziyetini 
düzeltti 

Sabık lstanbul meb'usu Kavalalı 
lhrahim Paıazade Hüıeyin Beyin 
bankalara merhun bulunan tütünle-
rine tütün inhisar idaresi tarafından 

500 bin lira kıymet takdir edilmiş
tir. 

Mumaileyhin borcu 250 bin lira 
kadar olduğundan ticari vaziyeti 
tamamen düzelmi:ı adedilmektedir. 
Gayri mübadil olan Hüseyin Bey 
Yunanistanda terkettiği ·:mlakine 
mukabil 500 bin lira alacaktır. 

yapan kızıllar, bir müddet, so-
kağa bakim oldular; bir takım 
belediyelere bayraklarını aslı
lar ve Lombordiya' da fabrika
ları işgal ettiler. Boloanya bele 

Sinemacılarla ihtilaf 
n1eselesi 

Ankara 1 Sinemacılar hak
kında latanbul vilayetince tat
bik edilen muamele, burada 
doğru görülmüyor. Maahaza. 
mesele etr;ıfında henüz Dahili 
yeye müracaat vuku bulmamıt 
tır. 

Ayni mesele bundan bir müd 
det evvel Ankara cemiyeti bele 
diyesinde de zabıtai belediye 
talimatnamesinin sinem;ıcılara 
müteallik kısmı konu,uluı-ken 
mevzuu bahsolmuş, cemiyet 
halkı ve sinemacıları rahatsız 
edeceği düşünülerek bu teklifi 
reddetmiştır. -----

Sanayi m1ntakası 
müfettişliği 

Meb'usluğa intihap edilen sa 
nayi müfettişlerinden Vasıf Be 
yin yerine makine mühendisi 
Kudret Hakkı Bey İstanbul sa 
nayi müfetti!iliğine tayin edil
miştir. 

. * * 
F aıizm, harp et mit olanların 

hiddetinden doğmuştur. 
Mussolini tarafından 1919 

da kurulan F ascio'lar, zaferi 
kullanmağı bilmeyen hükumet 
ile bu zaafı istismar eden anar
şi hareketlerine kar,ı, devlet ve 
kanunun işlemediğini görerek 
ayaklandılar. "Milletin enerjiıi 
1919 da söndürülmüş ve 1920 
de Fyome'nin kanlı noelinde 
büsbütün tüketilmişti.,, 

Milleti kendi kuvvetlerine 
ve kendi kuvveti ile yaşayaca
ğına inandırmalı idi. 

Bir millet ölüme karar vere
mez. Yaşamak İster. Onun bu 
İradesini şuurlandıracak, kıy
metlendirecek faydalandıracak 
teşebüsler lazımdı. 

Kuvvete Luvvet, zora zor, 
ölüme ölüm, şiddete şiddet: 
Kara gömlekli gençliğin ilk a
dımı bu oldu. Faşistler her sı
nıftan her fırkadan, her gurup
tan temiz ve idealist insanları 
yanlarınd;ı buldular. 

Kızıl ihtilal İtalya' da muvaf 
fak olabilir miydi? ltalya'nın, 
Rusy;ı' da olduğu gibi, ne ham 
maddeleri, buğdayı, yünü, or
manı, demiri ne de kömürü var 
dı. İtalya inhilal etmek, sökü
lüp çözülmek tehlikesinde idi. 

1931 
Biz yeni bir Türkiye'nin, ln

giltere, Fransa, Amerika ve 1-
taly;ı kadıı.r müstakil b · · Tür
kiye'nin vat;ındaşıyız.Bu, 1921 
den bakıldığı zam;ın, imkansız 
bir Türkiye'dir. Bu Türkiye 
Mustafa Kemal'in eseridir. 

Faşizmin eseri ile bu eseri 
kaı· ~ılaştırmak doğru değildir: 
Fakat Mussolini'nin 1talya'sı 
1921 de gördüğüm İtalya'dan 
görünmiyecek kadal' uzaklaş
mış, ba~ka bir memlekettir. 

Kemalizm , batmış bir devle
tin menn üstünde, onu batıran 
bütün kuvvetlere karşı milli bir 
kurtuluş hareketi olarak başla
mıştır. Ve bu milletin medeni
yetini ve hemen bütün müesse
selerini değiştiren bir hareket 
olarak devam etmektedir. 

Mustafa Kemal'in lzmir'i al
dıktan ve inkılaplarını yaptık
tan sonra bir köşeye çekildiği
ni, zafeı·i istememiş ve ona İnan 
marnış olanların hükUmete ge
çerek, hem zaferi hem bütün İn 
kılapları tehlikeye koyduğunu 
tasavvur ediniz: Faşizm, yuva
larından fırlayan Kuvayi Milli
yecilerin böyle bir hükumete 
ve onun sistemlerine karşı İs
yanı olarak anlatılabilil'. 

Faşizm hadisesi, ancak bizde 
zaferi yapmış olanların devlet 
ve hükumet idaresini elden bı
rakmamış olmalarına hakverdi 
ren kıymetli bir misaldir. 

Zaferin kadrini, kuvvetini ve 
pahasını, a11cak onu kazanmış 
olanlar bilir. 

Mussolini ve arkada~ları, İ
talyan zaferini kazanmış ku
mandanlar değil iseler de, Pi
yava sipeı-lerindc çarpışmış o
lanlardır. 

Falih RIFKI 

Opera binası yapıldığı 
yok! 

Beyoğlunda Tepcha,ı tiyatrosu 
karıısında kain ltalya konsolosha
nesi eotki binaıı dahilinde Opera ti

yatrosu yapıldığı yazılmı,tı. Bina
nın mimarı M. Denari'ye müracaat 

ettik. Mumaileyh dedi ki: 

- Biziın öyle opera fa.lan yapb

ğımız yok. Evvelce konsoloshane o

lan bu bina kı~men yanmıftı, konso

loıhane de sefaret binasında yerleı

mitti. ltalya hükumeti hu binayı İ
talyan ticaret odasile bir hayir mu
esıesesi olitn ve ltalyanca gece derı 
leri verer. Di'nte Algicri cemiyetine 

tahıis etti. Binanın ahşap olan aksa

mını betona tahvil etmekteyiz. Ar

kada bulun~n 16 metre uzunluğun
daki avlunun üzerini bir çalı ile ört

tük. Evvelce hRlyanlar aralarında 

h•r hangi bir milli günde toplanır

ken Fransız tiyatro3unu tutuyorlar
dı. Bundan sonra bu salonda top

lanacağız. Salon anc~k ?00 kİ!fİ a
•,r, böyle opera olur mu? 

Lorıdra - Kap ----Otomobilli seyyahlar 
dün hareket ettiler 
1 ngilterenin en maruf ilim cemi 

yetilerinden coğrafya cemiyeti tara~ 

fından ,tertip edilen Londra · Kap 
otomobil seyahatini yapacak kafile 
dün şehı·imizdeo hareket etmiıtir. 

Evvelce yazdığım1z gibi, bu kafile 

meşhur lngiliz seyyahlarından \'C 

coğrafya cemiyeti a-zasından M. 

Geoffrey Malius'in riyasetindedir. Jc; 
Seyahattan maktat iktıtadi ve il· 

mi propagamdadır. Seyahat esna1111 " 
da hey'et aza11 tarafından elde edİ· llıü 

len ilmi malumat Londra konferanı fıı 

şeklinde ve projeksiyonlarla beraber •ine 
cemiyet a:r.a sına arzedilecektir. Bi· lldı 
lahare adet olduğu veçhile bu kon· 

-in fcranslar Kitap şeklinde ncşredile
cektir. 

Hey' et dün sabah araba vapurilt 
otomobilleri Kabata,dan Usküdara 
geçirmiş ve oradan Kadıköyüne gi· 

derek saat on buçuktl\ Bağdat cad· 
deıinden lzmite müteveccihen yol 

almaya hatlamııtır. Bu akşamı iz. 
mitte eeçirmeleri muhtemeldir. Ka.,, 

l\l 

file iki binek, otomobili iki kamiyo .. 

net ve iki motoıikletten ibarctir. le 
ik Oon1obilleta hususi bir karossöri ile 

techiz olunmut ve altı kişiliktir. • 
Kamıyonetlerin dahilleri bölmelerle ~ 1 
ayrıhnış ve film, ilaç, dosyalar ,.e 
sair levazımfa yataklara, yiyecelı 

kon&ervelere tahsjs edilmİitİr. Mo· 
tosikletler yol keffi için kullanıla• 
caktır. 

Seyyahlar Anadolunun muntazan. 
yol olmıyan yerlerini kept etrahn· 
dan 30 sene evvel yapılan Anadolu 
haritasile takip edeceklerdir. Bu ha 
rita hayli hatalı olduğu için, birço~ 
müşkilata maruz kalmalan imkanı 

vardır. Hey•et azası 18 ki şidir. Seya 

hatin Asya kısmı 3000 kilometre 
kadar ve yollar umumiyetle bozuk 
olduğundan Kahireyc ancak 20--25 
günde vişd olmaları ümit oJunmak· 
tadır. 

Balıkesir at koşuları 
BALIKESiR, 31 (A. A) 

ldarei hususiyenin ilkbahar at ko• 
~ulan bu gün muvaffakıyetle ya• 
pılmııtır. 

Tay koıuıunda Biaalı lbrahim 
Beyin Süleygi, sür'at koşusunda, 

hmirli Ali Be7in Hadidi taham· 
mül koıusunda Paşalı Mehmet a· 
ğanın Üheyyanı birinci relmitler· 
dir. 

ti 
k 
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Kotulardan evvel bir de sergi a 

çılmış, tay, boğa, deve koyunlar te• 
hir ediimi,ıir. Bakım itibaı·ile iyi 
olan hayvan sahiplerine ikramiye 
vcrilmiıtir. 

• 

Budapeşte sergisinde 
üzüm ve yağlarımız 
IZM1R, 31 (A. A) - Buda· 

peşteden ~ehrimiz ticaret oda· Ilı 
sına gelen mektuplarda Buda· 
peşte sergisinde teşhir ediler. 
üzüm ve zeytin yağlarımızın 
fevkalade rağbet gördüğünden 
bahsedilmekte ve bu gibi firma 
sahiplerinin adresleri istenil· 
mektedir. 

Ticaret odası lıu hususta ala
kı:darlar nezdinde teşebbüsatta 
bulunmuştur. 

Muhtelit mübadelede 
Muhtelit mübadele komisyo 

nu dün heyeti umumiye halin- ti 
de içtima ederek büro mesai r• 
porlarını tetkik etmiştir. 

Cihan pamuk rekoltesi 
Tutulan İ•tatistlklere nauran. 

1930--31 cihan pamuk rekolteoi 
25,500,000 balya •addeoindedir. 

Yakalanan haydutlar ~ 
Geçenlerde Manisanın Hacılar 

köyünde bir vak'a olmuıtu: Köy k" 
muhtan Süleymanın evi sekiz mü

oellah t•ki tarafından basılmıı, Sü• 
leymanın refikası fena halde dö,.\il

miiı, kadının ırzına tecavüzde bu· 
lunulmu,, paraların yerini söyleme .. 

diği için eu edilmiı ve ayak taban· 
ları bıçakla yanlarak yaraya tut Ni 
konmuştu. 

Sonra ıakiler evde buldukları 1 O 
altın lira ile bir beııi birliği alaı-al< 

kaçnutlardı. Manisa zabıtasının lah 

kikatı neticesinde bunların Muradl .. 

)eden Durmuıı oğlu Yakup, Zeynel, 
p 

Ahmet, Satılmış oğlu lsmail, H?.san lı 
Yu•uf, Abidin ve Ahmet oldukl~rı il 
anla~plmı !jt ı r. 

Bu haydutlar geçen hafta da 
Burhaniye köyünde Hasan ağarıır1 

evini basarak (300) lirasını gasbet"' 

mişlerdir. 

Haydutlar yokalanarak Adlil~Y• 
"'"''·ilmistir. 



MİLLİYET SALI 2 

Piyango • 
__ __,,~ . .-. .. " ........ ~·---

uponların tebdiline Mağazanın kasten yo 
devam ediyoruz! landıg~ anlaşılıyor 

• 
· Karilerimiz neşrettiğimiz kupon- Şüphe üzerine isticvap edilen bir 

alman cürmünü tevilen itiraf etti ları göndermesinler, saklasınlar 

HAZİRAN 1931 

l'I: emlekette 

Bir aşık sevgilisinin 
kocasını zehirledi 
BURSA, 1 - l brahim İsminde 

bir kasap bundan bir müddet evvel 
bir c;eşme~inin karısile mÜnilsebet 

peyda ctnıi ş tir. Mesele bir az ıonı-.ı 1 
çe~mecinin nazarı dikka tini celbet
nıiştir. Bunun üzerine lbı·ahim, sev 
g ilisile birlik ola~ ak üç gün evvel 
çeşmeciyi zehirlemiştir . 

Ye11i neşriyat 

Gasso'nun 
kitapları 

l\1übahat Beyir 
ten··iimP eri 

Beyoğlu dördüncü 
hukuk mahkLmesinden: 

7 

sulh 

• "Politika,, gazetesinin ilk 
llıüıabaka11na ait kuponların 

velce Politika'da inti
şar eden piyangodur. 

Bundan bir müddet evvel j 4 arkadaş hırsızlığı yapar-
Galatada yangın olmuş, bir ya !arken bağırsak sandıklarından 
zı makinesi satış ve tamir ma- birisini denize düşürmüşler, di
ğazası, dükkan ve e,yası kıs- ğer iki sandığı da tütüncü Ar
men yand.ğı halde söndürül- sen ve Ermeni Murat isminde 
müştü. Bu dükkan yirmi beş 2 kitinin delaleti ve Aleko is
bin liraya sigortalı idi. Vak'a minde bir komisyoncunun te
hakkında müddei umumi mua- vassutu ile 287 liraya Jak is
vinlerinden İsmail Hakkı Bey minde bir tüccara satmıtlardır. 
tahkikat yapıyordu. Jak bağırsakları Avrupaya sev 

Zabı tanın hakkında tahkikat yap 
tığını hisseden kasap lbı·ahim dün 
kendisini dükkanında btç•kla muh- 1 

telif yerler inden yaralayaı·ak öldür
müştür. 

Vak'a ile alakadar olan çeşme 

cinin karı-. ı sorguya çek ilmi~ti. 

Beyoğlunda kalyoncu kut
luğnnde çakmak sokağında 
19 numaralı hanede sakin 
iken 20-4-931 tarihinde ve
fa t eden müteHffa Muratyan 
zn,·cesi madam Zabel binti 
Bogos'un t rkesine mahke
mece vaziyet edildiğinden 

tarihi ilandan itibarel'l eshabı 
matlüp ve alaka daranın BİR 
ay ve veresenin ÜÇ ay zar
fında Beyoğlu dördüncü sulh 
hukuk mahkemesine müraca
atları lüzumu ilin olunur. 
---------

• fiımukabilinde tebdili muamele 
r . d 1•ne evam ediyoruz. Posta ile 

lldığımız kuponların aahipleri
'İn de isim, adres ve fit numa
tdarını neşrediyoruz. Bu fit 

• Qıımaralarını da tamamen ne,. 
tettikten sonra kur'a çekerek, 
bediyelerimizin tevziatına baş-
ı -

"Milliyet" İn şimdi neşretti
ği kuponları bize göndermeyi
niz ve saklayınız. Çünkü bu ku 
ponlar henüz ikmal edilmit de 
ğildir. Bizim netrettiğimiz ku
ponları, hepsi tamamen çıktık 
tan sonra, toplu olarak gönderi 
niz. Bizim hediyelerini verece
ğimiz piyango kuponlarını neş 

•yacagız. 

Dikkat! 
rettiğimiz piyango değil, "Po

Bazı litika,, nın evvelce tertip ede-

karı• _ rek kuponlarını netrettiği pi
yangodur. 

!erimiz, Politika'nın "Milliyet" in piyangosu da-
• 'k • • d f • ha zengindir. Bu piyango için 

l ıncı e a tertıp etti- ileride tafsilat vereceğiz. Kari-
• ~i ve bizim devam et- !erimiz şimdilik kuponlarını 
• tiğimiz piyangonun saklasınlar. 
k kuponlarını da bize Kuponları posta ile 

gönderenler 
gönderiyorlar. Bizim, Kuponlarını posta ile gönde 
kuponlarını değiştir- renlerin isim, adres ve kur'aya 
d • dahil olacak fit numaralarının 
ığimiz piyango ev- neşrine devam ediyoruz. 

" No. Adres 

a 

k 
5 

700 - Samsun kasaplar içinde doktor Hasan Fehmi muaye-
nesi ittisalinde sebzeci Ali Efendi. 

701 - İstanbul birinci ilk mektep muallimi Rüçhan H. 
702 - Burgazadası Sacide Hilmi Bey. 
703 - Merzifon Deli Hasan zade Bekir ağa kerimesi Sıdıka 

Hanım. 

70·1 - Ankara Maliye meslek mektebinide Sivaslı Turan B. 
705 - Bordur Hüseyin Baki B. 
706 - Ebusauut caddesinde 88 No. da Sadullah Ef. 
707 - Çarşamba Draman çeımesi kartısında 11 No. Nev

zat Hanım. 
708 - Altrnkum telsiz itaret istasyonu İsmail Memduh 8. 
109 - Lalelide Koıka caddesinde 2 No. da Emin B • 
710 - Birinci mektep muallimlerinden Rüçhan H. 
711 - Ebüssüut caddesinde kahveci çırağı Baki Ef. 
112 - Betiktaş mahalle çeşme çavdarlı sokak 6 No. da Ali 8. 
713 -Çatal han No. 3 Hikmet Bey. 

r· 

714 - Japon ticaret sergisinde tercüman İmyat li:f, 
715 - Yani köyünde Fahreddin Pata 

a 

yi 

• 

716 - Bakkallar cemiyeti Besim Fuat B. 
717 -Şişlide İbrahim Fevzi B. 
718 - Üsküdar Tavukçu bakkal Halide H. 
719 - Unkapanında Hasan Ef . . 
720 - İzmir Danlacık uzunyolu 5 No. da Selma R: 
721 - Edime Muallim mektebi talebesinden Fazlı Ef. 
722 - İzmir Damlacık Şevket B. 
723 - Osman Bey sevkiyat garajı İbrahim B. 
724 - Ank.ıra Çankaya 22 No. da Nigar Şükran H. 
725 - Adapazarı Türk ticaret bankası muhabere kalemi me-a· 

a- llluru Memduh Bey 
726 - Cağaloğlu yokuşunda 6 numarada Matmazel Eleu; 
727 - Kuzguncuk M. Albret 

i
ta 

e 
o 

728 - Küçükpazar Naci Bey 
729 - Edirne Fethi Bey hanesinde Adviye Hanım 
730 - Şehremininde Cemal Bey 
731 - İzmir Memleket hastahanesi civarında Sadık Bey 
732 - izzet Paşa sokak 52 numara 
733 - Karagümrükte bakkal Ahmet Efendi 
734 - Yeşil tulumba Halliçbaşı sokak 1 numara Mehmet Ef. 
735 - Üsküdar Orta mektep 433 Fikret Bey 
736 - Üsküdar Gümüşarayıcı sokak 4 numara Chait B. 
737 - Erzurum Tütün inhisarı başmuhasibi Abdullah Bey 
738 - Türkiye Büyük Millet Meclisi arzuhal encümen katibi 

n· tiidayet Bey 
ra 

. 
1 

ıi 

r 

739 - Divirki Muhasebei hususiye memuru Tevfik Paşa 
740 -Taksimde İhsan Bey 
741 - Erzurum Gölba!ı H. Zeki Bey 
742 - Beyoğlunda 12 numaralı pansiyonda Alaeddi11 B. 
743 - Maçkada Hüseyin Bedri Bey 
744 - Kadıköyünde Mısırhoğlunda Nuri Be) 
745 - Beşiktaı Hmaam sokağı Emine Hanım 
746 - Unkapanı Yeşil tulumba Salih Paşa sokağı 1 numaralı 

~ıı.nede Tahir Efendinin mahdumu 
747-Aksaray Seyfi Paşada Nuri Bey 
748 - Beşiktaş Türk Ali mahallesi Sel sokağı Muzaffer Şev

ki Bey 
749- Amerikan mektebinden Hacer Hanım 
750 - Üsküdar Solak Sinan mahallesi 4 numarada Mes'ude H 
751 - Unkapanı Harputlu Emin Efendi 

. 752 - Süleymaniye Mehmet Paşa yokuıu 20 numarada Sa
•- •ına Hanım. 

753 - Üsküdar Gümüşarayıcı sokağında 4 numaralı hanede 
u.t ~r 

'lezahat Hanım 

n· 

754 - Kız kollejinde Zehra Hanım 
10 

·ak 

alı 

755 - Fatihte Atpazarı caddesinde Saadet Hanım 

di· 
el, 

Urfada su 
Urfada su te~i satı yapılmak üzere 

arı llı-ojt! hazırianıyor. Diyarıbekirden 

~rJ lJ.-faya gelen su mühendisi Fehmi 

Tevellüt 

Bu tahkikat esnasında yan- ketmiştir. Aleko bu işten 30 li
gında kast görülmüş ve eli yü: ra komisyon almıştır. 
zü, elbisesi yanık olarak tedavı Hırsızlar ve mub. vassıtlar 
için Senjorj hastahanesine mü mahkemeye tevdi edilmiıler
racaat eden bir Almandan §Üp- dir. 
he edilmiştir. Bu Alman ~~e!- Bir kadın kendini 
ce dolandırıcılıkla ve bu gıbı fı
illerle maznun olarak polisçe 
tanınmış bir adamdır. 

Müddei umumi muavini İs
mail Hakkı Bey Valteri istic
vap etmiş ve merkum cürmünü 
tevilen itiraf etmittir. 

Valter yanan dükkanın sahi 
binin ahbabı olduğunu, yazı ma 
kineıi ile bir mektup yazmak 
için dükkan sahibinden anah
tar alarak dükkana girdiğini, 
tam yazı yazarken lambaların 
birden bire parladığını, saçları 
ve yüııü yandığı için kaçtığını 
yangının bu suretle çıktığını 
söylemektedir. Yangını Valte
rin çıkardığı anlaşılmıştır. Tah 
kikata devam edilmektedir. 

Bir buçuk metrodan 
sukut 

Maçkada Maçka ıarajmda 
çalışan 53 yatında Jozef Antu
van Efendi garajda tamir ile 
meşgul iken bir buçuk metre 
irtifaından düşmüş, sol gözü 
patlamış, alnı delinmiş, sol eli 
kınlmıştır. 

Tal:;ancah, maymuncuk 
lu adam 

Kraagümrükte Keçecilerde 
Bostan içinde Polisler Y akup 
isminde şüpheli bir şahıs gör
müşler, üzerini aradıkları za
man bir Karadağ tabancasile 
maymuncuk ve saire bulmuşlar 
dır. 

Bağırsak hırsızları 

yakalandılar 

pençereden attı 
Kumkapıda Hisardibi soka

ğında 9 numaralı evin üçüncü 
katında kiracı olarak oturan 39 
yaşında Madam Takuhi dün 
sabah saat altı buçukta intihar 
kasdile kendisini pencereden a 
§ağı atmış, ayakları ve beli kı
rılmıştır. 

Mdaam T akuhiyi kendisini 
öldürmeğe ıevkeden sebep ev 
sahibi ile kira meıel~i yüzün
den kavga etmiş olmasıdn·. 

Takuhi hastahaneye nakledil 
miş, fakat orada ölmüştür. Ev 
sahibi hakkında tahkikat yapıl 
maktadır. 

Kaçak çakmaklar 
Kabatat açıklarında demir 

li bulunan Romanya bandıralı 
Karo) vapurunda atçılık eden 
Mehmet Şevkinin bavulundan 
4000 tane kaçak çakmak taıı 
bulunmuş, müsadere edilmi,tir 
çakmak taıları tütün inhisarı 
idaresine teslim edilmiı, Meh
met Şevki h:ıkkında takibata 
baılanmııtır. 

Ölümle tehdit 
Evvelki gün ~yoğlunda Ke 

mal Şerif isminde bir adam 
Mahmure Hüseyin isminde bir 
kadını ölümle tehdit edip kaç
mıştır. 

Mahmure Hüseyin Hanım 
Kemal Şerifin metresi imiş. 
Son zamanlarda Kemal Şerif
ten ayrılmış ve Artin isminde 
Ermeni bir tellala metres ol
muştur. Kemal Şerif Mahmure 

Nisanın 16 nci gecesi liman. Hüseyin Hanımın bu mübaliit
da bulunan Sovyet bandıralı sızlığından müteessir olmuş ve 
Çarvamoriç ismindeki vapur- bu teessürle Mahmure Hanımı 
dan 3 sandık bağırsak çalın- ölümle tehdit etmiştir. 
mış, hırsızlar şimdiye kadar Tramvaydan düştü 
bulunamamıştı. 

Zabıta tahkikat neticesinde, Şişlide Çiftecevizlerde otu-
bu hırsızlığı Tatar Osman, Sü- ran 52 yaşında Madam Peruz 
leyman, Çil Hüseyin, Hüsa- dün Bomonti tramvay istasyo
mettin 4 kişinin yaptığı anlatıl nunda tra.ii"vaydan düşerek ba 
mıştır. şından ve kolundan yaralanmış 

ı ---... -•ı•c••-•--••--·----·---·- ·-•••••--•• 
Tehacüm 

Dünkü 
karma 

maaş tevziatı 
karışık oldu 

1 

Rusumat 

ipekli kaçırılmamış 
Dünkü ak~am gazetelerinden bi

ri bir kart postal komisyoncusunun 
gümrükten ipekli kumaı kaçırdığını 
ve Gümrük idareıince tahkikat ya

pddığını yazıyordu. 

Gümrük bat müdıirlüğü böyle 
bir kaçakcdıktan haberi olmadığını 

söylemittir. 

Tatbikat mektebinde 
imtihanlar 

Gümrük tatbikat mektebi 
hanlarına dün başlanmııır. 

im ti-

Dünkü sıcak 
Dün hava bilhassa öğleden son

ra çok "kıntılx idi. Rasathaneden 
sorduk. Azami hararet 26, asgari 16 
olduğuna göre hava normaldır. 

Sinemacılar heyeti 
Sinemacılar hey'eti bugün Anka-

raya cidecektir. Hey'etten ınazereti 
. dolayısı ile gidemıyen Kemal Bey 

Malmüdürlüklerıne ır · 23 · S d' B 'd kt' 
1 
yerıne a ı ey gı ece ır. 

Maliye tahıil ıubesinde Eytam ve 
1 
!l!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Eramil maaılarınm tevzii dün kar
makarıtık olmuıtur. 

il. Urfa sulerı hakkında mahallinde 
da letkiktta bulunmu!tur. 

111 Bu tesisatın 160,000 lira ile kabil 
et• c.labi lcceği anla1ılmıştır. 

lJ rf~ya ~ehrin şimalinden ge]en 

tt\iiteaddit saf ve gÜ7.el sular vardır .. 

Doç otomobilleri tirketi müessiıle 

rinden ve eski gazeteci arkadatları· 

mızdan Rifat Beyin bir oğlu dünya

ya gelmiş ve Oıman Nur teımiye 

edilmiştir. Nevzada tulü ömür te

menni eder ve arkadasıtn1Z1 tebı-ik 

edet"İz. 

Maat sahipleri daha sabahtan, 
mensup olduklan şubelere giderek, 

sıra numarası aramıtlardır. Bazı ŞU· 

belerde maaıı sahiplerine meram 

anlatmak için öğleye kadar tediyat 

yapılamamıştır. En fazla tehacüm 
Şehzade, Aksaray, Çarşı, Mercan 

şubelerine olmuştur. Malmüdürleri 
şubeleri dolaşarak tevziatı kontrol 
etmiılerdir. l\ı1aas tevziatının 15 
hazirana kadar di?vam edeceği söy

lenmektedir. 

İzmir hapishanesinde 
bir cinayet 

Evvelki gün lzmir hapiıanesin -

de kanlı bir vak' a olmuş ve mah

kumlardan Boşnak Hamit iominde 
biri kin bağladığı Bayınderli Şeki 

isminde birini çivi ile ~ğa.zJnı de
lerek öldürmüş ve yataiını ç1ğnedi
ğİne kızdığı Mehmet Emin iıminde 
birini de ayni çivi ile arkasından ya
ralamı,tır. Bu mahkUmun da. yarası 
ağırdır. Katil parangaya konmuf
tur. 

Uykuda dağlan 
dolaşmış 

IZMIR, 31 - Retadiye'de Ca
mi sokağında oturan Sabri efendi

nin kızı ı7 YB§ında Nuriye hanım 

cumartesi akşamı çıplak bir halde 
ortadan kaybolmuıtur. Gece vakti 
kızın ailesi uykudan uyanınca Nu

riye hanımı ev içinde aramışlar, el
bisesini yerli yerinde gönnüıler, 

fakat kızı bulamamışlardır. Bunun 
Üzerine zabıtaya haber vermişler

dir. 

Mahalle civarındaki tepeler, bah
çeler aranmıf, bıılıçedeki havuzlara 
dalgıçlar indirilmiı buna rağmen 

kız bulunmamıştır. Bu alıf"Dl ev 

halkı evde otururken Nuriye hanım 
yarı çıplak bir vaziyette, ayakları 

bere içinde ve yorgun olarak avlı 

duvarından atlayıp eve gelmiıti.r. 

Annesine: 

''Hani seçenlerde bir dedeyi zi
yaret ebnİftİk, oraya gittim gel

dİın" diyerek ağlamağa ba~lamış

tır. 

Nuriye hanımın sairi filmenam 
olarak evden çıkıp rittiii, dağlarda 
yarı üryan bir halde dolatbğı, son
ra kendisine selince kırlarda korku
dan delirdiği tahmin olunuyor. Kır
larda bir felakete uğrama11 ihtima· 
line binaen N uriye hanım yarın mu· 
ayene edilecektir. 

T rakyada ancılık 
Bu sene Trakya ve Istanbulda 

arıcılığa ehemmiyet verilmektedir. 
Edirne ve Kırldarelide bir çok kim 
seter fenni arı kovanlal'I vücude ge~ 
tinniılerdir. Trakyada arıcılığa da
ha ziyade ehemaüyet verilecek olur 
sa yakın zamand ecnebi memleketle
re bal ihracı mümkün olacaktır. Ne
tekim Bulgariıtan yakın senelerde 
arıcılığa daha fazla ehemmiyet ver
miıtir. Almanya da mühim mikdar
da ihracat yapmaktadır. 

Hareket Hasebile Satılık 

GÜZEL BİR KANO 
"Universal,, markalı mo

törle mücehhez, tamamen 
müceddet ve mükeııımel 

bir haldedir. Sür'ati vasati 
11 mildir. Yataklı iki ka
marası ve her tUrlli esbabı 
istirahati camidir. Büyük 
bir fırsattır. Taliplerin (G) 
rumuzile İstanbul Yeni pos
tayane 176 numerolu kutu 
adresine tahriren müracaat 
veya Beyoğlu 2835 nume-

rosuna telefon etmeleri. 

İrtihal - Şark şimendifer
leri başkatibi Kenan Beyin 
pederi ecza medhar müdür
lüğünden mütekait tabip mir
alay Mahmut Ali B, müptela 
olduğu hastalıktan rehayap 
olamıyarak dün vefat etmi~
tir. Altmış seneye yakın bir 
müddet vazifei askriye ve 
vataniyesini herkesin hüsnü 
teveccühünü kazanmak sure
tile ifa etmiş olan mağfurun 
cenazesi Osmanbeyde diğer 

bekçi sokağında 59 numerolu 
apartmandan saat on beşte 
kaldırılarak Teşvikiye cami
inde namaıı kılındıktan sonra 
Maçkada şeyhler mezarlığı
na defnedilecektir. 

Allah rahmet eyleye 

Amerikanın en büyük aıncli ha
yat mütefekkiri Gassonun ne,redil
miş ve edilecek tekmil eserlerinin 
şimdiye kadar muaUim Mübahat B. 
taraf ından tercüme ve neşT"edilmiş o
lanlardan bakıyesinin matbaamız ta
rafından tabedileceğini yazmııtı:k. 

Bu 1"Ün, Gassonun cetirttiiimiz en 
son kitaplarından birinde bir fotog
rafını bulduk.Bütün dünyada olduğu 
gibi m.!mleketimizde de hemen eıer 

leri herkes tarafından; devlet ricali, 
meb'usan, banka müdürleri, iş sahip 
leri ve gençliğin büyük bir kısmı 

tarafından sevilerek okunan, bu bü
yük it ali.minin resmini karilerimize 
takdim etmeği münaıip bulduk. 

Matbaamız hesabına Mübahat 
Beyin tercüme etmekte olduğu yeni 
eserler şunlardır: 

1 - 1 deal Büro 

2 - Yeni müşteri buln,ak san'ati 

3 - Camekanlar ticaretin canı-
dır. 

4 - Para kazan mes'ut ol. 
5 - Seyyar na .. ı çalışmalıdır. 

6 - Daha iyi mektupla r yazınız 
7 - lnıan iıte budur. 

Muallim Mübahat Bey, yeni eser 

leri de, evvelkileri l'İbi, kendisine 
mahsuı açık ve tatlı üılüp ile ter

cüme etmektedir. 

İdeal - Büro isimli eıer on &Üne 
kadar satııa arzolur.acaktır. 

Bunu, "Yeni müşteri bulınak san 
ati,, İsimli kitap takip edecektir. 

Bir tavzih 
Dr. Fuat Sabit Beyden fU 

mektubu aldık: 
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mayıs 931 tarihli nüshasının 
bqinci sahifesinin dördüncü sü 
tununun F eridman aşısı başlık 
lı bendinde hakkımda doğru ol 
mayan fıkralar neşredildiğini 
gördüm. Matbuat kanununun 
maddei mahsusası mucibince 
berveçhi ati tashihin neşrini 
rica ederim. 

Etibba odasının haysiyet di
vanının hakkındaki kararında 
bahsettiğiniz gibi "F eridman 
aşısı yirmi seneden beri bili
nen ve müteaddit tecrübeler 
neticesinde faidesi görülmeyen 
malum bir aşı olduğuna göre 
bu aşınm tavsiyesinin doğru ol 
madığı., zikredilmektedir. Böy 
le bir şeyden bahis yoktur. Esa 
sen bu mesele haysiyet divanı
nın salahiyeti haricinde bir ilim 
meselesidir. 

Dok .or 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkl ar tedıvihano si 

cumadon maada her gOn öğleden 
sonra sut 2 den 4 de kadar er· 
ktk, kadın ve çocukların dohilive 
hastalıklarını !Jivanvolunda 1 İ S 
numaralı hususi kabinesinde te· 
davi eder. Telero~ l•tanbul:22.Jll8 

lstanbul 5 inci icra Daire
sinden: 

Bir borçtan dolayı mahcuz 
ve satılması karargir olan 
gramofon, masa ve sair hane 
eşyası 7 haziran 931 pazar 
günü saat 9 dan itibaren Ka
·dıköyde Yeldeğirmeninde 
Hakkı B. apartımamada bil
müzayede satılacağı ilan olu
nur. 

İstanbul İkinci 
Mahkemesinden: 

Ticaret 

Nahkemece iflasiyeti tah
tı karara alman Metozade 
Osman ve Metozade Raif 
N~c~et beyleriıı alacaklılarile 
20 mayıs 931 tarihinde birin
ci iflas idaresinde akteyle
dikleri konkordatonun tasdi
ki zımnında mahkemeye mü
racaat vaki olduğundan ma
ruzzikir konkorda toların tas
diki ıçın 4-6-931 tarihint 
müsadif perşembe günü saat 
16 ce'se olarak tayin olun
duğu icra ve iflas kanunu
nun 287 inci maddesi mucı-
hince ilin olunur. 

Beyanname 
Tayyare Cemiyeti tarafın

dan yüz para.)a satılmakta 
olan beyanname ve hüviyet 
varakalarının fiyeti kırk pa
raya indirilmiştir. Muhtereıt 

halkımızın bu varakaları Tay· 
yare Cemiyetinden tedari.lc 
etmek suretile de Cemiyete 
muaven~tte bulunacaklarına 

şüphe yoktur. 

Beyoğlu dördüncü sulh hu
kuk mahkemesinden: Müte
veffiye madam Hurop Sem· 
patiyanın ubtesinde bulunan 
Taksimde Kitipmustafaçele
bi mahhllesinde Rum kabris
tan sokahında 22 numaralı 
arsanın 833 lira kıymeti mu· 
bammineli altıda iki hissesı 
açık arthrma suretile rü
sumu dellaliye ve ihall! 

pulu müşterisine ait olmak 
üzere satılacaktır. Talip olaıı
ların satış günü olan 30 ha
ziran 931 sah günü saat 
16 da Beyoğlu dördüncü 
sulh hukuk mahkemesinde 
hazır bulunmaları lüzumu 
ilan olunur. 

lstanbul Asliye Mahkemesi 
Birinci Ticaret Dairesinden: 

Sirkeci'de Yalı köşkünde 
Enterkontinantal Nakliyat şir· 
ketinin 31 numaralı antrepo· 
sunda mevcut 59 torba Amc· 
rika Billoros ve 36 çuval Fil 
marka Mulmay pirinçlerinin 
açık arttırma suretile satıl
masına mahkemece karar ve
rilmiş olduğundan talip olan
ların 8 haziran 931 pazartesi 
günü saat 14,30 da mahalli 
mezkurda bulunmaları ilin 
olunur. 

Zayi - Çorlu ıubesinin 25 
kanunsani 927 tarih ve 24 
numerolu tabriratile gelen 
vesikai aakeriyemi gaip et
tim. Y eni~ini alacağımdan 
hükmü yoktur. 
318 ihtiyat yabancı 13 nu

meroda mukayyet Halit 

Zayi - Sahibi bulundu
ğum Eseks marka 1551 n -
maralı binek otomobiline ait 
Plaka numarasını zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan hükmü 
yok\ ur Nuri 

"'" .. -EiN'ii='i'N ...... iiiiziii-... öl'i<i<A-Yi.NE: .... "_ 
İstanbul Mıntakası Ticaret Müdürlüğünden: 
Sıhhi muayeneye tabi olsun olmasın; bütün esnafın ve 

müstahdemlerin cemiyetlerine kaydolmağa ve senelik hüviyel 
cüznanı almağa mecbur oldukları esnaf cemiyetleri tal:m!'.t
namesinin üçüncü maddesinde musarrahtır. 

Cemiyetlerce mali sene iptidası hazirandır. Sıhhi muaye
neyi geciktirdiklerinden veya cüzdanı almadıklarından do'.ayı 
alikadaranın cezaya uğramaması, müşkilata tutulmaması iç!n 
acilen cemiyetlerine müracaatları me:ıfaat~~i icabınt!a:ı ol
duğu tavsiye ve tebliğ olunur. 



--------------------------------------------------------------•• --------------------------
--------·------------------------------------------------
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Zayıf ve iştihasıı 
olanlara fosfatlı Şark Malt hulasası kullanınız. Her 

eczanede satılır,,, 

'ruruşa , daha faıluına 
fiinahbr. 

para vermek' 

'r :ın yarıya daha ucuz ve daha müesaiı 
yerli mah olan FA YDA'yı istimal ediniz. 
Sinek, sivrisinek, tahta kurusu, pire, güve 
vesair bapratı yumurtalarile aniyen mab11 
ve itlaf eder. Kokusu latif. Kat'iyyen 
leke yapmaz. Bütün devairi devlet ve 
müessesatı milliye ve ecnebiye FAYDA 
istimal eder. Kutusu 50 büyük 75 bir 
kiloluk 125 kuru,tur. Hasan ecza deposu. 
Toptancılara tenzilat. 

111111111111111111111111••••••••• 1111111111111111111111111111111111 
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Büyük Tayyare !! --Piyangosu ~~ --5. inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir. EE 

Büyük ikramiye ~~ --
50,000 liradır. ~~ --15,000, 12,000, ~~ 1\' rı ca · .J • ------10,000, 8,000, ii --

Lıralık ikramiyeler ~~ 

ve 40,000 
Liralık bir mükafat vardır. 
1111111111111111111111111111111111 •········ ·······•111 il 1 il 1111 111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111 
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. ·~ r 
PHOSPHATllE FAlliRES ' 

(FOSFATiN °FALIER) 

'ÇOCUKLARIN EN M0kEMMEL GIOAS IOIR .' 
1 i nci . 8 i nci aydan ttlbaren ,; m e m eden kesme zem. 
a~larında "8 ne~vü nUma esnasında kullanılır. Oiş 
eurmes lnı v e kemiklerin teşekküliln U tesh i l eder. 
Sıhhat ve kuv1tet b a hf eyler 
Her ç ocutı..ın hotuna gider bir gııdadtr· 

~ 

1 , Q U.ıl l A U LACNIER . ASNIERES - PARIS i FRANCEI 

1 
M. M. satan alma 
komisyonu ilinı 

Ordu ihtiyacı ıçın yerli 
fabrikalar mamulatından dört 
yüz bin metre çamaşırlık bez 
kapalı zarfla münakasaya kon
muıtur. İhalesi 18 haziran 931 
perşembe günü saat 15 te 
Ankarada merkez satınalma 
komisyonunda yapılacaktır • 
Taliplerin şartname almak ve 
tekJiflerini vermek üzre temi
na tlarile birlikte mezkür ko-
misyona müracaatları. 

* * * 
Maliıllerle şehit yetimlerinin 

931sen~si ikrı.ımiyelerinin tes
biti için şubelerine müracaat 
etmek üzre 30 mayıs 931 
akşamına kadar verilen müd
detin görülen lüzum üzerine 
30 haziran 931 akşamına 
kadar temdit edilmiş olduğu 
ilin olunur. 

* * * 
İzmitteki kıtaabn ihtiyacı 

olan fasulya kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha
lesi 3-6-931 çarşamba günü 
saat 15 te İzmit askeri sabn
alma komisyonunda yapıla
caktır. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzre Fındıklıda hey' 
etimize ve şartname almak 
ve tekliflerini vermek üzre 
teminatlarile İzmitte mezkü.r 
komisyona müracaatları 

* * * Ordu ihtiyacı için 100,000 
metre cibinlik için bez kapa
lı zarfla münakasaya kon• 
mu,tur. İhalesi 24 haziran 
931 çarşamba günü nat 15te 
Ankarada merkez satın alma 
komisyonunda yapılacakbr. 
Taliplerin ıartname almak ve 
tekliflerini vermek üıere te
minatlariyle birlikte mezkür 
komisyona müracaatları. 

* ıı~ * 
fzmirdeki kıtaat ve müeı-

aeaabn ihtiyacı olan sade yağı 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 3-6-931 
çarşamba günii saat 15,30da 
İzmir Müstahkem Mevki sabn 
alma komisyonunda yapıla
cakbr. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere Fındıklıda hey
etimize ve şartname almak 
ve tekliflerini vermek lizere 
teminaflariyle mezkür komis
yona müracaatları. 

~~~~~ NEZtEtERiNE KlTRlN HAKKI EKREM İstanlu l 4 cü İcra Memu 
luğundan: 

Tamamına (372000) 
kıymet takdir edilen Beyo' 
!unda Asını.ılı mescit maha 
lesinde atik kabristan ce 
minare ve Asmalı mescit 
Metrutiyet sokaklarında k · 
atik 15, 15, 15 Mü. 17, 5 
61, cedit 115, 119, 2, 8, 5 
69 numaralarla murakka 
tahtında dükkanları müşte 
Kamhi apartımanının 7 bi 
itibarile bir hissesi ile yi 
taıumına (12000) lira kıy 
takdir edilen lstanbul Sult 
hamamında Çelebi alaet 
mahallesiıule Marpuççular 
desinde atik 8, l,3,5 cedit 
44,20,22,24,28,36 numara! 
murakkam Boyacı hanı 
ke1a yedi biare itibarile 
hiuesi açık arttırmaya 1 

edilmiş olup 17 haziran 9 
tarihinde fartnamesi div 
haneye talik edilerek 7 te 
muz 931 tarihine müsadif s 
günü saat 14ten 16ya ka 
İstanbul 4 cü icra dairesin 
açık artbrma ile satılacakt 
Artırmaya iştirak için yüz 
yedi teminat akçesi alın ı 
Müterakim vergiler ile bel 
diye resimleri vakıf icar 
müfteriye aittir. Hakları ta 
aiciU~rile sabit olmıyan ip 
tekJi alacaklılar ile diier al 
kadaranın ve irtifak ha 
Hhiplerinin bu haklarını 
hususiyle faiz ve masari 
dair olan iddialarını ilan t 

rihinden itibaren yirmi g 
içinde evrakı mtısbiteleri ı 
bildirmeleri lazımdır. A~I 
halde hakları tapu sicillerı· 
sabit olmıyanlar satıf bed 

Devlet Demiryolları idaresi İlanları 

Münakasası feshedilen muhteli f bina vevagon camları pa
zarlıkla mubayaa edilecektir. Pazarlığa iştirak edeceklerin 
3 haziran 931 çarşamba günü saat 15 te 2050 liralık te
mina tlarile birlikte Ankarada malzeme dairesine müracaat 
eylemeleri. 

Emniyet Sandığı müdürlüğünden: 
Zeyneti Hanım ile Tevfik ve Hadi Beylerin 5608 ikraz 

numuralı deyn senedi mucibince istikraz eyledikleri mebllğ 
mukabilinde Sandığımız namına merhun bulunan Eyipte Ba
hariye mahallesinde Yalı sokağında eski ve yeni 1-2 numa· 
ralı maamüştemilat bir sahilhanenin tamamı vadesi hitamın
da borcun ödenmemesi basebile müzayedeye çıkarılarak dört 
bin iki yüz lira bedel mukabilinde müşterisi namına kat'i 
kararı çekilmiş olduğundan borçluların istikraz esnasında 
tayin eyledikleri ikametgahlarına tebliaat ifası için gönderi
len üç günlük son ihbarname zahrına mahallesi heyeti ihti
yariyesince yazılan meşrubattan Zeyneti Hanımın vefat eyle
diği, Tevfik ve Hadi Beylerden başka mirascısı olmadığı 
ve Tevfik Beyin taşrada bulunduğu ve muvazzah adresinin 
meçhul olduğu anlaşılmış ve Hadi Beye tebligatı lizime icra 
edilmiş olduğundan ilan tarihinden itibaren üç gün zarfında 
borç tamamen ödenmediği takdirde mezkür emlakin müşte
risi namına ferağ muamelesinin icra kılınacağı tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

Belgrat ormanları 
dürlüğünden: 

işletme 
•• mu-

Belgrat ormanları işletıµe müdüriyetinden Kurt kemerinde 
mavcut olup açık arttırma suretile ve 107 küsur ve 134 
küsur metro mikib olarak iki kalemde 28/5/931 tarihinde 
satılacak olan kuru meşe kerestelerinin ihalesi 416/93 t tari
hine milsadif perşembe günü saat on beş buçuğa tehir edil
miştir. Taliplerin yevmi mezkürda ihale bedelinin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde teminat akçelerile Defterdarlıkta müte
şekkil komisyona çap ve şartname için İstanbul orman mü
düriyetine kerestelari görmek isteyenlerin de mahallindeki 
memurlara müracaatları ilan olunur. 

Darül' aceze müdürlüğünden: 
Darül' aceyeye tarihi ihaleden itibaren bir sene muktazi 

Sekiz Bin Kilo kuru sovanın kapalı zarf uıulile münakasası 
24 haziran 931 çarşamba günü icra ve teklif varakalan 
saat on dörtte küıat edilecektir. 

Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat akçelerile darlH· 
acezeye m,üracaatları. 

1 -Seyrisefain 
Merkez acen.taaı: Galata 

Kllprübqı 8. 2362; ıubı 
aceatııd: Sirkecide Milbür
darı:ade huı 22740 -- -- -------
Ayvalık sürat postası 

( MERSiN ) vapuru 2 
haziran salı 17 de Sir
keciden Gelibolu Ça
nakkale, K&çükkuyu, Ed
rnnit, Burhaniye Ayvalığa 
kalkacak dlSallft• Albno
luğa da ufrayacakbr. 

KARADENlZ POSTASI 
vapuru 

2 haziran EBZIH~M 
SALI 

günü tam saat 17de Sirkeci 
nhbmından hareketle (Zon
guldak, İnebolu, Samsun, 
Ünye , Ordu , Giresun , 
Trabzon ve Rize) iskelele
rine azimet ve avdetle 
ayni iskeleleri• ( Of ve 
Sürmene) ye uğrayacaktır. 

0 1.kkat • Har~ket 
• günü öğ-

leden sonra vapurun yanına 
gelecek eıya kabul olunmaz. 

Tafsilat için Sirkecide 
Yelkenci haınnda klin 
acentesine miiracaat. Tel. 
İstanbul 1515 linin paylaşmasından ha 

kalırlar. Alikaderların ye · 
TAViL ZADE VAPURLAR! icra ve iflis kanunun ll9uP 

Muntazam Ayvalık Poataaı maddesine glSre tevfik ha 
cı J A ket etmeleri ve daha fa 
~e amet maltkmat almak isteyenle 

vapuru her ptr· 927-8551 dosya numarasi 
/ şembe akşamı 17 memuriyetimize mllracaatl 

de Sirkeciden hıırekeıle Gelibolu ilan olunur. 

Emniyet Sandıg" ı Müdürlüğünden: Çanaklcale. Kiıçükkuyu, Altın- İstanbul 4 üncü icra nı 
oluk, Edremit, Burhaniye ve J " d 

İkraz No Mevduatın cins ve nev'i İsmi mur ugun an: 
Ayvalığıı. 47.lmtt ve avdet ed- Tamamına ( 20400 ) li 

15717 Bir çift pırlanta çenber küpe Nimet H. ecektir. kıymet takdir edilen Ka 
17097 Bin ikiyüz yirmi dirhem gümüı Ayşe Münevve H. köy'de Kemankeş Kara M 
18162 Bir pırlantalı Yüzük bir pırlanta tek tat agraf, iki Yolcu biletl vapurda da 'Yerilir. tafa paşa mahallesinde ti 

altın halka, bir gümüş çanta. Sabiha H. Adres: Yemişte Tavllııdt raççı ve Voyvoda caddesi 
23648 Bir altın saat, iki altın bilezik bir roza yüzük biraderler telefon btanbul 2!10 de kain eski 1 Mü. 1, 3, 

Fransovi H. 11 ve yeni l ili 5 11, 7, 
24547 Üç çift roza küpe, bir pırlantalı yüzük, bir roza DOYÇE LEVANT LİNIYE 11 numaralarla murakkıl 

gravat iğnesi bir elmaslı bir altın bir gümüş saat, Hamburg, Brem, Anver1, üstünde odaları havi dükk~j 
M'll · B h • k' " t b d' h ü .. F t S lih H lııtanbul ve Bahrisiyab ara- !arın 432 de 42 hissesi 1 i ınşaatı a nye ııe ı z yuz 0 uz eş ır em g muı. a ma a a · temmuz 931 tarihinde mü 

Türk Anonim şirketi tasfiyt1. 25905 Bir çift roza küpe, bir pırlantalı pantantif, iki roza ıında azimet ve avdet elif cumarteıi gllnü ıaat 
memurluğundan: yüzük Seher H. muntazam postası: Ham- den 17 ye kadar lıtad 

Şirketin 25 mayıs 931 ta- 27941 Bir roza tek taş yü:ıük, bir gümüş çanta. Hava H. burg, Brem, Stetin, Anven dördüncü icra memurluğun 
rihindeki içtimaa hissedaran 36493 Bir pırlantalı iğne, bir pırlantalı yüzük, bir altın ve Roterdamdan limanımı- aablacakbr. Satış şartnanı 
gelmediklerinden 25 haziran köstek. Şehime H. za muvasalatı beklenen 20 haziran 931 tarihine 
931 perşembe ı:.ilnü saat 36560 Bir çifi roza küpe, bir roza yüzük Ayşe H. vapurlar: vanhaneye talik edilecek! 
14 te Galatada Omer Ahit 36765 Bir pırlantalı gerdanlıJ- Şehime H. AKİLA vapuru limanı- Takdir olunan kıymetten bİ 
han üçüncü kat 18 numarada 36779 Bir altın itleme şeri~ 'skender B. mızda seye musip kiymeti buldıı 
yapılacağından gerek asale- 36830 Bir altın hurda saat Zekiye H. THESSALİA vapuru 10 takdirde en ziyade arttıraP 
ten gerek vekaleten 20 his- 36850 Bir pırlanta tek taş yüzÜk Cevher H. hazirana doğru üzerinde bırakılacaktır. At 
seye malik olan hissedaranın 36885 Bir pırlantalı pantantif bir roza tek taş küpe teki OLIMPOS vapuru 12 ha- tırmaya iıtirak içın hisse) 
içtimaa iştirak edebilecekJeri 1 t b k b' ı k k" Jtı b' ) musip kiymetin % 7 temiP bir a tın a a a ır pır anta te upe a ır a bn zirana doğru akresi aranır. Hakları ta 
ikinci ve son olarak ilan ı· k t b' ı k d 'ki J k" k SMYRNA ı " mine ı u u ır a tın or on ı a tın oste vapuru 8 sicillillerile sabit olmayan i" 
olunur. R b' H " e ıa • hazirana doğru tekli alacaklılar ile diğer al 

Ruznamei müzakerat t;6895 Bir roza gül yüzük Yakup Efendi kadaranın ve irtifak balı 
1 - Tasfiye memurlarının Yukarıda isimleri yazılı zevat altın ve gümüş ve mücev- Burgaz, Varna, Köstence, sahiplerinin bu hakJarını 1 

d 
raporunun kıraati ve ibraları berat mukabilinde Sandığımızdan istikraz etmiş oldukları Kalas ve lbrail için lima- hususile faiz ve masarife d 

1
--• Satılık eniz motörü 2 - Tasfiye hesabatının meblağı vadesinde tediye etmemelerine mebni istikrazda mmızdan hareket edecek ir olan iddialarım ilan tat 

Azimet dolayisile 24 ayak tulünde "Elze il ,, namında tasdiki ile henüz müracaat tayin olunan ikametgahlarında tebligat ifası için icra kılınan vapurlar: hinden itibaren 20 gün iç'. 
seri bir deniz motörü acele satılıktır. Taliplerin bir hafta etmiyen sahibi senedat his- ve yapılan tahkibat neticesinde bulunmadıklarından tarihi 'lllESSALIA vapuru de evrakı müsbitelerile 
zarfında karar vermeleri lizımdır. Bu motör İngiliz ma- :ı:l:~i ':~~:::ı~n~:nu:ees';,i~~~~ ilandan itibaren 91 gün zarfında tediyei deyn veya tecdidi 10 - 12 haziranda tahmilde dirmeleri lizımdır. Akıi h 
mulatından "Brooke seacar,, markalı ve sekiz kişiliktir. karar verilmesi. muamele eylemedikleri takdirde merbunatı mezkürenin bil- OLİMPOS vapuru 12-14 de hakları tapu sicillile s~ 
Teknesi maundan olup 100 beygir kuvvetinde altı silin- müzayede satılacağı ilan olunur. haziranda tahmilde olmayanlar satış bedeli~ 
dirli ve "Brooke., markalı bir motörle mücehhezdir. mevslmllçln t .... --~Istanbul Belediyesi ilanları j ALBANIA vapuru :.!9-30 paylaAşıll~~sdındanl bar~ç kalı 
Sür'ati 30 mildir. BEBEK' te <---........-.-..-..... ---·~-----=:..-~----......................... haziranda tabmilde !ar. ila ar arın ıcra 

1-6.CJ3t pazarL•si ila 20-6-931 cumartesi Fatih kazası ida- iflas kanununun 119 uP 
Motör bilumum esbabı istirahati cami olup ruzgardan K 

1 
~ y 

1 
Hamburg, Brem, Anvers, 

l·ra 1 a 1 resi kaza merkezinde maddesine göre tevfiki ho muhafaza için cam, otomatik demarrör, elektrikli pro- Roterdam ve Dançig için ket etmelerı· lu"zumu ve 21-6-931 pazar ila 11-7-931 cumartesi Fener Na. ida-
jektör, cigara yakmağa mahsus cihaz ve yedek edeva- resi Fener N. merkezinde yakında limanımızdan ha- terakim vergi belediye res: 
tile mücehhezdir. Bu motör 1929 senesi nibayetitıe doğru ' Dalyan ~nUnde Salp Bey 1 931 ·ı· 25 7 931 . E N 'd . reket edecek vapurlar: lerı' vakıf ı'care·ı· mu"şterl 

1
1. .1 d k' t . h d • d d • lb d'I . yalısı möbllell olarak ki- 2-7- pazar ı a • - cumartesı yilp a. ı aresı AKILA 1. • 
ngı tere e ı ezga tan ogru an ogruya ce e ı mış 1 ralıktır. Derunundakllere Eyüp cami kebir caddesi vapuru ımab.- aittir. Ve daha fazla ma 

olup, bu seretle ancak bir yaz istimal edilmiştir. Motö· 1 mUracaat l mızda mat almak isteyenlerin 9 26-7-931 pazar ila 0-8-931 pazartesi Karagümrük Na. 362 d ·ı ... 
rün hali hazırı mükemmeldir. Fazla tafsila t için 2441~ 'd · K k 4 ı ANDROS vapuru fi - 8 osya numerosı eme"· ı areaı aragümrü yo ağzı . . t1 
-- No. da kitabete telefon edilmesi mercudur. THEO RE.PPEN haziranda tahmilde riyetimıze müracaa an · 11-8-931 salı ili 31-8-931 pazartesi Şehremini Na. ida- ·k t ·b b ı ı lı 

YAPUR ACENTASI NOPLİA vapuru 1'()-12 1 ame ga 1 meç u 0 an 

il
-

1 
ı resi Şehremini Topkapı cadde1i sedarlardan Nazım, Fer 

ı SU
" _ D ~ H ~ N ~ PERTEV'ı• -, ,

1 

;\"orvcç Bandı ralı ( ADOL"R) "apu- 1-9-931 salı ila 21-9-931 pazartesi Samatya Na. ida- haziranda tahmilde \ Tarık, Şefik Beyler ile f'lı, _ 
1 

ru h;ıziranın ~ üncü günü• e doğru resi Samatyada Samatya caddesi Fazla tafsilat için Gala-
lima ııı mıza muYasalaı ve l\larmara Fatih dairesi hududu dahilinde bilümum esnafın kullan- tada Ovakimyan hanında Sara Mebrure, Pakize, Felırı 

1 
Ye lsııı nbuldan Anvers, 1 lam bur!( ve d ki . . k I l ki . 931 Hanımlar haklarında te 

Dost! r ·nız ı t · d' · s· "t 1 k' k f ki ı an teraızı, antar, tartı, ö çü ve ö çe erm senesine k.. umum·ı a e telı'" · a • avsıye e ınız. ı ze mu eşe< ır a aca ar- Skandina vy• l!nm:lrn için emtia! aın c n gıne makamına kaim olmak uı 
dı ·. Her ecza ne ve ecza depolarile tuhafiye 1 ticarh'e t•hmil edecektir. ta f>ilat için ait muayene ve damga muamelatının yukarıda muharrer gün müracaat. ilanen tebliğ olunur. iL rr a~arnla r 0 -' r z lll j Cala<a'd·ı hcııkı an haıııııdak i accn· ve tarihlerde merkez ve nahiyelerde evıan memuru tara- Telefon· Beyoğlu 641 674 

::..._--~~·~~·=-~~~~~~~~:,:~~ı~a~~a~~y~ı~~~ı =·~:;:~;::~=:=~==!i~'~al~ığ:•~m:u~· r~ac~":" ~:.._2T~c~I ~ıı:c ı~·o~R~lu~22:~~4~~f~ın:d~a:n~d~a~m~g:a~l~an~a~ca~ğ~ı~il:a:n~o:l~u:n:ur~.~·------------------~~·~~~~-~~~~~~-~~~~l\>f~e:s~'u~l~m:'.:üdür: Bürbaned~ 


