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NUSHASI S KURUŞTUR 

erika Reiıicümhuru Mis· 
over'in beynelmilel borç· 
tamirat meselesi hakkın-

t 
eklifi, sanki bir sihirba
unkir sözü imiş gibi Av- · 

siyasi manzarasını an- ! 
eğiştiriverdi. Bir taraf
over teklifini tehalükle · 

j n bütün cihan devlet- , 
Fransayı da teklifi ka

,nale etmeğe çalıştıkları· ,
itiyoruz. Diğer taraftan 
lifi tamamen bükümsüır: ! 
mayacağını anlayan · 
nın, hiç olmazsa, bunun 
inü daraltmağa çalıştı· 
bit oluyoruz. Fransanın 

· umumiden beri, itina ile 

Fırka grupunun bugünkü içtima
ına ehemmiyet atf olunuyor 

~-~~-~-~~~~ ..... --~~~~~~~~~ 
Halk fırkası umumi idare hey' eti içtimaı gece geç 

vakte kadar devam etmiştir 
Matbuat kanununda ne gibi tadilat yaptlacak? 

• • 
aazetelerın son neıriyatı belki kanunun müza· 

,._""'""' i siyaset şebekesi, ansı· 
tülmüş ve Fransayı siya
ızlık içinde bırakmıştır. ı 
ver teklifi malumdurı • 

ANKARA 29 (Telefonla) - Cümhuriyet 
Halk FırkHı umumi idare heyeti Meclis içti
maını müteakıp toplandı. içtima gece geç 
vakte kadar devam etti. Fırka grupunun yarın 
aktedeceği içtimaa hususi bir ehemmiyet at-
fedilmektedir. • 

keresini tacil etmittir. 
Yeni kanunda tahsi ıeref ve lıayıiyeti koru

yacak ııhkim olacakbr. Şahıslara kartı yapıla
c~k h~aretin de hakarete maruz kalan ıahsın 
tıkiyetıne mahal kalmaksızın müddei umumi
lik tarafından dava ikame edilmesini temin ~ 
decek ahkamın konulması muhtemeldir. 

ı--,.,· a bir sene müddet, Av
,.evletlerinden alacakları-

r l etmeğe hazırdır.. Şu 
~i Avrupa devletleri Al-
dan tamirat bedeli alma. 

}J}Amerikanın Avrupa dev 
.den alacağı olan borç-

den ll ' "Al vrupa dev et ennın • 

Matbuat kanununda tatlılat 
ANKARA 29 (Telefonla) - HükUmet 

DJl\lbuat kanununda tadilit yapılma11 için ha
zırlıkhırda bulunuyor. 

Fakal bu timdiki vaziyetten doğ~~f bir 3a
ruret değildir. Hükômet esasen ıki seneden 
beri bir matbuat kanunu hazırlamıştı. Muhalif 

isim tasrih edilmeksizin ima tarikile bir 9ah 
ıın ı~ef ve. haysiyetine veya hususiyetine mü
teallık neınyatta yazanın maksadını tayin için 
yeminli jürilere müracaat usulünün vaz'ı hak
kında da bir cereyan mevcuttur. 

gdan alacakları olan tami
li arasında yapılacak o

mahsup muamelesinde 
ük maddi fedakarlığa 

acak olan Amerikadır. 
ca 49 milyon İngiliz lira

a liğ olan alacaklarından 
ıyor . Ondan ıonra sıra· 

N<tnaa, İtalya, Belçika ve 
re geliyor. Fransanm 

81ığ1 20 milyon İngiliz 
adardır. lngilterenin za
nız bu hesaptan1400000 

ı ıe.kla berabeı-, kendi di' 
1 1arına karşı da ayni ma
mabayi göstermek mec-
inde olduğundan zarar 

e?Con lirayı geçiyor. 
ınla beraber, Fransadan 
h emen bütün Avrupa 
ı ri, ı-Ioovebr'in1 tek_lifi

1
· ni 

I • d .. rt ka u etmış er-
fi u şa .. h. b' 
1 Fransa mu ım ır 
nız . 
t . • dermeyan etmış-

1 ırazı 
1• nanyanın Young p anı 

ted- eye 01ecbur ol-
ıce ıy l .1. ) · ı kadar ngı ız mı yon 

24 vr-i kısma ayrılıyor._ . 
İngiliz liraaıoa ba~~g °: 
nci kısmının t~ ıye•ı 

t t b. deg" ildır. Al-
şar a a ı h 

1• • eti er ne 
ıın ma ı vazıy d' 

iz,ısun bu parayı te dıye-
' eebur ur. 

~~f ıo:~::t~: ~Jnıany~ 
ti vaziyeti müşkullet':ı 

oratoryom talep ~-
'in tekhansa, Hoover • 

d .. . t carta tabı 
ıg ı cevap a • 

24 
.
1 · mı. 

ı kısmın, yanı 
1 .., iliz lirasının, A1m~nya an mark olarak svıçre. 

vnelmilcl tediyat ban. 
.. . f kal bankanın 

evzıını, a Al 
parayı derhal man-
' d 1. istikraz şek•• va e ı .. k . 
d . . .1 • ,urrne ledır. 

' e"ını ı e"'ı 

1 Al arkı ecnebi pa. e man m ' 
, 'ld ni transfer mu-rıvı en ya . • 

1 
__ 

1 d 1 kıymetını ""Y· en o ayı ima 
r k hatta pata A n hu-

h• · · e bile çıkmış ol
ı arıcın 

ıJr. 
yı, Hoover. te~ifi hakkında 
kaydı jhtırazı derın~Yan 

, ·keden sebep, Y oung pla. 
mı.ıda tadilat yapılınası 

lir. Fransa için Verıa.v ınu
·e bu muahedenin mütenı-
1rer nas" katıdn-. Gerek 
•İn ve gerek bunun İstinat 
avelelerin ahkamında ya. 

dilatın, harpten. sonraki •i
lıı al tü<t edebıleceğinden 
dır. 

ir sebep le Hoover teklifi 
yaya fazJa müsait olmaıu· 

Ehli hayvanlar vergisi 
müzakere edildi 

Kanun dün Mecliste müzakere 
edilirken münakaşalar oldu 

Süleyman Sırrı Beg lbrahim Beg Besim Atalag Beg 
ANKARA, 29 (Telefon.la) - taya atdması piyaıada fena tesİT ya 

Bugün Mecliste dnar ve elılı hay- pacalmı beyan etti. 
Vanlar vergiıi (Sayinı verııJıi~ mil~ E~n B. İsrar etti, Yozgat meb'-, 
zakere edilirken layihada tesbit edı- uııı Sule,.man SJl'l'ı B. de Emin B. 
len vergi miktarları üzerinde bazı in beyanabnı teyit etti. 
D>utJaka§alar cereyaııı etti. 

Münakaşal•r 
Bu meyanda Eıkiıehir meb'usu 

Emin B tifti'.. köylerde 35 kuru-. gın . 
fa satıldığını ve bu esaslı . ıhı·acat 
emı;._ h urede hımayeye 

-..uızın er • 
muhtaç bulunduğunu ileri sürdü ve 
layihaya tiftik için konan 40 kuru~ 
Verginin 35 kuruşa tenzilini tekllt 
etti, 

Af eb'usu Cemal B. 15 gün 
yon m ·r ·~· 

evvel 1 itan but' da iken b tıaın 95 
kuruta satıldığını duydujun~, Emin 
B . if d 'nı'n yanlıt oldugunu , .e 
-ın aesı 

k.. ..d bö. le fahiş rakkamın or-
urıu en Y 

(Devamı 6 ıncı sahifede 

Dıin Meclis:e tahlif edilen 
H. Mehmet B . Rasim B. 

,111, 111111 11111111~ınıııııuıuıııııııı~ıııııı~ıııııııııııııııııııııııı1111111ıııuııııııı~ 
~ Yeni bır anketımız § 

~Aşka dair ne düşünüyorsunuz?: 
§ Bu ınevzu etrahnda bir anket açtık ve memleketin -
§§ tanınnıış edip ve pirlerine, bp aleminin belli başlı = 
~ simalarına ayrı ayrı soruyoruz: 3 
- k d . d' = ;: Aş a aır ne ıişünürsünüz? =: = k . k = ES Sev'!'e mı, go sa sevilmek mi daha zevklidir? = 
a Sevılmeden sevmekten hoşlanır mısınız ? ;;; 1 En hügük aşkınız hangisidir? = · , tamirat bedelinin §tlrta 

an kısmı hakkında bu 
aı:ıyi dermeyan etrneie 
a<le etmeıe dahi, hiç ol· 

a Devamlı afka inanır mısınız? § 
Ei Niçin set1ersiniz? 5 1 M~harrirlerimizden M. SalAhaddin Bey, Abdülhak ~ 
5 Hamıt Beyden başlayarak, edip, pir ve romancılarımızın -
e ve aşkı marazi noktai nazardan mutalaa eden yüksek = 
§ doktorlarımızın ne düşündüklerinin kaydetmektedir. ;; 

§ ~nket muharririmize verilen cevaplar içinde çoi şayanı = = dıkkat olanları vardır. Karilerin, bu cevapları büyük bir = 
- zevkle takip edeceklerine şüphe etm'yoruz. = 

· et anyanın hesablna z.1rnm 
ıini temine çabımak~a: 
ransanın kaydi ihtirazısı 

cek olur••, Young pl5.nı-
değifmeyecektir. Fakat 

eklifi deği,ecektir. Ame-
. mhuru, alacak, verecek 
ındaki moratoryomnn 
ıluğu kadar taınil olması 
or. Ve bu arzu diğer 
arından o kadar benim

, cihan efkirı umumiye
hürü karşısında Fran-
kabul etmemeai hayli 
ktır. Ahmet ŞÜKRÜ 

~ '\.şka dair n'e düşünüyorsunuz? -
- Yarından itibaren " Milliyet " sütunlarında takip = ediniz! ;;;;;; 

5111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııııııu111111ııım111 11111111 ıı ıım rıs 

Bu gazete 
Kimin? 
Daha düne kadar 
"B • ! enım gazetem ,, 

deyip ısrar ediyordu 

ANKARA 29 (Telefon) -
C_elil Nuri B~e bir telıraf ıel 
dı. Telgrafta ezcümle deniyor 
ki "her türlii"hllkuk ve mes'uli 
yeti •İze • an ıazetenizi 
yüz il•tü btr ıs, gittiniz, bi
naenaleyh beii bir memur ol
maldıinn •ıfatfle bu IDff'ullye
ti U2UJl nıüddıet üzerimde tqı· 
mayacağımdan gueteyl terket 
tim. 

Cdil Nuri Bey de Kadri Be 
ye verdiği cevapta diyor ki: 
"Eğer gazete benim olsaydı, 
son günlerdeki muhalif n99riya 
ta iınkin yoktu. Gazetenin sa
hibi imtiyazı •İz•İniz ve kat'iy
yen benim alakam yoktur. E
ğer bir mes'uliyet vana doğru
dan doğruya •İZ• aittir. 

Yeni Evkaf 
Müdürü 

Evkaf müdiriyeti umumiyesi 
ne tayin edilen sabık Diyarbe
kir meb'usu Rüştü B. dün yeni 
vazifesine başlamak üzere An
karaya gitmi9tir. Rüttü B. İs· 
tasyonda Evkaf müdiranı tara
fından teşyi edilmiştir. 

Bir harp gemisi gitti, 
bir yenisi geliyor 

Bir haftadanberi limanımızda bu
lunan Villa Veledita namındaki Yu
goslav mektep ıemiıi eYelki gece 

hareket etmiştir. 

Temuzun üçünde imanımıza bir 

Amerika kruvazörünün geleceği viJi 

yete bildirilmiştir. 

Limanda mutat meraıim yapıla
caktır. 

Umumi maaş 
Temmuz umumi maaşı ayba. 1 

şında ve muayyen vaktinde ve
rilecektir. 

Ha<Jemei hayratın 
maaşları 

Evkafa devredilen hademei 
hayratın haziran maaşlarının 
itası için Evkafça lazım gelen 
bordı-olar tanzimi nihayet bul
muş ve hademei hayrata yeni 
cüzdanlar tevzi edilmiştir. Ya
rından itibaren maaşlarının tev 
ziine başlanacaktır. 

Yeni 
Pullar 
Cumartesinden itiba
ren burada basılacak 

Bir müddetten beri damga 
matbaasında tecrübeleri yapı-

l lan yeni posta pullarının bu tec 
rübeleri muvaffakıyetle netice 

· lenmi9tir. 
Yeni pullarımızın tab'ma cu· 

martesi gününden itibaren baş
/ !anacaktır. 

Yeni posta pulları 18 muhte
lif seri Üzerinden ve 1 O paradan 
250 kuruşluğa kadar olacaktır. 

. Şimdilik damga matbaasında 
· 120 milyon pul basılacaktır. 

Bu 18 seri pul yalnız renk iti 
barile yekdiğerinden farklı ola 
cak ve hepsinin üzerinde Gazi 
Hazretlerinin birer portreleri 
bulunacaktır. 

Damga matbaasında alman 
tertibat sayesinde yeni pulları
mız Avrupada tabedilenler ka
dar nefis olacaktır. 

--------
İskanda 

Geç kalanların 

müracaatlan 
kabul edilmeyor 

Tasfiye kanunu mucibince 
muhacirleTden alınan istihkak 
varakaları bu günlerde Ankara 
ya gönderilecektir. Müracaat 
edenlerin mikdan 350 - 900 ka 
dardır. 

Müracaat müddeti evvelki 
ır'io .bittiği halde dün bazı mü
racaatlar olmu ise de kabul e
dilmemiıtir. 

Bono yekunu, para itibarile 
5 . 6 milyon lira kadardır. 

Hava 
Bugün de yağmurlu 
iki üç gündür devam eden yaf

murlar evvelki gece de muhtelif fa-
11lalarla devam etmiş ve dün ak§a111 
da tekrar başlamııtır. Yalan yal· 
murlann miktarı 35 milimetreye ha 
liğ olmuıtur. Rasathaneden aldıiı· 
mız malUmata göre, dün en az ha

raret 14 e dütmüı ve en çok 20 ye 
yükııelmiıtir. 

Bugün de hava kapalı olacak ve 
ruzgir ekıeriyetle poyrazdan ese. 
sek, yağmur yağacaktır. 

fatanbula bir çok haziran ayla
rında mebzul yağmur yağmıfbr. Bu 
cumleden olarak 924 seneıi hazira • 
nın da 162 milimetre yağmııtır. 925 

haziranda 67, 914 te 83, 919 da 70 
milimetre yafmur yağmıtbr. 

Bu sene haziranında ise yağan 1 
yafmurun miktarı 80 i bıılmamııbr. 
Görülüyor ki, bu ıene haziran ayı 

yağıılı geçmekle beraber, mesela 
924 haziranı kadar yağıtlı olmamı~-
tır. 

Piyangomuz 

BUGÜN 
2 inci sahifede: - ;y Sln emat ıların ı r hl r l ıc-

• ra talebini ura l dC"l · 
J- lıt•nbulun ilk (Ünleri. • lt-t reddeU I. 
2- Haftalık tdebl milsahabe t 4 üncü sahifede: 
.S - narlct ve son haberler. ı I ftlek. 2- Hlk ~ye, J-Roman 

3 Uncu sahifede: + 5 inci sahife 1e: 
Son hafta fçlnde lhra· : !\1ulıablr m:kİupları, 
cat v ı'l ve t l ıası'dır . • 2· Sinema, 3- f' en. 

Ecnebi ve akalliyet mektepleri 
deki Türkçe muallimlerin ehli 

yetsizliklerinden şikayet edild 
ANKARA, 29 (Telefonla) -

Bütçe encümeninde, buıün maarif 

bütçesinin tetkiki e&naNacla bazı •· 
211lar mekteplerdeki leyli meccanı 

talebeler arasında halı naktı yerin
de ailelfll'e mensup talebenin bulun· 
duğu noktaıma İtaret etmitler ve 
ailesi zengin değilıe bile mektep 
Ücreti tediye edebilecek vaziyette 
bulunan ailelere mensup talebelerin 
test.iti ile bunlardan alınması lüzu
munu israrla ileri sürmütlerdir. 

Bazı azalar da ecnebi ve ekalfl. 
yet mekteplerine tayin edilen Türk
çe m1181limlerinin ehliyetsizlikleri 
meselesini ileri sürerek hu huıuıra 
velraletin ehemmiyetle nazan dık

katmı celbetmişlerclir. Vekalet Tiirk 
çe muallim tayini hakkını mezkür 
mekteplere bırakacqmı, kendisinin 
ancak tasdik hakkına malik olaca
ğını ifade etmiştir. 

Muallim mektepleri 
Maarif bütçesinde tenezzlllc uf

rayan müfettişlik ve muallim mek· 
tepleri tahsisatının batka fasıllarda 
tasarruf ıuretile temamla-1111a 
çalııılmaktadır. 

Meslek mektepleri 
Meslek -kıepleri tahaiaab 930 

bütçeainde 700,000 lira iken yeni 

Alıalliyet mekteplerine 
maallim lnti/ıabı hakkını 

'lH!ren Maarif Vekili 
Esat Bey 

bütçede 350,000 e indirllmiıtir. B 
nziyet bazı meslek mekteplerin 
kapıuıma11nı intaç edecektir, Bu h 
)in önüne ıecilmeıi çareleri aran 
maktadır. 

Dil encümeni 
bir rapor verdi 

Elde bulunan kelime fişleri yekünu 
47,338 adedine varmıştır 

Dil encümeni azası 
Haber aldıiımı:ıa göre, Dil En

cümeni ıon zamanlarda ıimdiye ka
dar olan hazırlıkları hakkında bir 
rapor yazmıştır. Maarif Vekaletine 
takdim edilen bu raporda Encüme
nin 1931 Haziranı iptidaaına kadar 
hazırladığı malzemeyi izah etmek
tedir: 

fardan 3514 tanesi 11tılihlar, 3509 
adedi franıızcadan türkçeye lügat, 
7315 i tiirkçe lügat ve 33,000 i de 
oöz derlenıeıi fi§leridir. 

Istılah lügatleri: 

Kuponları 20 güne 
kadar gönderiniz 

Hediye piyangomuza iştirak 

etmiş olan karilerimizin bugiin 
den itibaren 20 gün zarfında top 
ladıkları kuponları idaremize 
göndererek, mukabilinde kur'a
ya girecek numaralı birer fiş al. 
malarını rica ederiz 

Bu rapora eöre, E ncüm nin ıim
l diye kadar hazırladığı fitlerin mec-

1 i muu 47,338 e baliğ olmaktadır. Bun 

Franıızca iki ciltlik "Larouıı.e 

Univerıelle" eaaı tutularak, bunda 
mevcut jlim ııtılihlanna türkçe kar 
tılık bulunacaktır. Bunlar mütahas-

( Devamz 6 ıncı sahifede) 

Kuponların tebdil müddetini 
20 gün olarak te•biı editimiz 
taşra karilerimizin de o vakte 
kadar kupanlarını tebdile vakit 
bulmalarını temin içindir. 

TaşrJdan kupon gönderen ka 
rilerimizin, kuponları nıukabilin

de ayırdığımız fiı numara1arını 

gazetemizde iıim ve adreslerjle, 

kur'adan evvel, neşredeceğiz. 
Hediyelerimize gelince, her

kesin itine yarayacak büyük kü
çük muhtelif kıymetlerde birçol< 
e~ya İntihap ettilt. Bunların liste 
sini yakında neşredeceğiz. 

I! 

1 Politika 
TARİH DERSİ 

Birinci Fa•ıl 
Falih RIFKI 

1 
bu devletler tarafından tutulup 
hapse atılmış ve sonra Malta 

Osmanlı ~altanatı büyük har adasına gönderilmiştir. 
bi kaybederek, 1918 sonbalıa- lstanbul bütün devletler ta
rında ga_Jip devletler11 teslim rafından, Adana Fransızlar ta
olmuştur. Sultan ve Haliyle rafından, Antalya ltalyanla 
Vahdettin, Osmanlı vezirleri, tarafından işgal edilmiş, lzmir 
saray ve Babialinin yakınında ve Hinterlandi Yunanlılara V f' 

olanlar, bu devletlerin dedi,i{i- rilmiştir. 
ni kabul etmekten başka çıkar Fransa' dan, Sıvas merke:;; ku 
yol olmadığına karar vermi.ş- mandanlığına tayin edilen za
lerdir. Vatanperverler ve mil- bit lstanbul'a gönderilmi tir. 
letperverler, yıı doğrudan doğ- Şark vilayetlerinde müstakll 
ruya yahut casusları vasıtasile (Devamı 6 ıncı sahifede) 
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:-Jı&1•?.r1~~- HARİCİ HABERLER •• 
ispanyada intihabat neticelendi ı 1 ~No: 46 Yaz•n: M. Yauu:ı 

°ti' ; Zamora anlatıyordu ------------·------------
Kat'i netice belli olmamakla beraber cümhuriyetçi .HAN 

0 Teıf, ~1 Bizansı Türklerden kurtaran Haz
elefor ~ 

reti Meryem değildi, Osman 
oğullarından bir şehzadeydi 

ve sosyalist koalisyonunun kazandığı anlaşılıyor 
1-" 

rı 
İkinci Muradın azmi mu-

3 vaffakıyete müncer olamamıt-
6 t.ı 
2 Türk ordusu çekilmeğe baş
lamı9tı. 

Türkler bu muhasarada top 
kulanddar. Fakat onlardan da 

u kat'i bir fayda hasıl olamadı. 
ç Yuanis (Hizanı) m bütün in

taat ustalarını surlara sevket
ıner. l cı mitti. Güllelerin yapbğı tahri-
-el r bat derhal tamir ediliyordu. 
ugie. Sultan Murat, tamiratta ıöa

• 1 J terilen bu sür' ate hayret etmit 
un 

2
e e ti. Maamafib, üç ay süren bu 

.z · d muhasara kat'i bir muvaffaki

.ın br ' 1 yelle neticelenemedi. Bu eana
~ 1 da Türkler de Rumlar da ıarip 
-l< ,. bir dedikoduya inannuılardı: 
-e Türkler, Bizans surlan üzerin 
~ lil de yetil elbiseli bir kadın do-
-.:aı laşırken gördüklerini söylemit R n ler ••• Rumlar da (Hazreti Mer 

a yem) İn imdada geldiğini id
dia etmişlerdi. günl11 

enlekL 
leni e 
lar 
ıde 

Sultan Mehmet, hadisatı, için 
de bulunmuş gibi, merak ve 

1 itimatla dinliyordu. 
< Zamora sözüne devam etti: 
ı; - Halbuki (Bizans) ı türk-

rını 

va < lerin pençeainden kurtaran, her 
bi k . r zaman. 1old1ubğu gibi, bu sefer de 
ektrer r ne yeşı e İseli kadın, ne de 

d 1 Hazreti Meryem'di Osman o-
an 1 1 1 

d. a ğul anndan kendi neali kendi ır 
~n ı 

- > kı, kendi şehzadesiydi .. 
ıl~th.., 
ağc .'"' < Sultan Mdımet bu ağır it-

ı ham altında kalmak istemedi. yo...; 
sta •• , < - Türkler ihaneti sevmez-
kızJar ler, dedi, bu bozguna sebebiyet 

ı a i veren kimdi, söyle bakayım? 
'dmiz1ı Zamora, hafızasında, 0 dev-
ec , rin tarihini günün müverrihle-

ye r ı rinden çok daha esaslı bir ıekil 
l ··f! ı 1 de tesbit etmiıti. 
uli 1 ı -, Yanılmıyorum, padiıa· 

on • hım .. dedi. Şehzade Mustafa 
ürt ,· ~ (1), Türkler kurunu vüsta tari 

fr· 1. bini bir an evvel kapatmağa ça
ıye t lı!tığı bir zamanda, saltanat 

"i · 1 ı: sevdasile ihanet etmişti. Biz Bi 
·en ' zanslılar bile bunu duyunca 

VI t h 
e~. 1 ay ret etmiştik. Türk orduları 
1 r ül nın tam muvaffak olacağı bir 

sır da geri dönmesi ne bir mu• 
cize.,ne de şaşkınlık eseriydi ••• 
Bu ancak bir ihanet olabilirdi. 
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Halbuki tehzade Mustafa bu 
ihanetı kendi kendine yapabile 
cek bir yaıta değildi. Kendisi
ne yardım edenler vardı; fakat 
bu yardım edenler, Şehzade 
(Mustafa) nın zahiri dostu, ha 
nedanının hakiki düımanlarıy
dı. Şehzade Mustafa'yı tetvik 
ve igfal edenler (Germeyan oğ
lu) ile (Karaman oğlu) idi. 
Bunlar Mustafa'yı Sultan aley
hine tetvik ediyorlardı. Filha
kika Şehzade Muıtafa, Osman 
oğullarının düşmanlarından al
dığı büyük bir kuvetle, lalası 
llyaa'la beraber (Buna) üze
rine yürüdü. 

Bursa,nın "Ahiler,,i o zaman 
büyük nüfuz sahibi idiler. Ahi
ler, şehrin harap olmaması için 
Ahi Y akub'u Şehzade Mustafa 
ya göndermişlerdi. "Atanızın 
memleketini yıkmak size yaraş 
maz !,, dediler. İlyas, Ahiler
den bir çok hediye ve para al
dıktan sonra Şehzade ile bera-

( 1) Sultan Muradın küçük kar
dqi ve Fatihin amcası .. 

her (İznik)e geldi. lznik'te lb 
rahim Paşa sarayına kadınlar, 
etraftan tımar isteyenler tımar 
verdiler. Açları doyurdular, ser 
gerdeleri kendilerine bendetti
ler .. Hükumeti ellerine aldılar 
ve saltanat sünneğe başladılar. 

İkinci Murat bu itlerin hep
sinden haberdardı. Pek ili bi
liyordu ki, Şehzade Mustafa 
bütün bu itleri yapacak iktidar 
da değildi. Herıey {llyas)m e
lindeydi. Pederiniz, paşalarına 
(il yas) ı elde etmelerini emret 
mitti. 

liyas 'a haber gönderdiler: 
"Hünkar sana Anadolu Beyler 
beyliğini verdi. Bize kartı gel
me!,, 

llyas buna razı olunca derhal 
beratını da gönderdiler ve: 
"Biz oraya varmcıya kadar oğ-
lanı eğle!,, dediler. j 

İkinci Murat (Edirne) den 
çıktı, dokuz günde (İznik) e 
vardı. Mihaloğlu ( lznik) i ku
şatmıştı. O esnada Şehzade 
Mustafa'yı birşeyden haberdar 
olmasın diye ha;.nama götür
müşlerdi. Mihaloğlu şehre gi
rerken, karıısına Tacettin oğlu 
çıkmıştı; Mihaloğlunu gövdesi 
le atından yere yıkmıştı ve bir 
anda yüreğinden vurup öldür
dü. Fakat, bir dakika sonra ken 
di de Mihaloğlunun askerleri 
tarafından parçalanmıştı. Bi
raz sonra Şehzadeyi hamam
dan çıkardılar. İlyas, şimdi de, 
Şehzade Mustafa'ya ihanet et
mişti. Şehzadeyi: "Beri gel!., 
diye kolundan çekti •• Mustafa: 

"Lala, beni neden çekiyor· 
sun •• Sokaklardaki bu izdiha

mın sebebi ne ola?,, diye sordu. 
İlyas cevap vermedi .. Şehzade
yi zorla sürükliyerek Sultan 
Murad'ın çadırına götürdü. 

(Bitmedi) 

-~-------·--
Çinde yeni bir harp 

KANTON, 29 A. A. - Fukien 
eyaletine doğru ileri harekette bu
lunmak üzre burada bir ordu teşkil 

edilmekte olduğu tiiylenmektedir. 
Bu ileri hareketin hedefleri 
ve Footchbou limanlandır. 

Amoy 

Nankin ordularının ceneral 

Chang-Meng-Shu'nun kumandası al 
tında olarak ilerlemeie ba1lama11 
üzerine Kwang-Tung eyaletinin ti
mal k11mmda pek yakında muhasa
matın batlamuı beklenmektedir. 

Şimla'da umumi grev 
SIMLA, 29 A.A. - Demiryollar 

müstahdemleri Ye itç.ileri fedenısyo 
nu umumi are. ilim.na taraftar oldu 
iunu beyan etmitrir. Bu greve 70 
bin kiti İ4tirak edecektir. Aiusto
sun birinden sonra yapılacağı aöyle
nen bu creve sebep olarak Hindi.ta
nın her tarafında timendifer müstah 
dimini ile amelesinden birçoğuna ta

sarruf maksadile yol verilmesi göste 
rilmektedir. 

Federasyon demiryollar idaresi4 
nin daha ba ka sureterle tasarruf ya 
pabilcceğini iddia e.mek•edi.r. 

Ölenler 
Var! 

illlll 

Komünist; er her yerde 
mağlup edildiler 

Miting ~ 
Danzig'te mitingler 

aktolunuyor 
DANTZ1G 28 (A.A.) 

Müfrit milliyetçiler frrkası rü
esasından üçü V ersaille mua-

1 

hedesi aleyhinde aktolunacak 
metingte hazır bulunmak ü:ı:ere 
buraya vi.sıl olmuılardır. 

Meb'us intihap edilen muv.a.tlıt 

hüJr.ümet reisi ALCALA ZAMORA 

MADRIT, 28 A.A. - intihabat 
ema11nda şimdiye kadar ehemmi
yetli hiçbir hadise olmamıftır. Taı• 
rada yaptığı bir devir seyahatinden 
avdet eden M. Lerroux Madritte or
taya çıkan fesat tertibatı tayialann 
dan Badajoz valisi vasıtasile habtr
dar edildiğini ııöylemittir. 

M. Leroux beyanatına devamla 
demiıtir ki: "Farncc..'nun azli Se
vilde çıkan hadiselerin mumaileyh 
tarafından tertip edilmit olduğunu 
hana anlatmıttır. Tabla'da ııiritilen 
tetebbüsün Cumartesi günü cereyan 
etmiş olmasından memnunum. Çün
kü, bu teşebbüs Pazartesi günü o
laydi borsada fena tesirler yapardı. 

MADRIT, 28 A.A. - Bazı eya

letlerde intihabat münasebetile bir 
takım hadiseler olduiu haber veril
mektedir. Valence eyaleti dahilinde 
Vorgara'da aksiyon nasyonal teıki· 
ıatına mensup aza ile cümhuriyetçi -

sosyalist koaliıyonu menaupları ara

smda bir çarpı~ma olmuştur. Bu 
vak'a esnasında bir milliyetçi ölmüş 
tür. 

BARCELONE, 28 A.A. - Mira 
lay Macia'nm rei,i bulunduğu fırka 

nın bariz bir galebe kazanacağı zan
nolunmaktadır. 

Barcelone'a civar köylerde ko
münistlerle muhafızlar arasında bir 

müsademe olmuştur. Bu esnada yol
dan gelip &eçenlerden 2 kiti ölınüt
tür. 

MADRIT, 28 A.A. - Vorgara'
da yeniden bir takım hadiseler oldu
ğu tiiylenmelı:tedir. Bask milliyetçi
leri ciimhuriyetçilerin kliibüne hü
cum etmitlerdir. Bir kişi ölmüttiir. 

SEViLLE, 28 A.A. - Cümhuri
yetçi - Sosyalist koalisyonu Seville 
eyaletinin her tarafında hakim bir 
vaziyettct bulunmaktadır. Franco 
cümhuriy.,tçi sotyalistlerin başında 
bulunmak!adır. Cümhu.riyetçi sosya
listler Eibar, lrun, Pasages, Renle· 
ria' da mutlak surette muzafferiyet 
kazanacak gibi görünmektedirler. 

SAINT-SEBASTIEN, ?.8 A. A. -
Cümhuriyetçilcrle Prens Don Jaim 
taraftar\ rı arasında bir çarpı,ma ol-

Ayni saatte büyük bir sosya
list metinginin de aktolunaca
ğı haber verilmektedir. Polis 
nizam ve intizamın haleldar ol
maması için li.zılJl gelen her 
türlü tetbirleri almıtlır. 

muıtur. Bu sonunculardan bir kiti 
ölmüttiir. 

MADRlT, 29 A.A. - Dahiliye 
nazın cümhuriyetçi .. sosyaliıt koaliı 

yonunun ispanyanın her tarafında 
muvaffakiyet kazanmakta olduğunu 
aöylemittir. 

Bunlar en ziyade Madritte kazan 
maktadırlar. 

Madrit intihap mıntakasında na
zırlardan M. F ernando de Los Rios, 
Prieto, Momingo, Maura, Albornos, 
Azana ve M. Lerrou:ıı; intihap edil
mitlerdir. 

Diktatörlük zamanında nazırlık 
etmit olan M. Kalvo Sotelo, Orense 
ıehrinden meb'us çıkmıttır. Londra 
sefiri M. Pere& Aiala, Oviedo ıeh

rinde meb'us İntihap edilmittir; Ko
münistler her tarafta büyük bir mu· 
vaffakiyetsizlife uğramaktadırlar . 
Muhtelif yerlet'de çıkan hadiseler es 
nasmda 11 kiti ölmüıtür. 

M. Melquiades Alvares ile M. 
Ortega-Y-Ga11et Ye Galarza da 
intihap edilenler aras•dadn:. 

SARAGOS intih p llUfttioı...ın

da intihap edilmit olan M. Zamora 
Cortes meclislerinde cümhuriyetçi 
liberallerin doksandan az ve sosya
liıtlerin yüzden fazla meb'usları ola
cağını tahmin ettiğini söylemiııir. 

M. Zamora yeni parlamentonun mih 
verini radikal fırkasının tetkil eclece 

ğini de beyan etmittir. 
BARCELONE, 29 A.A. - Mi

ralay Macia ahaliye hitaben IÖyle
diği bir nutukta Katalonyalıların ar
tık Madrit hükumeti tarafından ida
re edilmediğini IÖylemitir. 

MADRIT, 29 A.A. - Cümhuri
yetçi - Sosyalist koalisyonunun bü
yük bir zafer kazanmakta olduğu ve 
bu muvaffakiyetin memleketin her 
tarafında tecelli ettiği her saat te
eyyüt etmektedir. Jean'de kazana
mamıı olan M. Zamora Sarago1'ta 

intihap edilmiıtir. Seville'de mağlüp 
olan Franco arselonda intihap olun
muttur. ispanyanın Roma ve Brük
sel sefirleri de intihap edilenler ara-
11ndadır. Komünistlerin gösterdikle 

. ri namntlerden hiçbiri intihapta ka 
zanamamıtlardır_ 

BARSELON, 29 A.A. - Barse
lon intihabatına ait resmi neticelere 
göre Kata1onya c:ümhuriyetçilel·İ aol 
cenahı tarafından ııösterilen 14 nam 
zedin hepsi intihap edilmittir. Ekal
liyet fırkaları 4 azalık kazanabilmiı 
)erdir. 

Bu azalıklardan birine iktısat 

n:ızm M. Dolwer intihap edilmiştir. 
Diğer iki namzet müsavi miktarda 
rey aldıklarından bunlar hakkında 

yeniden İntihap yapılacaktır. 

a 
f! Haftalık Edebi mü~ahabe: masını İsterler. Vakıa bir kısmı 

iyi ve bir yenilik getiren eser
lerin kıymeti ancak zamanla an 
laşıldığını bilir, r•.ğbet görmek 
ten, kit.aplarının büyük bir kit

yaşamak, her şeye rağmen" ya
şamak ister. intihar edenlere 
birer deli diye bakmamızın se
bebi de bu değil midir? Fakat 
masallardaki ahı hayat çeşme
sinin irişilmez bir yerde, bazı 
ilim kitaplarındaki çarelerin de 
birer hulya olduğunu anladık
tan sonra insan, mukadder ölü 
mün tesirini hafifletecek §eyler 
arar; hemcinslerimizin hafıza
sında bir yer tutmak ümidi de 
ahiret itikadı gibi, bunlarda~ 
biridir. 

• 
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KALMAK 
Akşam gazetesinin edebiyat 

anketindeki sualler arasında en 
zoru insanın hiç olmazsa ken
di k~ndini tatmin edecek bir 
cevap vermesi pek ~a?,i! . ol~ı
yanı, hiç şüphesiz kı, at~ye. '?-
ika! edecek mubarrirlenmızın 

hangileri,, olduğu sualler~dir · 
Hikmet Feridun Beyin imtıha· 
na çektiği ediplerimizin acaba 
hepsi de içlerinden, Corneil
le'in bir kahramanı gibi: "Moi, 
dis-je, et c'est assez!., derneği 
geçir miyorlar mı ? 

Ati e intikal etmek elecek 

asırlann insanlan tarafından i le tarafından okunma•mdan 
da okunmak ... lıte eline ka!pm korkar; fakat bu korktuğu başı 
alanların en naçizinin bile gön- 1 na gelince, en büyük san'atkar 
lünde yatan asla,, , Bir şairi- !arın evveli liikaydi ile kartı
miz: "Baki kalan bu kubb~de !andığını unutur ve yahut ki: 
bir hoş sada imiş,. diyor; hepi- "Zamanımız geçmiş devirlere 
miz de bu hoş sadanın pefinde faik; timdi güzellik hemen var 
yiz ve kağıdın üzerine çizdiği- dır amma bu, yalnız nükbet za 
miz hatlar, bir eşref saate ras- manlarında, teselliye muhtaç 
gelir de onu çıkarıverir diye olduğu dakikalardadır. 
yazıyor. Hiç bir muharririn: Her muharririn, kendi öldük 
"Ben bir h;çim!, derken sami- ten sonra ıia eserlerinin okuna 
mi olduğuna in~nmayın: Halci cağını umması, en kökleşmiş in 
katen böyle dü,ünse yazm"llZ- siyaklarımızdan. ~i~ini~, ölüm 
dı. Hepsi de azıları n ı k n te ı 

Bugünün edebi eserlerinden 
yrırına hangileri kalacaktır? E
debiyatla meşgul herkes bunu 
düşünür ve bu sualin soruldu
ğu her mecliste biri çıkıp: ... 

Italya'ya 
Davet -Alman nazırları Ro

ma 'ya çağınhyor 
BERLIN, 7:1 A. A. - Sosyalist 

fırkasmın fikirlerini netreden "Le 
Servis de Preııe Socialiıte" gazete

sinin verdiği bir habere cöre ltalya 
nın Berlin sefiri batvelı:il M. Bni
ning ile harciye nazırı M. Von Cur

tius'a M. Mouıolini'nin bir davetna 
meıini tevdi etmiştir. M. Mousolini 

bu mektubunda Alman baıvekili ile 
hariciye nazırını İtalyayı ziyarete 

davet etmittir. Bu cazete Alman 
nazırlarının bu daveti kabul ettikle
rini ve ltalya'yı 10 temmuzla Paris' 
e yapacaklarını ümit ettikleri seya

hattao sonra ziyaret etmeleri muh .. 

temel olduğunu temin etm~ktedir. 

M. Mellona ziyafet 
PARIS, 28 A.A. - Maliye nazı

rı M. Flandin ile zevcesi M. Mellon' 
un şereiine maliye nezaretinde öğle 

ziyafeti vermiılerdir. Bu ziyafette, 
Amerikanın Paris sefiri M. Edge i
le Franıız i.yan azasından M. Be
ranger, banka ve maliye itlerinde 

mütahaıııs bazı zevat hazır bulun· 
muşlardır. Ziyafet eınasında HOCJver 

teklifi etrafında umumi mütalealar 
yürütülmüştür. 

Fransanln cevabi notasında ileri 

sürülen nokıai nazara müstenit bir 

itilifm bir Temmuzdan evvel elde 
edilmesine imkan ha11l olducu tak
dirde Hoover teklifinin tatbik mev
kiine konmaıının hi.ııl edeceği te. 

sirler hılkkında da cörüıülmüıtür. 

Müzakereler der10mda 
ROMA, 28 A.A. - Hoover tek

lifi hakkında diplomasi tarikile mü
kalemeler devam etmektedir. 

Harici.ye nazırı M. Grandi Al

manyanın Roma sefiri M. Fon Schi
bert ie ııörüştükten ıonra Venedik 
sarayına citmiı ve M. Mousolini 
ile müzakerede bulunmuttur. 

Bengazide vaziyet 
ROMA, 27 A.A. - Stefani Ajan 

sı, 1 tal yan kıtaatı tarafından yapı

lan harekat esna11nda Koufra vahe
sinden çekilip uzaklaşarak Bengazi 
hududu civarında iltica eden birçok 
yerlilerin Koufra'ya avdet ebıtekte 

olduklarına ve bu suretle &eri dö
nenlerin günden güne artmakta ol

duğuna dair Koufra'dan ııelen ha
berleri neşretmektedi.r. Bu haberler, 
Koufra' da kalan akrabalarına yerli
ler tarafından &Önderilen mektup
lardan almıwı olup bu yerlilerin 
memleketlerine dönmek istedikleri
ne dair bulunmaktadır. Mısır'dan 

gelen bi.rçok kafileler Koufra'ya 
vasıl olmutlardır. Hattıüstüva'cla 

Fransız idaresine tabi bulunan yer
lere ıritmit olan birçok mültecilerin 
de avdet etmelı:te oldukları bildiril
mektedir. Benıraz.i' de vaziyet tama
mile tabii bir haldedir. Bu yakınlar
da çı.karılmıt olan ıayialar asılsız· 

dır. 

Buğday meselesi 
VAŞJNGTON, 28 A.A. - Fe

deral çiftçi meclisi, dahili ve harici 

vaz.iyct hakkında İcra edilmekte bu
unan .. e 1 temmuza doğru ikmal e
dilecek olan tetkikatm devamı müd· 
delince buğday piyaıaıının istikrarı 
hakkındaki siyasetini tayin ve tabit 
etmeyeceğini bildirmiıtir. 

nun cevabını ancak istikbal ve
recektir,, der. 

Bir san' at eseri, zamanın mo
dalarına uyduğu nisbette rağ
bet bulur; yani biz her san' at 
eserini, kendi temayüllerimize 
uyduğu derecede beğeniriz. Fa 
kat aaır değişip modaları ve te 
mayülleri de yerlerini yenileri
ne bırakınca, bugünün eserleri 
arasında beğendiklerimizin de 
atılması pek muhtemeldir. Mo
daların, temayüllerin bu son
suz değişmesine mukavemet e· 
dip baki kalan eserler, devirleri 
nin telakkilerine uyarsalar bile 
onlardan başka bir şeyi, insa
nın değişmez bir tarafını, bir 
hissini, bir haletini de ifade e-

-• 
16 saatte lngiltere 

Istanbula geldile 
Dün sabah lngiltereden hareket 

tayyareciler akşam 
saat 19 da Istanbula geldile 

IST ANBUL 29 (A.A.) - Karaıiye gidip gelme 
kırmak üzere bu sabah saat üçte İneilteroden hareket 
giliz tayyarecileı·inden Chaplin ile Neville Stack saat 
Y eşilköy tayyare karargahında yere inmiıtir. Tayyar 
lep tarikile lngiltereye gitmek üzere yarın sabah s 
şehrimizden hareket edeceklerdir. 

Yeni Bulgar kabin 
teşekkül etti 

SOFYA 29 (A.A.) - Malinof tarafından teşkil olu 
kabine Kral tarafından tasvip edilmiıtir. 

BatYekil ve Hariciye Nzaın M. Mlainof, Dahiliye N 
Butotof, Maliye Nazırı M. Virkinof, Ziraat Nazırı M . 
Maarif Nazırı M. Moraliyef, Nafia Nazırı M. Bordanof, 
Nazırı M. Petrof, Adliye Nazırı M. Mordenof, Demiryo 
zarı M. Kşoorkof, Harbiye Nazorı Jeneral Hittiyof. 

Kabine azalarından üçü demokrat, üçü ziraatçi. ikis 
ve biri radikal fırkasına mensuptur. Jeneral Hittiy.,f e 
binede d~ Harbiye Nazırı idi. 

Kral Feysal Hz. fenzmu 
6 sında Ankarada buluna 
ANKARA 28 (Telefonla) - Kral Feysal Hz. le 

altıaında Ankarada bulunacaklardır. Ayni günün akşa 
cümhur Hz. Kralın şerefine Ankara Palast:a bil" ziyaf 
cektir. Ziyafeti bir süvarc takip edecektir. 

Aydında Serbest Fırkanın i 
edileceği haberi doğru değ 

ANKARA, 29 {A.A.) - İzmir ve aMnisada Serbe& 
nın yeniden ihya edilmeai için teşebbüs ve hareketler 
nulduğuna ve Aydında muhalif bir fırka lehine gençlik 
da temayüliit izhar edildiğine dair bazı gazetelerde çıkan 
ler mahallerinden alınan telgraflardan sureti kat'iyede 
edilmektedir. 

MUGLA 29 (A.A.) - Muğla ve Mili.ata Serbest 
ihya edildiği hakkındıı. bir lzmir gazetesinde görülen hav 
lafı hakikattir. Bu hnvadiı Muğla ve Milii.e müneverleri 
da hayret uyandımu~br. Gerek Muğla ve gerekse Mil 
fırkanın ihyası hakkında ne bir teşebbüs ne de hareket 

Bir çete daha yakalandı 
UŞAK 26 A.A.) - Ciğerdede köyünde Hüseyin Ç 

diğer sekiz müaellah haydudun Kızddağ damları a!tınd 
tıklan kaymakamlığa ihbar edilmeai ÜT.erine derhal rnüf 
le takibe başlamıştır. Şakiler Ovadere yolu üzerinde pus 
rak oradan geçmekte olan Ovaderdi Osman ve Fatma 
ateş açmışlardır. Bu ateş esnasında haydutlar kendi kurş 
arkadnşfonndan İmam oğlu Hüseyini öldürmüşlerdir. 
uğı-ayan Osman yaralanmıştır. Şakiler Fatmaya işkenc 
leri sırada takip müfrezeleri mahalli vak'aya yetişmiş ve 
yakalamış tir. 

iş Bankasının zürraa yardımı 
MUGLA 29 (A.A.) - İt Bankası Milis zürraının k 

tiyacını tatmıö' edecek derecede ikrazatta bulunmu1, 
mevsiminden istifade eden mürabahacıların faaliyetini 
lemittir. 

Muhafız gücü bisikletçilerinin seya 
INEBOLU 29 (A.A.) - Muhafız Gücü bisikletlileri 

ıehrimizden Güreye hareket etmitlerdir. Kafile reisi D 
beyanatında aeyahatleriniıt 2500 kilometreyi bulacağın 
halin hedefi memleketimizde sporu teşvik etmek olduğ 
lemi!, ıporcuların her tarafla iyi kabul gördüiünü iliv 
,;. 

Yeni bir rekor daha 
LE BOURGET, 28 A.A. - Tay 

yareci Maryse Bastie hafif tayyare

lere mahsus hattı muıtakim üzerin

de cihan mesafe rekorunu kırmak 

Üzere bu sabah 5,02 de havalanmıt· 
tır. 

Maryse Bastie mesafe rekorunu 

olınıyan, eserler ise, zamanla
rında na11l kartılanmıt olursa 
olsun, unutulup giderler. Daha 
doğrusu böyle olma11 lazım
dır. 

San'at tarihini tetkik eden
lerin hemen hepsi bu neticeye 
varmıtlardır ve bunun içindir 
ki çoğu, önlerine gelen yeni e
serler hakkında, zamanlannın 
modalarına kapılmadan bir hü
küm vermek isterler. İnsan, as 
rının modalarına karşı ta•nami. 
le lakayt kalabilmiş gibi! Hepi 
miz asrımızın eairiyizdir; hiç 
kimse bundan kurtulamaz. Şu 
kadar ki madalyanın bir yüzü 
bir de tersi vardır: Modalar yü 

kırmak için yoluna devam:i 

8,25 de Liege üzerinden u 
Uçut tabii surette devam 
dir. Fakat kendisine refakı 

bir tayyare benzin deposun• 
gelen arıza yüzünden yere 

1 

teşebbüs etmİ.f ve sakatı1' 
Pilotu sağdır. 

ya karşı koymak: Hep t" 
ya! Bunun içindir ki v, 
miz hükümler hiç bilı 
kat'i ve istikbalin m 
kabul edeceği ııibi olarrı 
saydı ölmeı: eaer bıra~l 
zamanlarının modalaı 
dan ebedi olan şeyi ezr a 
selerin, muasırlar1 lı, 
doğru hükümler vennicıc 
icap ederdi. Halbuki bi,ıc 
atkarların tercihlerindl,&.. 
ya yanılmıt olduklarır~ 
rihten öğrenebilirsinizı11 
münekkitler dediğimi b' 
!ar da gene öylece yaı1 

1 

d T k"d" b" ar· ır. en ı ı ır ıan'a\ · 
halka rehberlik addet a 



M1LLIYE1' SALI 30 HAZiRAN 1931 -
almUdUrlUklerindeki acıklar nereden ve nasıl çıkıyo 

d~onomi . 

er Son hafta içinde 
l edjhracat vaziyetimiz 

1 Muhtelif mıntakalardan bu 
~~ko hafta neler ihraç ettik? 
et ed".ı hafta :ıarhnda muhtelif mın nın ittirakile toplanan Mynelmilel 
at 19,~claki ihracat vuiyetimiz ıöy- p-uk konferansı denm etmekte-
recileı 

1 
dlr. 

saatd d b. MIOır hükümeti pamukların ihra rain mıntakaıın an aon ır 

urfında 317,433 kilo arpa, cını remin için bu konferansa büyük 
o kilo pamuk ihraç edllmittir. bir ehemmiyet vermektedir. 

e~talya'dan 794 metre mikabi Müzakerat dünya iktısacfi buhra-. 
nımn pamuk nziyeinde huıııle geihraç eclilmiştir. 

94 000 tirdig" i tesirler ve istihıalitm tezyidi •bzon mıntakasından ' 
fındık ihraç edilmiıtir.Kabuk ile bilhassa ıanayİn maruz kaldıfı 
ıu 44,000 kilodur. iç fındık miitkülat etrahndadır. 

geç•n haftaya nazaran iki Hisse alıp ta vefat 
,ıadır. edenler 

Naz'nbul' dan son haftada 296 
Cümhuriyet merkez l>ankaoına his 

• BJifrik, ı 7 sandık afyon, 
265
26 aedar olmak için bir kmm takaitleri 

_ ', T uş yemi, 60 balya pamuk, 
<>< , verip te takıitleri İtmam edilmeden 
Yolla'8pağı ihraç edilmiştir. 

vefat eden memurlanh vereaeleri..nin 

kisi
• 

1
;usi hastaneler ve bu raksİt)erj Ventıekte veya Yerilenİ 

d • • geri almakta muhtar l>ıılundukları e'ffVel ıoda kay ıyesı 
,..,·et odall yaptığı tetkikat 

ı l. d huılilİ hastahanelerin 
Z lJ. na ~aydolunarak kaydiye Üc 

.. ~elerini IÜ--·~ ıörmüı ve 

er. . haıtahanelere bildir· 
"",uıuıı 

. hastahaneler ruipleri o. 
kararına ~ddetle itiraz •t· 

ir. 
ılar avukatlar ı:ibi ilmi ve fen-

1.h'ı.leri muk&bilinde para aldıkla· 
h. denebilecek zanclarırun iÇ _ 4""' - 4 

• z olchıiısııü ff İıizmeılerinin 

gı" • f :ı;;-ardımdan ibaret bulun
bildirmekte, binaenaleyb bet it • 

e ~jcrelinden istisnalarını ,, .. 
erde' 
lik aledirler. 

bu ciheti bir defa clııha tel· 
an r 
de rnektedir. 

lgaristanda ceviz 
~::kütüğü ihra~ah . 

nan mahimata gore, au, ••• 
eri ıı 

kndan bir kaç ~er:e.. .evvel 
. ..__. , ceviz kutuiu ıhra-
ını•• Ol&n • • 

kr .. ·•de etmıttır. armus-

lanik balıkçıları 
0 balıkçıları-

aret odası Yuna . · k 
''< ·ı. . ıesiı ettıklerı ço ... nı le yenı r d 

el ıandık tefkilatı etra ın a 

t toplamııtır. . ı..tık 
1
_ 

bu teşkilat üzerınde . . çl 
d·ı.ı.atını ce -'\'Üyerinin nazarı 1 

ır. 

Paris panıuk 
1 konferansı .. 

.. t müıneııılı
ıs' te 20 hükume 

• • • 
lmhiyo Bor~sı 
in 1030,00 ' Kuron 15•95•00 

r 0,47,25 şııını . .,.., 
1

1
· - 3 ·~ 00 

a . ._ 12 06 50 ' Pezeta 5,03,:15 
r- ' ' 9 

9.0:l,75 R. mark 1,9 
eri 
DltB. 3,39,20 Zloti 4,20 

ın1nı1 36,41. 00 .:.P..:e~n&'=-0--2,::7:-0::,6:-0 
ğ'\ 1. :.!,44,25 :L:.;.e::..y--::7:--:9::,3:--:3:: 
v 65, ıo, Dinar 26,70,00 

11 1 17 37 ~rvopeç 1088 
t ' .!-...=- --..! 

Altın 907,00 

m~i 
( J\\ecldlye 53,00 
l Banlı:ııot 262,SO 

u 
-~----

ak 
bam ve Talıl'ilıitııı nevı 

95,25 
72,50 
4,00 

tazı dahili n; 
e ııı• nıııvatıhade 
Jliyeli Deıniryolları 
......... ,u,...,... ............. 

tünüyoruz; fakat buna bir 
v> vermeden evvel kalma. 
'lıanisı üzerinde anlatmak 
'eder. Ölmez dedi&imiz ki

ı::ı asırlardan beri ya,atan 
-lerdir? Arnold Bnenett 
1 k. 

ı: 

takcspc:-arc,in töhr~ti. •okakt&· 
l\nı.n keyfine bağ;ı o1saydı, 
İdcr misiniz ki on bt~ günden 
İ,ıcvam edebilirdi? Kluik mu
~Afn ~hretini ternin ve idame 
rııan'ata ihtirasla bağlanml'j bir 
itıSilndır (apassionate few)., 

1 bir avuç insan, büyük san 
1 1arı nihayet bütün bir mil 
1
hatti bütün dünyaya im-
eder. Fakat "bourgeois,, 
(bu kelimeyi siyasi mana 
det;il un'atkarın zıttı 

dün devaire teblit ohınmu4tur. 

Muhtelif memleket
lerde yeni mahsul 

Batlıca ihracatçı memleketlerin 
yeni mahıul seneli batlangıcında va 
ziyetleri ,Oyledir: 

Avusturalya'da mahsul ıeçen se
neye nazaran yüzde 30 • 38 derece
-ek azdır. 
~nada: da ilkbahar mahsulü ge

çen seneye naaaran yüzde 9 niape
tinde elnik ze.-edibnittir. Sonbahar 
mahsulü bundan evvelkine nazaran 
fazla tahmin edilmektedir. 

Müttehiclei Amerika'da huğda 
rekoltesinin yüzde yirmi bet der:. 
ceıinde az olacağı anla.,lnıaktadır. 

Romanya' da İhracat İçin hasat faz 
ı,.., stoklan tükenmiştir. 

Başka Yerlerde fındık 
~ahsulü 

ihracat f' · b 0 •ıı u sene rakip mem 
leketlerin fnıdılı: iatihsalat ve rekol-
te miktarları hakkı d ld . n a yapmıı o u-
iu telcikatın neticeaini alakadar ti. 
caret odalarına "ld' . t' B oı ınnıt ır, 

u malfunata naz.ren bu sene l s
panya'da ınabaul iyidir. lstlhaalatın 
(lteheri ••kten kiloluk) 150 bin çu
Yal olaeağ1 tah · d·ı . H 1 b k' mın e ı mektedır. a 

u 
1 ıeç.., •ene rekoltesi 100 bin 

çuval iç fındık idi 
Sicllya'da bu . f d k . 'h 

li ,;ene ın ı ııtı aa· 
tının .... 

f -,en seneye nazaran fazla 
azla olaca"'- tah . d' l k d. 

N s• mın e ı me le ır. 
apufi'nin hu k' • ih al. tr 

225 sene ı ıır ı a 
,OOO çuval kadar olacaktır. 

Fındık iıtihlö.k pazarlanndaki te
mayül ve fiatleri yakından takip e-
de...,k alakada 1 b'ld' d. r ara ı ırmekte ır. 

Rus-Alman ticareti 
Gelen maıu· mat .. So . . a rore. yyet ıt-

tıhadı Hal'i · k . . . 
cıye omıserı ıle AlmRn-

ya'nın Moıkova .af' .. k. h .. ,__._ l 
~ ırı ı ı u11.ume 

araundaki 24 Nioan 926 da aktolu
nan ilıtısadi rnukaveJenıunenin rern
d~dine ait protokolu imza etmişler
dir. 

Yugoslavyada hububat 
ihracatı 

BELGRAT 27. (A.A.) -
Resıni ceridede çıkan bir kanu 
na göre her navi hububat ve un 
ihracatı hükumet tarafnıdan in 
hisar altına alınmı9tı. Yugos· 
lavya toprağından traniit sure
tile hububat geçi::Imesi husu
ıundaki serbesti devam edecek 
tir. Hükumet bu tedbirle •.1~
kadar olarak 5 temmuzdan ıtı-

manasında kullanıyoruz) o bü 
yük muharrirleri kabul e~ele 
· samimi olduğunu zannedıyor 

rı 'k d muounuz? Mektepte ı en e e-
biyllt dersinde isimlerini oku. 
dukları, sokaklarda heykelleri
ni gödükleri için onları sever, 
beğenir gözükürler; fakat an
lamadıkları, eserlerini beğen
dikleri her hangi bayağı bir mu 
harriri onlara benzetmeleri ile 
de sabittir. O halde ölmez eser 
ancak o zümre tarafından be
ğenilen, müdafaa edilendir . 
Arnold Bennett yine diyor ki: 

"On sene evvel hayranlıkları ile 
bir populaire roman i ı in fevkabde 
ra~bet kazandı dedirten İki yüz bin 
kişiden, o kitap hakkında şimui ne 
düıündüklcrini sorun; görece1'~iııi: 

Ankaraya gönderile
cek hey'et seçildi 

Bar-o inzibat meclisi avukatların 

kazanç layihası etrafında noktai na
annı Anlıarada müdafaa edecek o
lan hey'eti tefrjk etn1iştir. Hey'et 
avukat Omer Faruki ve Esat beyler 
den mürekkeptir. 

Aldrğımız mallimata &Öre, avukat 
tar, maktu verıiden muaf tutularak 
yalnız ikametgah ve yazıhane kira· 
lannın versiye eaaı tutulması icap 
ettiği mutalia11ndadırlar. 

Mahkemelerde yaı 
tatili 

Adliye dairesinde 20 temmu,dan . 
itibaren yaz tatillerine batlanacak
hr. Tatiller, 5 eylôle kadar devam 
edecektir. 

Vekilet, henüz hangi mahkemele 
rin hanıl tarihte tatil yapacalılarııu 
blldirınemittir. 

11 O bin lira açık 
Bakırköy malmüdürü Nail Bey, 

110 bin lira açık vermekle an altına 
alınarak tevkif edilmiştir. Nail Bey 
halımdaki tahkikata ikinci istintak 
dairesi vaziyet etmiıtir. 

Nail Myin muhakemeai me~ku
fen cereyan edecektir. 

Takdir 
lıtanbul gümrüğü muhafaza 

memurlarından 57 Kiznn Ef. 
bir takdirname ile takdir edil
mi,tir. 

Üç muhafaza memur
luğu llğvedildi 

latanbul gümrüjiünde mün
hal bulunan üç mrntaka muba· 
faza memurluğu tasarruf mak
sadile liğvedilmittir. 

Muhafaza memurlan-
elbisesi 

Gümrükler muhafaza memur 
ve amirleri için bir müddet ev
vel yeni elbiseler yaptırılmıttı. 
Fakat bu elbiseler tevzi edilme 
den kalmııtır. 

Söylendiğine göre, elbisele
rin nümuneye muvafık olmadı
ğı gümrük teftiş heyetinin na
zarı dikkatini celbetmiş ve elbi 
selerin tevzii durdurulmuıtur. 

baren hububat mübayeatında 
bulunacaktır. 

Fazla hububat 
CENEVRE. 27 (A.A.) 

Bu yakınlarda alınacak hubu
bat mahsullerinin fazla kısmı
nın ihracı meselesini tetkika 
memur komite bugün toplan
mıştır . 

Komite, Avrupa birliği tet
kik komisyonu reisinin gönder 
diği raporu kabul etmiştir. Bu 
raporda §İmdiye kadar elde edi 
len ameli neticeler ve komite
nin şarki ve merkezi Avrupa' da 
ki ziraatçi memleketlet-in vazi
yetini düzeltmek maksadile tav 
siye etmeği vazife rüçhan esası 
na müstenit tetbirleı- zikredil
mektedir. 

Mısırda pamuk 
fiatleri 

KAHİRE, 27 (A.A.) _ ye 
ni parlamentonunfaaliyet devre 
si tabii surette devam etmekte
dir. Her tarafta sükôn hükUm 
sürmektedir. Hoover teklifini 
ili.nı sırasında pamuk fiyatların 
d"._ vı:kua gelen yükselit umu
mı ~ır ~emnuniyet hasıl etmit 
ve sıyuı meseleleri ikinci safta 
bırakmıttır. 

I~ 
Palto gitti, kavga bitti 
Ağırcezada bir paltoya musallat 

olan dört şeririn muhakemesi 
T opbanede karanlık bir sokak 1 - Saılık mıdır? 

içi ... Saat gece yarısına yakla~ınış, , Ragıp bir kat daha afalla yor: 
Lanıada bahçıvanlık eden Raııp İı· - Niçin ıatılık olıun? Kendi pal-
minde hir aenç daha iki ay enet tosunu inıan satar mı? 
alclıiı yeni palosu lıoluunda, niç; 1 Fakat SÖ•ÜnÜ bitirmeden ~ene-

, ıine kuvvetli bir yumruk iniyor ve 
akabinde dört ıerir, bir halka teı
kil ederek zavallı Ragıbı ortalanna 
alıyorlar: Yumruk, sille, tokat - An 
!atılan bu gürültü, paltonun başına 
imiı. Palto gidiyor, kavga bitiyor. 

Davacı Göriceli Raırıp dün Acır 
ceza mahkemesinde Mahmut ismin-
deki maznunı.ı göstererek: 

- lıte paltomu ooyan budur! 
dedi. Mahmut inkar ediyordu. 

Gelen şahitl<:r de müspet bir ıey 
ıöyleyemediler. Muhakeme, maznu· 
aun yaıının tayini için diğer bir 
güne kaldı. 

Müstehcen neşriyat 
davaları 

l Piliç İsmindeki mizah gazetesi 
Paltoyu ç .. ltın manmı aleyhindeki müstehcen netriyat da· 

gizlemeli, lıiraz ela çakırkeyif, L-.ı 1 va11nın muhakemesine dün ikinci 
sokaktan 11lık çalarak geçiyor. Ka- cezada baılanmıştır. Piliç mes'ul 
ranlıkta dört gölge kendisini adını müdürü ııfatile Akbaba sahibi Y u
adım takip ediyor. Re.arp burun suf Zıya Bey, mahkemeye gelmiı 
farkında değil... Bu dört gölgeden ve davayı icap ettiren reıim ve kari
biriıi, kısa boylu, çevik, kel kafalı kadirleri nereden aldığını İzah ettik
bir ıenç, Ragıbın bi.rdenbire önünü ten ıonra, müstehcen mahiyette •Ö-
keıiyor: rülen bir ınanzumeden bahsede..·ek 

- Uğurlar olıun Beyim... kullanılan tabirluin hiç de müıteh-
Ragıp şaşa1ayor: cen olmadığrnı, eğer müstehcen t~ 

- Eyvallah. liıkki ediliyorsa bütün edehiyat mün 
Meçhul adam, teklifsizce R2ıı· tesiplerinin mahkemeye tevdii icap 

hın kolundaki paltoyu muayene ede- edeceğini söylemiıtir. Muhakeme 
rek soruyor: ,. karar için çartambaya kalmııtır. - .............................................. " ........................................... __ ,,_ 

Malinüdür üklerini 
nasıl do1andırdılr? 

Bakırköy 
edilerek 

tevkif malmüdürü de 
~ahkemeye verildi 

Eytam, eramil ve mütekaitlerin 1 dar, Beykoz, Bakırköy mal mudür
yüz kuruta kadar olan maaılarının lük?erinde retkikat yapmakta idiler. 

on seneliklerinin verilerek tasfiye Bu tetkikat neticeıinde Bakırköyün 
edilmesi için 34ı senesinde bir ka . den 117, Üıküdardan 64, Beykoz
nun neşredilmiftİ. fakat bu kanun
da harp ır.alüllerinin on senelilde
rİnin ''eriln1emesi icin sarahat vardı. 

Bu karıııklıktan bôrçok ıarrafl~
rın d.,.i•i kullanarak İ•tİfade ettik
leri anl'4ılıyor. 

Bunlar cüzdanlar üzerinde tah· 
rifat yaparak "'malül'' kelİ~t!sln.i 

' 'mütekait,, e çevirmi,ler, bu suret

le mal müdürlüklerinden mütekait
ltt namına paıra almrilardrr. 

5 ve 6 ınct dereceden maılUI olan
ların SO - 70 olan maatlanntn on 
ıeneliii 710--820 lira almak lazım 

dan 118 ki ceman 299 Dlalül efra· 
dın para aldıkları anlaşılmıttır. 

Yalnız bunlardan Üsküdar mal

müdürlüğünden verilen paranın 

miktan 51,580 liradır. Ü•küda< mal 
müdürü ise mahkemeye verilmiştir. 

Şimdi Bakırköy mal müdurlüğü

nün de heıaplarının tetkikatı bitti
ği cihetle, mal müdürü tevkif edil· 
mİf ve mahkemeye verilmişti•·· Ya

lımda Beykoz mal müdül'IÜğ'ünün de 
hesaplar. tetkik edilecektir. 

celirken ceste ceıte tevziatta 300 ve 1 ..,,.... ____________ ....., 

400 lira verilmiştiı·. 

Mesele 927 de Harp malulleri 
cemiyetine akıetmit ve bunun Üze
rine- cemiyet Maliye vekaletine ve 
Müddei urnumiliie müt·acaat etmi,. 

tir. Müracaat Üı-.erine müfetti~!er 

meseleye vaziyet etmittir ve teth..ı

kata batlamı,lardır. Neticede de ba
zı n1RI müdürlerine İften el çektiril
mj!tir. 

Son zamanlarda Maliye müfettİ§· 
Jeriaden Saffet ve Celal Beyler Uıkü 

Haseki Hastahanesi 
göz mütehassıslıkı 

Adana uhhiye müdliri 
Natmi Aziz bey Has~ki has
tahaneai ıöz mütelıusısbğma 
tayin edilmittir. Nazmi Bey 
çok uki ve kıymetli doktor
lanmızdan dır. yeni vazife
sinde de muvaffakıyet dile· 
ri:ı. 

ki onu unutmuf]ardı< ve tekrar oku dece bedii kıymetleri İçin ol· 
mağı akıllaruıdan bile ı:eçirmezlcr. mu) ur ki! Bunu, bir takım dini 
Bir kere daha okusalar bile onu Lıe- milli sebepler de temin ediyor. 
ğenmiyeceklcrdir . ., Süleyman Çelebinin Me<rlôt'u 

Bu, belki geçen ura kadar nu dikkatle bir okuyun; içinde 
doğru idi; fakat herkesin mek- güzel diyebileceğiniz nihayet 
tep görmesine çalıtıldığından üç dört beyit bulabilirsiniz ki 
beri bir bourgeois edebiyatı da bu, esthetique bakımdan, bir 
teessüs etti ve hitap ettiği sı· tiirin ölmez addedilmesine kıi
nıf, ln&'iliz muharririn iddia- fi değildir. Ahmediye, Muham
sına rağmen, pek ali. sadakat mediye de böylece hala okunu 
gösteriyor. Bazı eserferi, ede- yor. 

ri okunuyor, o halde ıı;üzeldir,. 
diyorlar. Nihayet bu güzelliği 
buluyor, yani icat ediyorlar • 

Sonra edebiyat tarihçileri 
var ••. Bunlar, bir devri tetkik i
çin, kütüphane raflarında küf
lenmiş eserleri okuyor. Bu ka
darı iyi; fakat İnsan, uzun za
man meşgul olduğu şeye niha 
yet muhabbet sarar. işte böyle 

ce, hiç lüzumu yokken, bir ta· 
kım büyük muharrirler, bu bü
yüklüğü isbat için bir takım se 

bepler icat ediyorlar. O muhar
rirler de edebiyat tarihi kitap
larına, oradan kıraat kitapları
na, hasılı ebediyete giriveriyor. 

biyata ihtisarla bağlanmış Bu nevi eserlere halkın gös
zümrenin lakaydisine hatta ıid terdiği hayranlık, ekseriya mü
detli tenkitlerine raimen, o- nevver zürure)e de sirayet e
kunuyor, yaııyor. işte Alexan- diyor. Bilhassa kitlede yarul
dre Dumu pere' in romanları, maz bir akli selim bulunduiu
İfte Paul et Virginie, işte La· ı' na i111an edenle•, kendilerinin 
dame aux cameliaa.. hata ettiklerine kımaat getirip, 

Hem biı· eserin yaşaması sa- "Bu eser mademki yıllardan be 
Yukanda, bazı büyük san'at 

karların da, zamanlarındaki e-

Tütün kongresi j Vilayette 

Toplanacak kongrede Sinema) 
~örüşülecek 

meseleler nelerdir? Tehiri icra talebini 
Şurası kabul etm 
Sinema sahipleri, vila 

kon trol için yapmıt olduğ 
talimatnameye itiraz etm 
di. Evvelce yazdığımız gi 
nema sahiplerinden müre 

1 
bir heyet Ankaraya gidere 
,ebbüsatta bulunmuıtu. 

Bu cümleden olarak ta 

Kongreye iştirak edecek 
tiiccardan Kava/alı 
Hüseyin, Nemlizade 

Mitat Beyler 
Bir kaç günden beri rahat· 

sız bulunan tütün inhisarı u
mum müdürü Behcet Bey dün 
iyileıdiğinden makamına gel
mi,tir. İnhisar idaresine ait 
muhtelif i,ler hakkında kendi
sile görüıen bir muharririmize 
Behcet B. demittir ki: 

- lstanbulda toplanacak o
lan Balkan tütün konııresine i
daremiz tarafından Naı:mi Bey 
ittirak edecektir. Ayni kongre 
de Ka.valalı Hüaeyin ve Nernli
zade Mithat Beyler de buluna
cak ve her üç zat kongrede 
Türkiyeyi temsil edeceklerdir • 
Zannedersem kongre müzake
rah tütün zeriyatının tahdidi 
etrafında cereyan edecektir. 
Türkiye daha evvelden tütün 
zeriyatını tahdit etmiş oldu
ğundan, bu hususta bizce tabii 
yapılacak bir şey yoktur. Mem 
leketimizin vüsat ve nüiuıunu 
nazarı dikkata alrrsak tütün ze 
riyatımız esasen mahduttur. 

Pipo tütünü 
Pipo tütünlerimizi piy~saya 

çıkardık. Kilosu on bet !ıra~.• 
her tar1lfta satılmaktadrr. Mu· 
tehassıalar nümunesini göster
diğimiz bu tütünleri çok bey~ 
diler. Şimdilik kutu meselesı 
tamamen halledilemediği ıçın 
bu ilk parti tütünleri ATnıpa 
pipo tütünleri gibi üstü de le
himli kutular temin edemedik. 
Y•lnız kenarları bandetollu ve 
kapaklı kutular yaptrrdık. Ya
kında bu mesele de halledile
cek. Avrupa tütünleri nefaset 
ve ıeklinde tütünlerimizi piya· 
sada göreceksiniz. 

Otomatik makineler 
Otomatik makinelerle tü

tün ve sisara satıfı yapmaları 
için evvelce Basat tirketi ile biı
mukavele aktetmiştik. Henüz 
bu makineleri getirmediler. Fa 
kat bir gazetede yazıldığı gibi, 
bu makinelerin bayileri muta· 
zarrır olmasına imkan yoktur • 
Çünkü elde mevcu~ mukavele 
mucibince bu makıneler ancak 
bizim tayin edeceğimiz yerlere 
konulacaktır. Tabii biz de bun
ları bayilerin dükkanları önü
ne vazedecek değiliz. N İyeti
miz makineleri bayi bulunma
yan yerlere koydurmak ve bu 
suretle halka kolaylık göster
mektir. Biz bayilere olduğu gi 
bi bu makine ile tütün satanla
ra da alelusul malôller hissesi
ni tediye edecelerdir. 

Açıktaki memurlar 
Açıkta kalacak memurlarımız
dan şimdiye kadar yüz elliden 
fazlasını yerleıtirdik. Bir 1os
nı Cla taıra açıklarına &önder
dik. Bazılannı da burada tube 
den şubeye naklettik. 

Stok tütünler 
Stok tütünlerin tayin etmİf 

olduğunıuz fiatJeri hakkında 

aerler hakkında yanıldıklarını 
söylemittik. Fakat bunu daima 
kabul edemiyor, o kadar büyük 
adamlan ali.kadar ebn4 kitap· 
!arın muhakkak bir güzelliği 
bulunacağına hükmediyoruz. 
İtte bir yığın ölmez eaer hada! 

M. Edmond Jaloux bir ma
kalesinde: "Bir eserin gü.zd o
lup olmadığını istikbal göstere 
cektir diyip duruyoruz; fakat 

istikbalin yanılmayacağı ne 
ma!Unı?., diyordiı. Bu belki sa 
dece bir butade amma için
de bir hakikat tarafı var. 

İş bu kadar karışınca, yani a 
sırlardan beri okumılan kitap
ların da bu talii hakkedip et
mediklerinden ıüphe edilince, J 

macılar DeTlet şurasına da 
da ile müracaatta bulunara 
!ayetin talimatnamesine i 
etmitler, itirazın intacm 
dar da talimatnamenin tat 
nin tehirini talep etmişler 

Devlet şurası sinemacı 
tehiri icra talebini kabul e 
miş olduğunu dün Vali m 
ni Fazlı Bey bir muharri 
söylemiştir. 

Böyle bir şikayet y 
Filoryada bir çiftlik m 

lesinden dolayı sabık mül 
müfettiii A%iz Bey ile vilıi 
rasında ihtilaf çıkbğını ve 
nun üzerine A%iz Beyin m · 
ye baş müfett~liğine tikay 
tiğini dün bir gazete yazı 
du. Bu hususta vali mua 
Fazlı Bey bir muharriri 
de:niştir ki: 

- Aziz Beyin batapu m 
sarrıf olduğunu iddia et 
Filoryadaki hissesini kir 
vermiş, diiier hissedarlar d 
:ıiz Beyin hakkı olmadı!imı 
dia etmİJtir. · 

Tarafeyn mahkemeye gi 
ve Bakırköy kaymakamım" 
cirin hareketini idareten m 
miştir. Aziz Bey vilayete m 
caat etti. Tetkik ediliyor. 
ziyet bundan ibarettir . ., 

Aziz Bey de kendisi ile 
rü§en bir muharrimize demi 
ki: 

- Pek hürmetkir olduğ 
Vali Beyle aramızda ne ihti 
vardır ve ne de müfetti§liğe 
racaat ettim . ., 

Eski otomobil sahi 
lerinin şikayeti 

Eski otomobil sahibi ta 
şoförleri son zamanlarda fa 
lüks otomobil işlediğinden k 
dilerinin ziyan ettiklerini ve 
zarlıkta müşteri taşımaları 
müsaade edilmesini belediye 
bildirmişlerdi. 

Daimi encümen bu tek} 
gayri kanuni bularak reddet 
tir. 

Bunun üzerine şoförler lü 
taksilerle ayni kazanç vergisi 
verdiklerinden bunun tenzil 
dilmesini istemişlerdir. Küç' 
taksilerde gündelik kazancın 
yüz büyüklerde 300 kurut a 
dedilmesini ve bunun üzeri 
den vergi alınmasını ileri sü 
mü,lerdir. Bu mesele vergi 
mak dolayısile defterdarlığı 
likadar ettiğinden, defterda 
lık vaziyeti tetkik etmittir. F 
kat defterdarlık da bunun k 
nuni olmayacağı cevabını ver 
rek talebi reddetimiştir. Bunu 
üzerine eski taksi sahipleri v 
!ayete müracaat etmiılerdi 
Mesele vilayet idare heyetin 
tetlrik edilmektedir. 

Şoförle.- kazanç 'Verıisin · 
aiır oldniunu, küçük taksile 
de 80, IMiyükJerde 120 lira tu 
tulunu söylemiılerdir. 

hekında henüz tüccardan ceva 
gelmedi; Bu günlerde bu me 
seleyi de halledeceğimizi ümi 
etmekteyiz. 

Hikmet Feridun Beyin sualin 
ne cevap verilebilir? Bana d 
aoraraa p;yle diyeceğim, 

- HCT muharrir kalır, He! 
heroique bir drnrde y&şıya 
bizler, nasıl unutulabiliriz? İn 
kJiibımızın tarihiııi tetkik e 
alim, yalnız kitaplarımızı deği 
gazetelerimizi de karıştıracak, 
isimlerimizi meydana çıkara· 

caktır. Amma çoğumuzun ca
hil olduğumuzu, okunmaz şey. 
ler yazdığımızı söyleyecekmiş! 

Ne ç•kar? Bahsimiz geçecek 
ya! . ., 

ı'iurullah ATA 



- ,iltlliy~t ~mgözin ~:'.:~ •• ~:~~~~.:,: kagaı.,ıl 
· • n ;[~mdesi "Milliyet" tir. oynayan Deli çay - Ke11tel-Dimboz hattında siivarile-
t.11 ı t HAZİRAN 1931 rimiz - lnegölden .Bozögüle - /dmancıların işlettili 

ıl' d kaplıcalar - Oemıryoluna kavuşmak Haydarpaşrıga 

mde 
\REHANE - Ankara cad e- ıelmek tibidir. 
: 100 Telgraf adreıi: Milliyet, l l 
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.HAJ,. Telefon numaralan: 

o Tef '.14311 - 24312 - 24313 
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Türkiye için Hariç için 

ı-'· 

1 

aylığı 400 kurut 800 kurut 
N.İd ,, 750 ,. 1400 .. 

f ,, 1400 ,, 2700 ,, 

!1 ·v 
•t•len evrak geri verilmez 

iddeti geçen nuıhalar 10 kuruı 
1 Gazete ve matbaaya ait iıler 
nüdiriyete müracaat edilir. 

lı..ı;etemiz ili.nların meı'uliyetini 

ete e ı il etmez. 

riy ··-------------. 

( 

b ' 
k 

ı Bugünkü Hava 
'ı --
1 Dün en fazla hartret 20 
!l az 14 idi. 
tıgün ruzglr poyraz 

1 ağmur muhtemel. 

.ir akşam refikimiz iki gün 
!I T erkos şirketinden bah
!rken: 
Şirket alenen yalan ıöylli-

•• 
e J tiyor. A efendim .. Yalan ha 

:n söylenmez, alenen ıöyle-
1. Hiç mahrem yalan olur 
1 ? Hayd'. sen yalan söyleme
! diyelim .•. Hiç te mi yalan 

1rnedin? Nedir bu yalan ace
Jiği? .. 

~ Ufaklık buhranı ! 
e ; !aşılacak şey! Gene ufaklık 
ir lmış... Maliye Vekaleti u
r.: • lık bastıracakmış... Gazete
r ıe çalışanlar ufaklık almak-
a ceplerini deliyorlar .. Dışa
z . a alem ufaklık sduntıaı çe-

. or ... Ben Maliyenin yerinde 
: am ufaklığı ikinci mevki 

t • mvay arabalarından topla-

'· 
r ı Kadınlara mahsus 

ı 

1 yerler 
e ıÜsküdarda oturan -herhalde 

ı dir ve belki de zendost- birisi 
gazeteye gönderdiği bir 

ı ktupta vapurlarda hali. ka-
lıların yeri ayrı olmasını yeni 
:lınhk telakkilerine mugayir 

'!uyor .. Amma dünyanın her 
Hnde kadınların ayrı kom-
lrtımanları vardır. Hem bwa
llım bir az yalnız kalsınlar .... 
ıbahtan aktama kadar burnu
ızun dibinde laden gibi dur
ııları yetmez mi? 

Neden ? ! 
t .ı nedenin esrarı şudur: Sit 

11enedir hepimizin bildiği
llııc:ıişantaşı He-rbiye caddesi
- ,.ali konağı,. caddesi ismi
vermişler. Her yerde cadde
·e, orada bulunan ta
i bir binanın ismi verildiği 
,.dır.Çemberlitaş caddesi gibi 
~li konağı da bu caddede am
)l eski sahibi Portakaloğlu 

1u yaptıralı yirmi sene ya ol-

Şimdi Burııa bahçelerinin arasın
dan Kutele doğru ilerliyoruz. Şosa 
fena detll, Uludağ sağnnızda, koyu 
yeıil bir nebat mebzuliyeti içinde 
yükoeliyor. Ağaçlıklar arasında ka
yıp olan küçük küçük köyler görü
nüyor. Bir çoğunun ismi ''Kınk" 

kelimeıile nihayet bulan köyler ... 
Fidye kızık. Cumalı kızık, kızık, kı
zık, kızık ... 

Sonra "Hacivat" köprüsüne gelf .. 
yoruz. Şu meıbur Hacivat, yani Ka
raırözün"refiki ıefiki" olan Hacivat .. 
Bilirsiniz ki Hacivatla Karagöz bu
ralarda yaşamıılardır. Karagözün me 
zarı Çekirge' dedir. Ve yine bilirlİ

niz ki bir rivayete nazaran bu iki at 
kadaı ''Y ıld1rım" camiinin intaatın
da çalııırlarken tuhaflıklar ederek 
diğer itÇileri itlerinden alıkoyarlar
mıı ve bunun içia de Padiıah tara

fından boyunları vurdurulmuı ... Za
vallı Hacivat, zavallı Karagöz! 

Biraz daha ilet"liyoruz. "Deliçay" 
kÖprüsi.ınden geçiyoruz.Pek az suyu 
olan bu çayın hakikaten çılgın bir 
t•Y olduğu yatağını dolduran kaya
ların çokluğundan ve büyüklüğün
den belli. Suların coıırun olduğu 

mevsimlerde b.ı çay ö:r:le müthiı ta· 
rakalarla akar ve dağdan öyle aza. 
metli gr&nit parçahrı kapıp getirir
ınit ki buralar • ., züraı "dat bir fer
yat iki'' diyMl.rda bitiremiyorlar. 
Fakat onun da ak<llanma51 yakın ... 
Burıad'l intizamla çalışan "Su i~leri 
müdüriyeti" onnn d .. başına yakın
da geın takacak ve o vakit deli çay 
akıllı o slu akarak tarlatan sulaya
caktır. 

Yol diimdüz gidıyor. ileride Küı
tel, Diınboz, Y c"itehir. Bilecik, So
ğüt ili. 1rıu'. Oımanhlenn mahall zu
huru ol•n yerler... Biz o tarafiara 
gibneyip birdenbire sağa dônüyo
nız. lnegöl, Ka,.aköy, BozöyÜk ve 
saireye doğru ... Y ~diyliz sene evvel
ki Osnwnlı tarihile on sene evvelki 
Türk tdrihinin ya7.ıldıj,iı yerler ... 

1 

Birinci ve ikinl!İ Inönü muhare
belerilc soıı iıtihli.G günlerinin res
mi tebli~lerin; hat .. rlıyormusunuz? 
Küstel - Dimboz hattı üzerinde iler
liyen süvarilerimi ı .. " diye batlıyan 
ve dü~manm h~p kaçtığını söyleyen 
tebliiileri ? •. Yarabbi ne günlerdi o 
gün!«! ve tim~ı mü•takil yurdu
mudza ne rahat, ne mes'uduz. 

Şo1a kıvrda kıvrıla Ulüdağm ete
ğine biraz daha yaklaııyor. Artık 

Bursa ovaıma veda ediyoruz. itte 
"'llıcak su bu.fazı,. ve itte uAkıu" 

köyij ... Biraz daha ilerliyoruz ve bir 
sırb inmeye ba§lıyoruz. lnöuü mu
harebelerinde dütman buralardaki 
müstahkem mevkilerden çıkar ve 
mağlüp olduktan sonra yine o müs
tahkem mevkilere sığmırmıf ... 

Artık 'lnegöl' ovasmdayız. Şo1a 

bozulmaya baıladı. Yer yer öyle çu
kurlar var ki bir yağmurlu günde 
buralardan geçerken otomobilin ma
kaslarını ve hatta akislerini kırdık
tan sonra yaya olarak lnekölden İm
dat istemeye gitmek işten bile değil. 
iyi ki şosa §İmdi kuru da bütün çu-

du, ya olmadı?! Nedir bu ilti
mas? Ya ben de kalkar kendi 
evimin adını kendi sokağıma 
koymak istersem?!.. • 

FELEK 

kurlar, taılıldar görünüyor. 
Sağonız ve solumuzda uzanan bü .. 

tün arazi kamilen ekilmittir. Köy
ler ağaçlar ara11nda, bacalarından 

ince ince dumanlar yükseliyor. 
Su ile iıleyen büyükçe bir değir

meni geçiyor ve iki tarafı bol yap
raklı agaçlarla bir husuıi bahçenin 
"Aile" si imit hissini veren gölgeli 
bir yola giriyoruz. 

Biraz sonra l negöldeyiz. Bura11 
tirin bir kaaabadır. Yeni yeni evle
rinden belli ki ahalisi fakir değildir. 
Kıyafetler, çarımndaki mağazala

rın muntazam vitrinleri lnegöl'lüle
rin medeni ve tabiat sahibi oldukla
rmıgöateriyor. İki muntazam eczane 
bir kaç temiz lokanta, bol atlı bir su 
genit gazinolar, her türlü emtia 1a

tan dükanlar buranın sıkılmadan o

turulacak bir şehir olduğunu ifade 
eden alametlerdir. 

lnegöl kerestecilik, aleliımum 

mahsulatı arziye, bihasııa buğday, 

yumurta, süt ve yağ, sebze ve mey
vesi ile geçiniyor ve y enuehir'le be 
raber Bursaya zahire ambarlığı ya
pıyor. 

Çınarlı kahvede biru dinlendik
ten sonra hareket ediyoruz. Ova ge

nit ve uzun devam ediyor. Sağımız
da, bir direğe dikilmiı kırmızı bir 
levhada okuyoruz: ''Domaniç ve 
Çitliye gider" Meıhur "Oylat'' kap
lıcalarına da bu yoldan gidiliyor . 
Oylat vaıi ve harikulade bir orman
da hemen hemen botuna akan meb
zul ve çok ıifalı bir sıcak &u men
baıdır. Bu buıuıta malümatlarına 
müracaat ettiklerimin bir türlü ta .. 
yin edemedikleri bir uımanda bura
ya büyük bir havuz yapılmış ve son
ra ıerkolunmuş ... Bir kaç sene evvel 
bu suyun metbini iıitıniı olan "ine 
g.JI idman yurdu' gençleri Oylaka 
kadar gitmiıler, buranın güzelliğine 
hayran olmuşlar ve avdetlerinde ida 
rei husuıiyeden iki sene müddetle 
abtadan birkaç baraka yapıp propa
ğandaya başlamış ve işletmekte ol
<lukları kaplıcaya az zamanda ~pice 
de müıteri tedarik etmi1lerdir 

Şimdi Oylak'a yalnız lnegölden 

değil, daha uzak yerlerden de teda
vi için gelenler vardır ve Oylak şüp 
heıiz, tabii manazır[ ve ormanının 
letafeti itibarle Yalova'dan, Çekir· 
ge' den de güzeldir. 

Artık 'AhU.dağı" na brmanryoruz. 
yokutu ve inişi on sekiz kilomeb·e 
tutan ve hesap edenlere nazaran 
yüz seksen küsür virajlı bir dağ ... 
Küçük köylerinin ne güzel isimleri 
var: ''Sultan çayırı" "Gümüş dere". 

''Pazarcıku dayiz. Bu ıaretle Bur 
sa vilayetinden çıkmıt ve Bilcik hu
duduna girmit oluyoruz. Büyük ve 
ve temiz bir nahiye merkezi ... ''aı·a 

köy" Ü solumuzda bırakarak "Kara 
su" buğo.zına iniyor ve anadolu bat
dan burya kadar devam eden uzun 
tına kavuşuyoruz. insan Mudanya
otomobil yolculuğundan sonra de
mir yolunu birdenbire görünce Hay 
darpa§8ya gelmiş gibi oluyor ... Bu
ğazın yolları çok bozuk, zaman za
man buraları bastığı esrleri1e görü
nen sellerden şosa tamamen kaybol
muf, yol delik deşik bir hale gelmiş
tir. 

Nihayet temiz ve iyi bir şosaya 
çıkınca karıımızda havai hattıJ bü . 

sen kadar arap ayanını (Aliye) 
de kurduğu divanı harbe ver
di. 

- BiRiNCi KISIM -

Bunların içinde çok nüfuzlu 
ve zengin kimseler vardı. Fa
kat bir kısmı yakalandığı hal
de bazıları ortadan kaybolmuş 
!ardı. Şeyhler arasında tevkifi 
emredilen T edmür aşireti reisi Bürhan Cahit 

Fakat ikiyüz bin kişilik muaz 1 sır seferi yarıda kalmış, beline Şeyh Sadun da vardı. Fakat 0 · 

ım ordu bütün bu mahrumi- soktuğu yavuz hançeri kının- bir tilki gibi mükellef şatosunu 
tlere ve şüpheli hareketlere dan çıkamamış ve Ezberde bırakmış, çölün Fl'Da&ız havza 
ğmen cenuba doğru akıyor- kılınacak cuma namazı kumla- 11 istikametinde firar etmişti. 

ra gömülen kırk bin Türk ev- Aliye divanı harbi kısa bir 
!adının masum ruhlarını taciz muhakemeden sonra tevkif edi 
etmemek için kılınamamıştı. !enlerden yirmi beş arap aya-

Ve çöl aç bir dev gibi bu in
n deryasına ağzını açmış, çe 
or, çekiyor, yutuyord~ : 
Ve bu dev Süveyş sahılınde 
yük bir ipopotam haline gel
ve Anadolu göbeğinden fış
an halis kanlı Türk fırkala
ı kuvvetli dişlerinin arasın
çiğnedi, çiğnedi ve eritti. 
Şamdan coşkun bir deniz gi 
cenuba doğru akan insan ka 
)eri tıpkı kayalara çarpmış 
galar gibi kuvvetini, hızını 
ybetmiş bir halde geri dön-

üyük kumandanın büyük Mı 

Dönüş karargahın tebliği res- runı ordu harekatına engel ol· 
milerindeki azamet kadar i~- mak ve düşmanla teşriki mesai 
tişamlı olmadı. Daha ilk mağ- etmek cürümlerile idama mah
lubiyet haberi Şama geldiği kum etti. Asıldılar. 
gün cebelde ve çölde hareket Bu mütekabil hareketler, or 
başladı. İstihbarat dairesi Lüb duya, faaliyette bulunduğu 
nanda nüfuzlu bir takım aya- memleket halkile bir düşman 
nın çöldeki şeyhlerle birlikte u gibi münasebette bulunması la 
mumi bir isyan yapacaklarını zım geldiğini ihtar etmiş oldu. 
kaydetti .. Bu rapor kumanda- Ve artık husumet cephesi sa 
nm kırılan gururunu şahlandır hillere Süveyş istikametinden 
dı. Yıldırım sür'atile Şam ka- ı başlıyan muk:ıl:ı;I t•~""•.•z saba
rargahına avdet etti. Ve en ön sına inhi~ar etmiyordu • -
de gözde bulunan yetmiş sek- Gazeye kadaı· gelen liritanya 

Enfes bir akşam yemeği 
Meliha altı aydanberi kocası 1 Votkalı anizet teklif etti. Meli

Refet Beye yalvanpduruyordu: ha Hanım: 
- Allah aşkına bir gün de - Elbette, elbette .. dedi. 

lokantada yemek yiyelim.. • Bir taraftan yiyorlar, bir ta-
Kocası dayanamadı: raftan Cazbant dinliyorlardı. 
- Pek ili, bir akşam Nas- Refet Beyin her taraftan canı

rullah Efendiye gidelim, dedi- run sıkıldığı, yetişmiyormuş gi
ğin olsun.. bi, komşu maaada gözünü ka-

- Nasrullah Efendiye mi? rısından ayırmıyan gence de öy 
Amma da yaptın ha! Kırk yr- le sinirleniyordu ki .. 
im başında insan lokantada ye- Nihayet bu genç kalktı, Me-
mek ister de, oraya mı gider? lihayı dansa davet etti. Çare 

-Ya nereye? yok, Refet Bey ona da. taham-

ş .. I k b' C mül etti. Nihayet ne olursa ol-
b -

1 
:.Y e şı ~ ye~~·"·z a~- sun kabilinden, o da içmeğe 

ant ı ır yere.. ese a a • başladı. Yemekten sonra çerez 
zim,.e.. arasında şampanya açıldı. Re-
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KADIN HUKUK 
Yazan: Necip Ali 

Denizli meb'usu 

Her kütüphanede arayını 

Fiati : 1 liradır 

Satılık ev 
Büyükderenin denize 

iskeleye yakın açık bir 
hallinde biri bef, diğeri ü 
odayı havi müstakil iki b 
lüklü ve bahçeli 30-32 n 
maralı ev satılıktır. Milliy 
matbaasında Saip Bey 
müracaat buyrulması. 

Yaz mevsimi için 

BEBEK'te 
Kocası bu talebi duyunca, fet Bey 0 neşe içinde komşu 

derhal reddetti. Fakat bir gün masadakilerle ahbap olmuştu. 
karısının ısrarlarına dlq"anama Sabaha doğru gitmek zama
dı. "Zakzim,.e muvafakat etti. nı geldi. Komşu masadakiler 

Karısı sevindi: kendi otomobillerini teklif etti-
- Öyleyse hazırlığa başlıya ler: 

1 
- ·ı· == •'ı •ı: -~ ~ il-. -- ı• 

Kiralı~ Jah 
Dalyan önUnde Salp Be 
yalısı möbllell olarak ki 
ralıktır. Darunundakllar 

1 d d. - Evinize kadar bırakırız, ım, e ı. 

- Ne hazırlığı? dediler. Nerede oturuyorsu-

- A .. Oraya hangi tuvaletle nuz? 
Meliha oturdukları mütevazi 

gideceğim? 
sokaktaki, mütevazi apartma-

Refet Bey bir kerre söz ver- nın ismini veremedi: 
miş olduğu için, buna da boyun · d 

h f 
· ·d· - Şişlide ..... apartmanı! e-

eydi. Bir a ta terzıye gı ıp ge 
!indi. Mükellef bir süvare tuva di. 
leti hazırlandı . Otomobil Şişliye doğru yol 

aldı. Adres verilen apartmanın 
önünde durdu: - Ya senin smokinin? 

- Karıcığım, biliyorsun ki, 
benim smokinim yok. 

- Yoksa neye yaptırmıyor
sun. Böyle vestonla mı bana re 
fakat edeceksin? 

- Fakat böyle bir zamanda 
bu yaptığımız çılgınlık de!ıil 
mi? 

- Kocacığım smokini bir de 
fa yaptırırsın. Her zaman giyer 
sin. Bu zamanda sanıki smokin 
111zım değil mi? 

Oldu olacak! Refet Bey bu
nu da kabul etti. Bir hafta o da 
terziye gidip geldi. Smokin ha 
zırlandt. .. -

Bir gece saat onda bir taksi
ye bindiler ve "Zabirn,,e gitti
ler. 

İçerisi kalabalık<#& idL Gar
son hemen kendilerini bir masa 
ya götürdü. Oturdular. Garson 
bir liste bırakıp gitti .. 

Refet Bey göz ucu ile baktığı 
listede ki fiatların azaml!tini gö 
rünce, pes perdeden fısıldadı: 

- Meliha biraz hafiften git! 
Fakat Meliha, kocasına öyle 

bir baktı ki .. Bu kadar masraf 
tan sonra böyle bir lokantaya 
gel, kabak kızartması ye, olur 
mu? 

En pahalı yemekleri seçti. 
Baş garson yağlı müşteri geldi 
ğini sezince, :havyar teklif etti. 

- Zahmet etmeyiniz efen
dim, artık teşrif ediniz. Biz gi-
reriz. 

- Hayır, girdiğinizi göre
lim. Böyle gece yanlan tenha 
sokaklara pek emniyet olmaz. 

Çaresiz apartmanın kapısını 
çaldılar. Açıldı ve Refet Bey ka 
rısını apartmandan içeri iterek 
kapıyı kapattı. Kapıcı şaşırmış 
tı. Ona gayri malfun bir zatın 
apartmanda oturup oturmadığı 
nı sorarken, otomobil de uzak
laştı. Tabii o apartmanda böyle 
bir zatın oturmadığı cevabını 
aldıktan sonra, çıktılar. Bu su
retle bir dert daha atlattılar . 

Ost!ada boş bir taksi geçi
yordu. Binerek kendi müteva
zi ·apartmanlarına döndüler. 

Refet B. dedi ki: 
- Biliyor musun, bu gece bi 

ze kaça mal oldu? Tam iki yüz 
otuz lira .. 

Ve karısına bağırır gibi tek-
rar etti: · 

- Anladın mı? iki yüz otuz 1 

1. 1 
ıra ••. 

Hatta bir aralık Melihayı bu 
ğazlıyacak gibi oldu. Meliha da 
o sırada masanın üstündeki ta
baktan bir "potifür., yuvarladı. 

- Oh, Refet, dedi, bilsen 
karnım ne aç!. 

SEM 

Yeni şekil 

Soldan sağa 

1 - Aktam değil (5) Titreyen 

mUracaat 

Kimyaker 

Dr. Cavat Tahsi (5) 
2 - Irat (4) Balık (5) Mide, Barsak, Karaciğer 
3 - Köpek (2) Bir Padişah (5) Böbrek, Mesane, İdrar yo• 
4 - Hakkmdan gelmek (3) Be- lu, üremi, Zafiyet, Şeker, 

yaz (2) Kum ve akamet hastalık-
5 - Selamet ( 4) Peygamber (3) !arının kat'i teıhisleri içi 
6 - Su (2) Nota (2) Düa ( 4) 
7 _ Yüzbin (8) NA (2 ) idrar, Kan ve Kazurat v 
s _ Geri vermek (4) saireoin tahlilleriııi yapar. 
9 - Bağlamak (4) Yama (2) Divanyolu, Biçki Yurdu 
10 - Büyük Türk kahramanla- - altında, Tel. 23334. 

rmdan (5) 
11 - Son (7) 

Yukardan aşağı 

t - Erkek ismi (4) Aptal (5) 
2 - Bir trenden öbür trene ( 7) 
3 - ile (2) Alıp vermek (5) A-

yı yuvası (2) 
4 - Hicap (2) Yüksek (3) 

5 - Oturulan yer ( 9) 
6 - Eıer, leke (2) 
7 - Bolluk (S) Ait (3) 
8 - Ufuklar (4) ikisi ortası (3) 
9 - Mes'ut (3) iM (2) Çekilen 

§ey (4) 
10 - Erkek i•mi (3) Mide bu-

landrrır (5) 

11 - Bizi doğuran (3) 

(2) 

Beygir 

Amerikan 
Lisan ve sanat 

dersanesi 
Beyoğlu Şimal sokak No .4 
Türkçe, f ngilizce, Fransız
ca, Almanca, Dikiş ve biç
ki, İngilizce Stenografı ve 
Daktilografi. Kayıt muame-

l ıesi: 28 haziran, 1 temmuz 
1. Telefon: Beyoğlu 882 

Üsküdar Hale sinemasında 
Ateşten gömlek 

Mümessili Ertugrul Muhs' 
Bedia Muvahhit duhuliye 1 
kuruştur. 

İ-tt:ırıacı.ı. 1\11.illi 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Calatada Onyon Hamnda 

AcentPrı l:ulunmayan şehirlerde acenta aranmak' adır. 

Telefon: Beyoğlu - 2003 

yük kereste fabrika1t ile "Bozöyük" 
göründü. Bu yeni kaza me,-kezi he
men her şeyi kereste fabrikasına 
medyundur. Bir çok amele bu fabri
kada para kazanıyor, fabrika sahip 
ve memurları güzel güzel evlerle l<a 
sabayı güzelleştiriyorlar. 

- . . . . 
RE~MI ıtlNtlR T~HK ~IMTED ~IRKETI 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder Burada durmaya lüzum olmad•ğı 
gibi vaktimizd~ !{Ok. Denıiryolunu 

yine arkamızda bırakarak 'lnöuüJ'ne 
doğru tarlalar içinden yolumuza de
vam ediyoruz. 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu lst. 753 

EN. E. 

nın isimleri bile bizce tanınma
mış memleketler askerlerinden · 
mürekkep orduları türk aske
rile boğazlaştığı 'günler Şamın 
dört beş saat arkalarında arap 
aşiretleri de Türk 'levazım kıt' 
alarmı vuruyor, perakende ef
rat kafilelerini soyup öldürü
yorlardı. 

ldarei örfiye yalnız şehir ve 
kasabalarda tesirini gösterebi
liyordu. Çöl mmtakası hatta 
küçük askeri cüzütamlar için 
bile tehlikeli olmuştu . 
Şam karargahına dönüşte 

binbaşı olan erkim harp Ce
lal bir düşman memleketini iş
ga etmiş ordunun istihbarat 
müdürü gibi çalışıyordu. 

Vaziyetini ve kuvvetini çok 
iyi bildiği şeyh Sadunu ele ge
çirmek için bizzat kendisi meş
gul olnyordu. 

( Salihiye) deki adreıte şeyh 
Sadunun kızını bulmak müm
kün olmadı (Tedmür) e kadar 
giden erkanı harp Celal mükel
lef şatoyu biraz ilerisindeki ta
rihi harabeler gibi taştan ibaret 
kaldığını gördü. 

İsyan mıntakasına yapılan 
askeri bir harekette topçu kuv 
vetleri burasını altüst etmişler 
di. Şimdi harabelerin köşesine 
bir ihtiyat piyade fırkası isti
rahat ediyor, yeni kur'a efradı 
nı yetiştirmeğe çalışıyordu. 

Erkanı harp Celalin istihba
rat teşkilatı gittikçe genişledi
ği için dahilde ve hariçte düş
man harekatından muntaza
man haber alabiliyordu. 

Nüfuzlu arap şeyhleri kuv
vetli aşiretlerle dahile, çöle çe
kilmişlerdi. Bunların üzerine 
ciddi bir hareket yapmak için 
cepheyi boşatmak lazımdı. Ve 
ordu tıpkı bir düşman memle
ketinde imiş gibi cepheden u
zak mıntakalarda bile emniyet 
tertibatı alarak çalışıyordu. 
Düşmanın casus teşkilatı ahali 
si arap olan • kasabalarda çok 
kuvvetliydi. 

Ve Anadolunun bakir köşele 
rinden toplanup bu cehenne~ 
deryasına akan Türk gençlen 
Türk hududu içindeki bu çöl 
ve deniz arasında cenuptan iler 
leyen kuvvetli düşman ordusu-

.... 
na karşı adım adım mücadele e 
diyor, El'ariş'den, Gazeye, Na 
bülüs, Kudüs ve Kanaytraya 
doğru kan dökerek boğuıa bo
ğuşa çekiliyordu . 

Genç erkanı haq> Türk ka
nını bi rahmane emen bu ate
şin kum çöllerine karşı gittik
çe şiddetlenen bir nefret hisse 
diyordu. 

Büyük harbin gayesi bir cep 
henin mukadderatile alakadar 
olmayacak kadar değittiği için 
genç erkanı harp engin arap 
çöllerinde çetin bir mücadeleye• 
devam etmenin yalnız bu nok
tadan bir vatan vazifesi olduğu 
nu tekdir ediyordu. 

Fakat sebebi ve akibeti ne 
olursa olsun bu toprakları türle 
kanile sulamanm tamamile a
leyhinde idi. Hatta bu fikrin
den do~ayı kumandanla arala· 
rında şıddetli münakaşalar olu 
yordu. 

. ~ir gün Şarn karargahında, 
rnukellef bir ziyafette bozulan 
cepheye taze ikmal taburları 
s:vki için görüşülürken genç er 
kanı harp gayri ihtiyari haykır 

dı : 
- Günahsız türk evlatlar 

sizi yine sebepsiz cehenneme 
tıyoruz . 

Bu samimi infial ve teessü 
kumandanı fena halde kızdır 

dı . ' 
Gözlerinin üzerinde bir Ve ı 

randa güneşliği gibi duran ka 
ları dikleşti. Sert bir sesle : 

- Vazifeleri mahdut ol 
amirler·. büyük maksatların 
kübedile alakadar olmazları d 
di . . 

Bu ağır bir cevaptı • 

Genç erkanı harp şiddetli m 
kabele edecekti. Yanında bulu 
nan erkanı 'harbiye reisi kolun 
çekti ve kumandanla onun b 
münakaşasını yarıda bırakma 
ist;ır gibi:. 

- Paşa hazretleri dedi. Bo 
ba bölükleri talimlerini bitirdi 
ler. Bunlardan istifade edec 
zaman gelmiştir . 

Kumandan mevzuu değiştiı 
diği için zeki erkanı harbiye ı· 
isine teşekkür eder gibi iltifat 
kar bir nazarla baktı: 

(Bitmedi 



UKU ~ Muhabfr mektupları 
Ali 

r::ınız. vası geniş ve münbit 
•r • ,bir şe~ir : Manisa 

ze ve dizill arasıra taşması maalesef 
bir ma- mahsulatı tahrip ediyor ' 

te 
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• Manisada Ziraat bankası 
SID USA - Manisa 30,000 re bakılmazken Ali efendi ken
ciğer, bir tehidir. Şark tarafı di öz mah imit gibi onlan ko

ar yo· Madar yükıek dağlarla ruyup baktığından hi.adat ziya 
k olan bu ,ehrin garbin- deleımittir. 

e :-· ,nit ve münbit bir saha Domuz a11ı 
tal • 1n ortaıında bulanık ıu . Manisa havalisinde külliyet
• için !ni.ze doğru koıan Gediı lı domuz türemiıtir. Bunlar e
at ve u havaliyi ihya eylemit kinlere ve bağlara musallat ol
yapar. liıin baz• defalar tahri- duklarmdan köylüler ıürek avı 

urdu tecavüzatı olmasaydı, yaparak mahsullerini korumak 
4. Jli bulunmaz bir ova o- mecburiyetindedirler. Bizde bu 

d~~uz .. avına iştirak eyledik. 
llelediyesi Dort koyden yüz kadar avcı bu 

14-•ıı vaıatında ve engüzel dağ yabanilerini ıürmütler ve 
allinde mutasarrıf Ga- havanın yağmurlu olmasından 
tarafından yaptırılmış dolayı ancak on taneıini vura-

N 
4 

lediye bina11, arka tara- bilmitlerdir. Vali Bey de 80 ok 
0 • viai çamlığı ve cephe- kalık bir domuzu avlamııtır. 
sız- muntazam ve büyük Kaçamayan domuz yavrulann-

bakikaten güzeldir! dan ikisini vilayet haıtaneaine 
hepıi de Gailp Beyin hediye eyledik. 

ame- tınmetidir. Belediye re- Karaali köyü 
muz ikait binbaıılardan Rıza Bu köy tertemiz, sokakları 
2 :J kıymetli ve herkes ta- genit, evleri iki katlı ve kire

,__-ı sevilmit bir zattır. Va mitli idi. Muhtar Halil Efendi 
eviyeai 175000 lira ol ile köylüler bizi istikbal ettiler 

k ln bunun tezyi- onlarla hasbihallerde bulunduk 
l fenni bir mez- Köyün nüfusu 400 raddesinde-

• uhain yaptırılmak mu- dir. ihtiyarları çoktur. Gençle-
ye 10dir, bu sayede de ıene ri yeni türkçeyi kimilen öğren 

O lira fazla varidat te- mişlerıe de mektep olmadığın
acaktır. 1 tfaiye için dan kadınlar okutulamamıttır. 

.. alınmıt iıe de pek En büyük dertleri, kederleri do 
ıeydir. Bunun tebdili muzların tahribatıdır!. 
sistem bir arozöz ve Muradiye köyü 

otör pomp mubayea- Bu köy 600 hane ve 3500 nü 
belediye reiıinin him- fuıu havi büyücek bir kasaba-
bekleriz • dır ve nahiye merkezi ittibazı-
sasi muhasebe na sezadır. Ahalisi mübadil 
iraat bank müdiri Na mülteci ve harikzedelerden ib~ 
tarafından pek müs- rettir. Köy muhtarı Mehmet E 
bir surette idare olu- fendi ıuurlu idareli efendiden 
üeaıeıenin senevi va- kibar bir zattır. 

· milyon dört yüz bin Dertler 
tasyon civarında bin Manisa vadisinde bir çok 
iabına kafi ceaim bir metruk bağ, zeytinlik ve tarla 
arayile Necati Bey lara tesadüf olunur. Bunlar bir 
ve Salihlide biri he- kimseye verilmediği için harap 

am iki cesim m ektep olmakta ve bir taraftan hazinei 
a pek dilnitin iki mek maliye mutazarrır olmaktadır. 
ürdeıle Ahmetlide de Muradiye köyü ile diğer köy ve 
tep yaptırmıs olan kasabalarda binlerce arazısız 
hasebe bir çok §ose- mülteci ve harikzedeler olduğu 

a ettirmiıtir. Bundan halde bu boş arazinin bunlara 
leket haataneaini de verilip istifadeli bir hale geti

diği gibi bir de vali rilmesi hazinei millet için bir 
ptırmaktadır. zarar değil midir? Hem zaval-

ı a a ı muste ıt olsalar ve hem il•ltf zeytinlikleri 1 h l" .. f' 
~!!!"'!!!4° afta olduğu gibi Ma de hazineye para girmiş olsa 

Evkafa ait zeytinlik fena mı olur? Maliye vekaleti 
ttur. Çapa çarık, Ali celileai bunun bir çareaine lü

tlar ökçe dere köylerin- tuf buyurmalıdırlar. 
me ytin ağaçlarmın mik Kooperatifler 

) olup 1500 ü atılan Vilayet dahilinde zirai kredi 
tittirilmiştir. Bunla- kooperatifleri tesisine devam 0 

timar ve hüsnü mu lunmaktadır. Çoban lsa ve Sarı 
memur olan zeytin hanlı köylerinde ve nefsi Mani 

•ı Ali Efendinin gay sada kooperatifler teeessüs et
eti şayanı takdir- miştir. Mermere, Bakır ve Ka

açlar senede 250()_ raoğlanh kooperatiflerinin de 
~aridat temin eyle- merasimi kanuniyeıi ikmal edi 
Evvelce bu zeytinle- • lerek tasdike gönderilmittir. 
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Manisada Orta mektep 

MtLLIYET 

1 Dünyada neler oluyor? ' 

Rekor peşinde 
Bir kadın tayyareci 

Paris'ten 
Kazan'a gidiyor 

KHABAROVSK "Siberya 
" 29 (A.A.) - Amerikan tayya-

recilerinden Post ile Gatty'nin 
hareketleri geri kalmıştır. Bu
nunla beraber layyarecilerin bu 
JÜn Palaska yarım adasında 
bulunan Nome'ye doğru hava
lanacakları zannolunmaktadır. 
Hava açık ve sakindir. 

SALI 

Marlene Dietrich'in son filmi 
~~-~~-~~~~~·~--~~~~~-~~ 

"Mavi melek,, ten sonra "Yanmıt kalpler,, filmi 
de büyük bir muvaffakıyet kazandı 

Mavi Melek İsmindeki filminden 1 
sonra birden bire parlayan Alman .,,,.~.,,-. 

s 

FEN 

Piccard gibi 
-·-

iki Amerikalı da 
denizin 

dibine inecekler 
lsviçreli Profesör Piccard r,eçen· 

ferde ırm 11kı kapatılmıt bir küre
nin içinde havalanarak: 16,000 met
re irtifaa yüluelmiıti. Şimdi Nev· 
york Fen cemiyetinden Wiliam Be. 
ebe ve Nevyork tarihi tabii müzesi 
müdiri M. Otiı Barton, birincisi ka
dar teh!ilı.eli ve birincisi kadar mÜ· 

him bir tecrübeye giriımek Üzeredir 
ler. Yalnız profesör Piccard 11m sıkı 
kapatılmıt bir küre ile havalRnmıı

Amerika tayyareci· 
lerinin seyahati 

LEBURJE, 28 (A.A.) -
Kadın tayyareci Maryse Bastie 
saat 5,2 de kırk beygir kuvve
tinde tek satrhlı bir tayyare ile 
havalanmııtır. Tayyarecinin 
maksadı hafif tayyarelere mah
suı dünya rekorunu hattı müs
takim üzerinde kırmağa teşeb
büs etmektir. Maryse Bastie 
Kolonya • Berlin tarikile Rus: 
yada Kazan tehrine varacağını 
ümit etmektedir. 

yıldızı Marlene Oietrich'in Amerika 
ya davet edilerek, orada "Yanımı 

kalpler,. iıminde bir film çevireceği 
ni yazmıttık• Gary Cooper ve 
Adolphe Menjon ile beraber çevri
len bu film, " Mavi Melek,, filmin 
den fazla rağbet ve muvaffakiyet 
görmüıtür. 

Marlene nİn bu yeni filmin mev

zuu ıudur: 

, tı. AmerikaWar iıe yine sım sıkı ka~ 

patılmıı bir küre ile deniz.in dibine 

inecelderdir. 

' ' Tom Brownt o zamanlar müs
temlekatta harp etmit bir aıkerdir. 

Fakat alayında en mühit kahraman 
larmdan biridir. Hayati olduğu gibi 
kabul etıniı olanlardır. Hi11i üzerin 
de tevakkuf etmez. Kadınlarla olan 
macerası bir gün bile sürmez. Ka
dınlar. vakit ııeçirmek için yaratıl
ınıı alelade mahluklar telakki eder. 

Garip bir macera Kadrn arhk onu alakadar etmediıni, 
PARlS, 28 (A.A.) - Uzun papucunu dama atar. 

bıyığı ile hergün etrafına bir ta Kadınlardan aı·tık yorgun düttü
kım seyyahları, meraklı kimse- ğü ve bıktığını bir akf&m, alayın 
leri toplayan Porte Saint enisin bulunduğu ıehirdeki kafe konıer
maruf polis memuruna, onun terden birine gitmiıti. Küçük oahne 
hemen hemen cihantümul olan de biribirini takip eden ıa;.tözleri 
töhretini gölgede bırakacak ka alikaıız dinleyordu. Birdenbire bu 
biliyette bir rakip çıkmıttır. tantözlerden bir taneıi nazarı dikka 

Henri Munzer, ıulh gardiya tini celbetti. Oraya nasıl düıtüğü 
nı kıyafetile alelekser Fransa malum olmayan Arny isminde bir 
otomobil klübü önünde ifayı va ıantöz .. Hayatını kazanmak ~ vü 
zife ederdi. Bu müeaseseye de- cudünü ve bacaldarını teıhir eden 
vam edenler, bu gencin etvann bir ıantöz .• 
daki fırti mümtaziyet ve zera- Şantözün ıibirkar ııüzelliği kartı-
fete hayran olurlardı. sında birdenbire değiıen Tom 

Filvaki bu memur, 18 ya§ına Brovn, mest ve meshur gözleri' 
gelinciye kadar, Madam Man- g'."'ç kadının her hareketini takip e 
terio de Barros isminde Arjan ~'.ordu. Diğer taraftan Amy de bu 
tinli zengin bir kadının oğlu ol- g~~el v~ sağlam yapıh erkeğin ken 
duğundan ve yahut vazifede dısıne dıkkatt ettiğinin farkına var
bulunduğundan gayet muhte- mııtı. Bu erkek ertesi ve mütea
ıem ve kibarane bir hayat ge- kip geceler gene gelıniıti. Onun için 
çlrmiı idi. Kendisi bu kadınla ıantöz de ııözelrini ondan ayırma-
ıe~elik İcar bedeli 60.000 frank yordu. • 
olan muhteıem bir apartmanda ~m~ Jolly,nia 11 abi pek çok pereı 
oturuyorlardı. Günün birinde 1 tışkd~~l.arı v~dı. Bir askere kartı göı 

1 d b
. . ter ıııı tercih,, el~tte diierlerinin 

ara arın a ır sahneye baıa ola ee ' 1 • ı.. ı.::... h'd k h · b' .. . . Y sın • i<\;;...,.nç..,..nı ve ı detlerini 
ca ıç ır munakaşa ve ıhtılaf tahrik etti. 
olmadığı halde, valdeai dediği Bunların içinde Tom Brov'a kartı 
kadın kendisine: "Sen benim en ileri gi<len Kennigton iıminde 
oğlum değilsin .. Sen Boenos _ bir centilmendi. Amy Jolly hanııi 
Airea'te doğmuı ve bir müd- ıehre, hatta Afrikaya bile gitse, o 
det sonra Rio' da ölmüt iıçi bir da ark~sından tokipen giderdi. 

fakir kadının oğluusun. Seni Güzel ıantöz hiç istifini bozma
onun elinden ben alıp baktım. dan Tom Broyn ile tanlfmak üsere 
Şimdi artık seni İstemiyo~m. bir fıraat ve vaziyet ihdas etmeğe 
Defol git • ., demittir. çalııtı. Ve bir akıam Tom'dan evine 

kadar kendiıine refakat ebnesini 
Delikanlının gençlik gururu 

kendiıine hiç beklemediği bu 

felaketi tevekkülle kabul ettir

di ve o, Lejion Etranjere iltica 
etti. Müteakiben zabıtaya gire 

rek orada amirlerinin teveccü

hünü kazandı. Geçenlerde Ma
dam Monterio de Barras vefat 

etti. Servetini kız, erkek yeğen 
!erine terketti. Bizim sulh gar
diyanı veraset hukukunun ih
kak edilmesine teşebbüs etti. 
Daima valdeıi olarak telakki 

ettiği Madam Monterio'nun bı 
rakmış olduğu evrakın hacze

dilmesi için bir hakime müra

caat eyledi. Bu evrak arasında 
bir dosya mevcuttur ki, üzerin 

deki yazıdan delikanlının te

vellüdüne ait sırrı ihtiva etmek 

te olduğu zannedilmektedir. 

Kasaba kazasında kooperatif 
yapıldığı igbi Alaşehir ve Sa
lihlide de derdesti tetkildir. Ve 
bu sene zarfında bunların ade
di 10 a iblağ olunacaktır. Bun 
l~rdan başka kooperatif teşki
lınden aciz köylerin bu hedefe 
vasıl olabilmeleri ıçın ziraat 
bankasının vaz• ettiği (bütün 
bir köy halkını bağlayan ve her 
köylünün sicilini tanzim ile o 
köylüye muayyen bir kredi tea 
bit eden) yeni usul ıür'atle ta
mim ve tatbik edilmektedir. 
Bunun kooperatiften farkı ta
ahhüt hissesi vermeksizin ve 1 
köyde bir muhasebeci tutulmak 
sızın o köy halkına kredisi nis j 
betinde yardım etmekten iba
rettir. Ziraat bankasının genç 
ve gayyur müdir i mütemadi bir 
say ile vazifesini maaziyııdetin 
yapmaktadır. 

rica etti. 

Tom bu teklif karş11ında kendiai 
ni ıemavatta zannediyordu. 

Şantözün odasına cirdiği zaman 
Tom sevdiği kadının fakir, hayattan 
yorgun ve kendisini inkisarlara uğra 
tan erkeklerden bıkmıı bir halde ol 
duğunu anladı. 

Kadından dağılan acaip cazibe ve 
anlaşılmaz güzellik ıihri onu büsbü
tün Amy'ye bendetmitti. 

Meçhul bir hiı kalbine i~leyordu. 
Bu ilk tesadüft~n sonra Amy onda 

Amy ekseriya Kaninyosto'nun ısrarlarına ce'l!ap vermezdi 

ö~I~ bir. t~ıir brrak:tı ki, Tom bütün \ den bir kaçmı va11ta ittibaz etti ve 
huvıyetiru kaplayan bu teıirden bu ıeneriler bir ak:f'UD tenba bir so 
korktu. kağnı köıesinde Tom'a hücum etti-

Birdenbire ve hiç bir ıey söyle ler. 
mekıizin kadını terketti ve cinayet Tom öyle her yapılmak iıtenilen 
iıleıniı bir adam gibi kaçtı. teye müıaade edecek adamlardan 

Sokakta bir kadınla karıılaıtı. Bu değildi. Korkunç bir boğuşma oldu. 
kadın peıini takip eden metresi idi. Gürültüyü itilen bir devriye müfre 
Tabii Tom'u hatlamal. iıteyordu. zesi vak'a mahalline yetiıti .. Tom'u 

tevkif ettiler. Alayda diıiplin meıe
leıinin takaya tahammülç eder hi 
bir cihet yoktu. 

Bir kaç hafta sonra divanı harbe 
verdiler. Muhakeme uzun sürmedi. 

Amy de ilk tesadüfünden ve an
latılmaz firarmdan beri hiç görmedi 
ii adamın muhakemesinde hazır bu 
lunınak Üzere, samilere tahıiı edilen 
sıralann bir köıesinde oturuyordu. 

Muhakeme neticesinde T om için 

eıbabı muhaffefe nazarı dikkate a
lındı, fakat kendisine çöle ııayet teh 
likeli bir vazife verdiler. 

Tom hareketinden evvel veda et
mek üzere f&ntözü görmek istedi. 
Bu mülakat belki de son olacaktı. 

Çünkü aldığı vazifeden avdet etmek 
mucize kabilinden bir teYdi. Likin 
üzerine düıtüğü bu muhavereden 
Keningıton'un Amy ye izdivaç tek 
liltnde bulwulufunu öğrendi. 

Her iki alim bundan bir müddet 
evvel de aynıtecrübeyi yapmıılar '" 
SOOmetre derinliğe kadar inmiılerd.i 
Bukadar derinlikte yapılan tetkikat 
tan ilim namına mühim neticeler el 
de edilmitti.Bu alimlere göre, yer ,u 
zündeki hayatın sırrını, ancak den\7 
lerin dibinde izah etmek mümkün 

olacaktır. 

Her iki alim bilhassa zıyadar ba· 
lıklar hakkında mevcut malümalır. 

çok gayrı kafi olduğu kanaatinde
dirler. Denizin dibindeki esrar en

giz JUa&ttan dolayr, bazı ciliın)er de 

büyük derinliklerde kozınik ıuaatı• 

mevcudiyetine kanidirler. 

Amerikalı alimleri bu derinlikler< 

indirecek olan çelik kürenin imali 

bitirilmiıtir. Bu derinliklerde hüylik 

tazyiklere mukavemet edecek tarz

da yapılan bu kürenin ııayet kaim 

camlı üç penceresi vardır. Onlar da 

Profesör Piccard gibi kürenin dıt 

sathma bir çok fenni aletler koy
muılardır.llave ettikleri kurvetli bir 

projektörle de o derinliklerdeki cin
si na malum balıklan cezbedebile

ceklerini düıünmcktedirler. 

Bu küre tecrübe yerine husuai 

bir vapurla götürülec<ktir. Vapur

dakiler tetkikat devam ettiği mÜd· 

detçe, küredeki alimlerle telefon iı·

tibatını muhafaza edeceklerdir. Bir 
ıtenodak:tilo söylenen her ıözü k.~y

dedecektir. Her iki ilim 800 metre 
derinliğindeki hayata ait nadide fo. 

toğrafiler alabileceklerdir. 

Tayyareye karşı ) 
) 

Bu izdivaç pntöz için bir ICl'Vet- . 
ti, iıtirahatti, refahtı, ıükunetti . Fa 1 M~L-t.+t'{~~ 

I 
J 

kat belki saadet değildi. Zavallı 

Tom bunu anladı ve sevğilisine ve
da için bir kaç satır bırakarak, hiç 
belli etmeden geldiği gibi gitti. 

Bütün amirlerinin hayretlerine ve 
bütün tehlikelere rağmen, Tom ken 
disine verilen vazifeyi ifadan sonra 

' • , sai salim avdet etti. Şimdi alayının 

Amg }olly nasıla bu şehre 
düşmüş zauallı bir 

dansözdür 
Fakat Tom arka11nı çevirdi, yürü
dü. 

Lakin kendisinin böyle birdenbi
re brralnldığı gören kadın, intikam 
almağa kararverdi. Yerli serseriler-

1 bulunduğu ıehre avdet edebilirdi 
' fakat bunu istemedi. Avdet edip t; 1 

ne olacaktı? Aşkını, biricik aşkını 

unumak daha İyi idi. Ve çöllerin u
zak bir köşesinde münzevi biı· va-
zife aldı. Orada vazifeıini yapıyor
du. ir gün bir müsademede ağır su· 
rette yaralandı. 

Amy bu haberi alınca, kendisini 
tutamadı ve yaralının yanına koıtu. 
Onu yalnız bırakmak istemeyen 
Keningıton da beraber gitmişti. 

Tom ile Amiz karıı karııya gelin
ce, bu defa mütekabil aşklarını gİz
liyemediler. Şantöz diz çöktü ve gÜ· 
zel batını yaralının göğsüne koydu. 

Keningston rakıbinin uferini an

layınca, son kozunu oynadı. Tom'a 
dediki: 

- Eğer isterseniz, sizin firannızı 
teshil edebilirim. Benim param var, 

tanıdığım bir çok adamlar var. Amy 
ile uzaklara. kadar gitmenize yardım 

ederim. 
Genç kadın da Tom'a kabul ebne

ıini yalvarıyor ve ona müıterek sa
adetin levbalarını çiziyordu. Fakat 
Amy nekadar ıamimi olsa da, Ke
ningston hiç te öyle değildi. Halta 
kabul ettiği taktirde, Tom'un böyle 
bir firar teıebbüıünde bulunduğunu 
ihbar edecek ve bu surele ondan ebe 
diyen kurtulacaktı. 

Fakat Tom aokerdi, her şeyden 
1 1 ı. d' Am ' d' • . evve as.er ı. y ye ver ıgı cevap 

kısa oldu: 
Eğer söylediğiniz gibi beni sevi

yorsanız, ıizde de bir aıker ruhu ol

malıdır. 

Bir kı: ~ün sonra, menıup oldu
üu alay, kızgm çöllerin içinde uzak
lara, meçhul İstikametlere doğru gi
diyordu. Amy Jolly'de beraber " ' -

Sarışın, esmer 

Fransız ordusu, tayyarel.!rin ta

karrübiinü haber veren mükemmel 
yeni illetlerle teçhiz edilınittir. Telc
cinernetre denilen bu ilet kırk iki 

delikli dört mcsmaıhn ibarettir. Bu 
meımalardaki yedi delik bir boruya 

müntehi olmak~adır ve mesmadan 

ayrılan yedi boruda ayrıca bir tak 
boru ile nihayet bulmektadır. Bu su
retle dört boru ha'11 olmaktadır. Bu 
döt boru iki rasıdın iki kulağına 
müntehi oluyor. Tertİ"8tı dolayııile 
rası meımaları her istediği istika. 

havadaki en küçük rrürültü azim bi.r 

mete çevirebilmektedir. Bu suretle 
kesafetle kulağa vasıl olmaktadır. 

Bu alet vasıtasile ta uzaklardan ge
len tayyareler, daha dürbünle bile 
görünmeden, pervanelerinin çıkardı .. 
ğı gürültü duyulmaktadır. Bir kad
ran vaııta&ile gürültüyü çıkaran tay 

yarelerin takriben kaç adet oldukta
n ve hanııi istikameti takip eıtikleri 
ve ne kadar mesafede bulundukları 
anlatılmakadır. 

sarışınların esmerlerden ziya. 
de fotojenik olduğu zannedilir 
di. O suretle ki, esmerler saçla· 
rını boyamağa veya proka ta
şımağa mecbur oluyorlardı. 

Halbuki şimdi bu kanaat de 
ğişmiştir. Esrr...erlerin şehirde 
.>lduğu '.;ada~, beyaz perdede de 
C'.azip göriındükle:i anlaşılmıı-

Rasıp Kemal l..i.y D:: ı: ita Sinemanın ilk zaına 
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. 1 Ecz~cı mektebi Tıp fa Beıedi!f.!!-!; Birinci sahifeden geçen yazılar 
,[ı k··ı · d 1 Otobusler 

Maarifli! 

1200 yeni sır 
· Önümüzdeki ders sen 
şehrimizde ilk mektep) 
zi edilmelı: üzere -1200 
ra in ta ettirilmeğe baş· 
tır. 

'ı,J u tesın en ayrı ıyor 
\ Teftiş için motosikletli 

Politika Dil encümeni Ehli hayvanlar 
(Başı 1 inci sahifede) • • 

vergısı memurlar tayin edildi 
M Ortaya münakaşa hudutları • 

genış Taksim ile Büyükdere ara
sında işleyen otobüsl~rirı seyrü 

Ermenistan ve Karadeniz sa
hillerinde Pontos rum cümhc
riyeti kurulmak için tertipler 
yapılmıştır. 

(Başı 1 İllci sahifede) 
sIOlar ile mütavere edilerek hazır
lanmaktadır. Muhtelif 21 ilim ve 
fen için ıstılah cetvelleri hazırlan
mı§hr. Bunlarda (Bitkibilimi) yani 
Nebatat için fransızca ( e) harfi oon 
larına kadar ıelinmiştir. Bu kı&nuda 
2361 nebat ismi, 349 nebat sın>{ isim 
leri vardır. Hayvanat için de 513 ••· 
nıf adı, 291 hayvan adı hazırdır. 

( Ba§ı 1 inci sahifede) 

Bütçe enciinıeni reisinin 
izahatı .,·4 
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yeni bir mesele çıktı sefer nizama
tına riayet et
medikleri ve 

Bütçe encümeni reisi Hasan F eh 
mi B. ı·akkamlara İstinat ederek en
cümenin tiftik için koyduğu vergi 
milı:tannın makul olduğunu iddia 
etti. 

Memlekette 

İkinci F lilsıl 

gayet sür'atle Anafartalar kahramanı diye 
gittikleri fazla şöhret bulup, 31 martta hare
yolcu aldıkları ket ordusunda, Trablusgarp'ta 
belediyece na- sonra Şark ve Suriye cepbele
zarı dikkate a- rinde ordular sevk eden Mııs.: 
lınmıştır. Bu- tala Kemal Pasa Saray ve Ba
rada işleyen o- bialiye mukavemet tavsiye et
tobüslerin he-

mişse de kabul ettirememiş ve 
men ekserismin yolcuya bilet kendini Anadoluda' bir ordu 
kesmeden para aldıkları da an- müfettiljliğine tayin ettirerek 
Iaşılmıştır. Bilet kesilmediği 19 Mayıs 1919 da Samsun'a a
için bittabi bütün belediye rüsu yak basmıştır. Kongreler top
mu da alınmamaktadır. Bu yüz lamı§, dağrmk çeteleri tan
den belediye mühim zarara gir zim etmiş, faka t bütün dikJ:a
diğinden otobüs sahiplerini şid tini milli hakimiyeti kııfmağa 
detle takibe başlamış, Bu yola ve muntazam bir ordu yaparak 
motosikletli belediye memur- Türk milletini kurtarmağa has 
lan sevkedilmiştir. Keza Sey-

Fransızca lii.gat : 

Gene "'Larousse Univerıet!e,. in 
has ioiınlerden başka bütün hlime
lerinin karşılık ve tariflerini havi o
hıcakttr. Bu liigatten (A) harfinden 
1600 kelime tab'a verilmiştir. Daha 
668 kelime de hazrrdrr. (A) ve (B) 
harflerinden 1221 kelimenin birinci 
tetkiki bitmiıti.r. Diğer birçok harf
ler için de sıralanmış fitler vardır~ 

Isparta meb'\üu lbrabim B. mem 
leketinıizde faydası muhakkak olan 
kıl k~isi1'in himayesi lüzumunu e

hemmiyetle i!aret etti "ve tiftik hi
maye edil;....,, 1111 keçili de himaye 
olunmalıdır." 

Faili mechul 
cinayet 

TiRE, - Geçen güıı . 
cü Ahmet namında bir' 

• 
mızın Derekahve me 
maktul olarak bulunm~ 
niler hakkında bir delil 1 
re yoktu. Zabıtaca yapr 
kikat neticeıinde Tava_, 
bici Ahmet namında bv 
nun olarak yakalanmış f 
se tenevvür etmiştir. is 

Türkçe lügat: 

Tıp fakültes i müderrisin meclisi retmiştir. 
oğlu ve Sarıyer kaymakamla-

Bu lUgatte, umumi lisanda mev
cut türkçe ve türk~eleşmİi bütün ke 
limeler bulunacnk ve tarif edilecek
ti.-. Bundan başka dilimi:ı:dc muka
bili olmıyan mefhumlar için Encü
men tarafından iş tikak veya ter t ip 
ıuretile teklif edilen kelimeler de 
bu lilgatıe yer bulacaktır. 'Bu lü
gatten (A) harfinden 1985 ve (B) 
harfinden (1300) kelime hazırlan

mıtlır. Bunlar umumi hey'etçe de 
görü]dükten sonra tab'a verilecek

tir. Ayrıca işlenmiş muhtelif harfle
re ait 4000 fiş daha vardır. 

Tıp fakültesi meclisi müder
riıini aktettikleri bir içtimada, 
eczacı ve ditçi mekteplerinin fa. 
külteden ayrılması meselesini 
görüıtüler. 

Eczacı ve dişçi mektepleri 
şimdiye kadar müteaddit defa
lar maarif vekaletine müracaat 
ederek mali ve idari işlerde 
müstakil olmalarını istemişler
dir. 

Fakat vekalet bu tetkikini 
Tıp fakültesine havale etmiş, 
Tıp fakültesi de bu mekteplerin 
kendiidaresi altından çıkmasını 
arzu etmediği için, mesele bir 
neticeye bağlanamıyordu. 

Nihayet yeni bütçe tanzim e
dilirken, darülfünun emaneti 
dişçi ve eczacı mekteplerinin 
bütçesini ayrı bir faul olarak 
tesbit etmiş ve bu suretle bir 
emri vaki yapılmıştır. 

Nihayet Tıp fakültesinin bu 
içtimada bu ayrılma meselesi 
uzun uzadıya müzakere olun
muş ve neticede eczacıların fa-

külteden aynlmasma, fakat 
dişçilerin darülfünun emaneti
ne merbut ayrı ve müstakil bir 
enstitü halinde çalışmasına ka
rar vermistir. Fakültenin bu ka 
rarı h enü; resmen eczacı ve diş 
çi mektebine tebliğ edilmemiş
tir. Kararın bu şekilde noksan 
olarak çıkması, eczacı ve dişçi 
mektebi hocalarını asabileştir
miştir. Mektep idaresi her iki 
şubenin de fakülteden ayrıla
rak müstakil olmak şartile doğ 
rudan doğruya darülfünun ema 
netine raptıru istemektedir. Bu 
mesele hararetli münakaıalara 
sebep olacaktır. Darülfünun e
mini Muammer Raşit Bey cu
ma günü Paristen avdet edecek 
tir. Bu karar da kat'i şeklini o 
vakit divanının içtimamdan
sonra alacaktır. 

Mezkur mektep idaresinin 
Tıp fakültesini şikayet yollu 
Maarif Vekaletine yeniden mü
racaat edeceği söylenmektedir. 

rına da emir verilerek otobüs- Bu esnada İstanbul galip 
!erin sıkı surette teftişi emre· devletlerle Şevı· muahedesini 
dilmiştir. Bu yolda, bir kaç imza ederek inkıraz ve taksim 
gün içinde belediye erkanı tara- kararına razı olmuştur. 
fından ani ve umumi bir teftiş İşgal devletleri, sarayı, bir 
yapılacak, nizama riayet etme- ordu toplıyarak Mustafa Ke
yenler faaliyetten menedilecek- mal Paşa kuvvetlerine hücum 
!erdir. Otobüsler çok sür'atli ettirmişler, milli kuvvetleri iki 
gitiği için feci bir kaza olaca- düşman ordu, Yunan ve saray 
ğmdan bahisle Büyükdere ve orduları arasında imha etmek 
Sanyer halkı tarafından bele- istemişlerdir. 
diyeye şikayet edilmiştir. Yunan ordusu bütün Garp 

Bekle gözüm, bekle.. Anad•lusunu almış, Ankara' ya 
Galata kulesindeki vakit kü- kadar yürümüş, fak.at Mustafa 

resinin bütün tesisatı ikmal e- Kemal Paşanın cephe kuman
dilmiştir. Ancak kulede rasat dam İsmet Pa~ ve arkadaşia
vazifesini otomatik aletlerle rile birlikte, hatta milli denen 
Kandilli rasathaneıi idare ede- çetelerin isyanına rağmen, tan 
ceği için, deniz altında yapıla- zim etmiş olduğu ordunun kar
cak kablo ıçın rasathanenin şısında Sakarya'da mağUlp ol
yeni bütçesinin çıkması beklen- muştur. (12 eyl(jl 1921) 
mektedir. Yeni bütçe gelir gel- Bundan sonra dahilden ve 
mez bu tesisat ta ikmal edile- hariçten bin türlü zorluğa rağ
cek ve nasip olursa vakit küresi men ordunun ta11zim ve ikmal 
işlemeğe başlayacaktır. · O za- işine devam edi'lPiştir. Saray 
man bütün vesaiti nakliye ve ve Babiali bu hartıhetin iflas 
hususi saatler vakit küresine edeciğine kani olduktan başka 
göre ayar edilecelnir. Mil/et meclisindeki birçok me-

Çöp1er icin bir müracaat buslar ve askerle[, hat!jj brtı 

İ 1 • . M M . büyük rütbeli /gı~İİ/ac har 
ta yan mımarı . ancerı b' _ ..,... ~ -

1 1 
d • ·· 1 

bel d . ·· t ed ek ••e ır. <;In.ar yo o ma ıgım soy e-e ıyeye muracaa er ~ - , -. 

Gramer ve imlii 

Gramer metodu hakkında Encü
men azasından Ahmet Cevat B. in 
yazdığı eoerin ilk cildi çıkmıştır. İ

kinci cildi de çıl<acaktır. Bu eser 
Encümence münakaşa edildikten 
sonra dilimizin ana hatları tesbit e
dilecektir. 

imladaki kargaşalığı izale i~-in 

de imla kaydeleri tekrar gözden 
geçirilerek t .. bit edilecek ve imla 
IUgati de yeniden basılacaktır. 

Söz dt1rlemesi: ,... _ .. ~----

Zavallı bir aına --
birdeki tan~ifa~ ifler!.~ tleruh- yıp durmuşlardır. .. ~ 
~ ~~nı ve çöpleri fenni biı· Mustafa Kemal. !:fi· buyuk ta 
şekilde toplatacağını bildirmiş- arruza karar verdıg~ ~a~an, hu 
tir. Belediye daimi encümeni mandanlzklardan b~rını a~kada 
bu müracaatı tetkik etmekte- şı bir cenerala tekiri etmış, on-

Muhtelif liiİntakararda söylenen 
'l'ey1: ~ kitaplarda bulunan tilrk

çe kelimeler fitlere geçinlerd< top
lanmaktadır. Kitaplardan toplan
DUJ 1600 ve muhtelif yerlerde ağız
dan derlenmiı 17000 kadar kelime 
tasnif edilmektedir. 

Encümen hu sene içinde Neba
tat, Hayvanat n Tıp 11tılahlan ile 
türkçe ve Fransızca lt\aatlerin ilk 
kısnnlarınt neşredeceğini raporunda 
bildirmektedir. 

kuyuya düştü dir. ~n: 

Otellerin sınıfları - Ciddi bir şey olursa geli-
rim. Fakat zannetmem ki, ol-

Büyük Çamlıcada üstü açık 
kuyudan çıkarılan ceset 

Otelleri sınıflara taksim e
den cetveller yarın ilin edile
cek ve fiatlerin bu tekilde tat
biki yarından itibaren başlaya
caktır. 

İki gün evvel Büyük Çamlı
cada Tumruk auyu altındaki 
metriık arazideki kuyuda çoban 
lar tarafından bir ceset görül
müş ve müddei umumiliğe ihba 
rı keyfiyet edilmiştir. Müddei 
umumi muavini ile zabıta ce.e
din hüviyetine ve vak' anın tah
kikatına başlamışlar, aradan 
uzun bir zama.n geçmeden ge
rek ölüm şeklini, gerek cesedin 
hüviyetini tesbit etmişlerdir. 

Mağruk Küçükpazarda çorap 
fabrikası sahibi Romanyalı lb
rahim, Osman ve Selim bira
derlerin dördüncü kardeşim -
20 yatında ama Mustafadır. 

Mustafa akli muvazenesi bo
zuk bir gençtir. Kuyuya aö:ıle
ri sörmediği için ve kaza ile 
düştüğü anlatılmaktadır. 

Sandık burnunda bu
lunan ceset 

de ölen Sırp tebeasından bir 
şahsın ölümü hakkında müddei 
umumiliğe müracaat etmiş ve 
tahkikat yapılması ricasında bu 
lunmu§tur. Müddei umumilik 
tahkikata başlamıştır. 

Mevzuu bahis şahsın 44 gün 
Balıklı hastahenesinde yattık
tan sonra veı:emden öldüğü an
laşılmaktadır. 

Maamafih Sırp setarethane
sinin müracaat mahiyetini öğ
renmek kabil olmamıştır. Zabı
tada bu hususta lıiç malumat 
yoktur. 

Vak'anın tahkiki ile doiru
dan doiruya müddei umumilik 
meıculdür. 

Bir deli daha bir 
vak'a çıkardı 

Ekmek narhı 
Belediye ekmek narhı komis 

yonu dün içtima ederek ekme
ğe yirmi para noksanile 8,5, 
francalaya da aynen 13,5 ku
ruş narh koymuştur. Bu narh 
çarşamba gününden itibaren 
tatbik edilecektir. 

Vali Şileden döndü 
Şile ve Beykoz köyleı·inde 

yolları ve mektepleri tefti~ gi
den vali ve belediye ı-eisi Mu
hiddin Bey tehrimize avdet et
mittir. 

Nalbant dükkanları 
teftiş edilecek 

Şehirdeki nalbant dükkanla
rının fenni bir tekilde ıalahı i
çin verilen müddet bu akıam 
bitmektedir. 

Yarın ve öbür aün umumi 
bir teftit yaptlacak, bu aibi nal
bant dükinları derhal seddedile 

Poliıin tehlikeli delidir diye timar cektir. yeni nizamnameye göre 
haneye sevlı:ettiği Agop ismindeki h' b' Jb t d'"kk" dd 

Dün <k timarha...,.;n lı:ahııl elm<!
diii .tel ilerden biri loir nk' a çıkar-
mıştır: 

. . . ıç ır na an u anı ca e 
b~ deli tımarhaneden deli olmadığı üıtünde ye mekteplere yakın ol 
soylenerek iade edllmi, fakat aile- k d''kk" I · · L. . ' mayaca , u an arın ıçı ue-

sun! 
Cevabı ile istihfaf edilmiştir 
Ancak, tarihin kaydetnıedigi 

bir muvaffakıyet ile Yunan or
dusu bozulmuş ve 30 Ağu:.tos 
1922 de Dumlupınar harbinde 
mahvolmuştur. 

Üçüncü Fasıl 

Cenıigetler: 

Maluller bir hey' et 
gönderiyorlar 

Maluller cemiyeti Ankaraya 
iki kişilik bir heyet gönderme
ğe karar vermi,tir. Bu heyet 
Ankarada tütün tütün biasınuı 

Artık sıra ile bütün işga_l olu aletderecat malullere tevzii, ve 
nan oehir ve topraklar gerı ah11 1 d k 1 olan . 

~ sene er en a mış arazı 
mış 23 temmuz 1923 te Lozan 1 • · b'r an evvel h ıı· ' · T .. k' · mese esının ı a 1 
muahedesi ile . ye.m ur ıye ve yüzde yirmi beşin kanun nıu 
devleti müstakıl bır devlet ola- .b. 1-"' efrada d t • . . cı mce ma w a etmı-

rak te~ssü: etm.ıştır,_. Bu ~ev:- li ve 10 seneliklerini almış olan 
!et iktısadı ~e sıyası tam bır ıs malullerin de tütün parasından 
tik/al sahibı o/muştur. istifade etmeleri hakkında le-

.Mustafa Kemal Pş. Osmanlı şebbüsatta bulunacaktır. 
devletinin hanedan ve saraylı-
lık yüzünden inkıraz .bulduğu~ 
nu bildiği için, yenı devletı 
Garp medeniyeti esaslarına gö 
re kurmuş, hanedanı memle
ketten çrkarmış, cümhuriy~t~ 
iyliln etmiş hocalar kuvvetım 
kökiinden kazımış, TürJdye'ye 
Garph bir devletin bütün m~
essese ve kanunlanm vermış· 
tir. 

Artık Türkiye ne Ekalliyet-
ler ne kapitülasyonlar, ne şe
riat tahakkümü, terakki ve te
kamüle ve Türk unsurunun re
fah ve inkişafına hail olabile-
cek hiç bir engel kalmamı:ıtır. 

Hudut haricine 
Emra:ıı zühreviyeye müptela 

oldukları halde Anadolunun 
muhtelif tehirlerinde, bilhassa 
Ankarada icrayi fuhteden Ema 
Singa, Olga, Viladislav Vala-• 
rina, Katelin isminde altı Ma-
car kadını ile Pavlina isminde 
bir Sırp, Anna isminde bir Bul
gar kadını bugün hudut harici
ne teh'it edileceklerdir. 

M!sırlı tayyareci 

Besim Atalay Bege göre 
kıl keçisi 

Aksaray meb'usu Beoim Atalay 
B. ise lbrahim Beye cevap vererek 
e:ıciimle dedi ki : 

.. 
Kangal cirıa}i

1 

- Kıl keçisi zararı çok bir h,.y. 
vandır. Nerede bir dal gÖr$e onu 
imha eder. Nerede bir filiz varsa 
onu kemirir, Aiaç demez, dı"Var de
mez dırmanır. Bulgaristan bu keçi
leri memleketinden sürüp çıka•"llllŞ
tır. Biz de tedJ,ir alarak onu hiına· 
ye değil, bilakis vergi tezyit etmeli
yiz. 

ANKARA 29 (Ak~ 1 

Kangal hakimi Galip n 

düren askerlik şubesi J. 
b~şı Reşit 8. dün bura/ 
dı. Muhakemesine An 
ceza mahkemesinde I: 
caktır. ' 

'' Lizımlı ... Luzumlu" 
Salondan bir •e• : Hudur harici e
delim ... 

Besim Atalay B. (devamla). Son 
ra flırahim B. hocam yanlış bir kt'
lime o<;yledi. Kıl keçi lizımlıdıı· de
dL '' Li.znnlı" kelimesi yanlııtrr, "lü
zumlu" diyecektin hoca (handeler). 
Besim Atalay B. kıl keçi için vergi 
miktarının 70 kuru!" çıkartlmasmı 
teklif etti. Gerek bıı teklif, gerelue 
tiftiğin himayesi hakkındaki teklif
ler reddedildi ve bütçe encümeninin 
layihada tesbit elliği verği miktarı 
kabul edildi. 

Alınacak vergi mıktarı 
Kabul edilen şekle göre 1 hazi

ran 1931 mali ıenesinde tahıil olu
nacak vergi miktarı söyledir: 

Koyun ve kıl k<;.ii 60, tiltlk 40, 
deve ~001 ~ 150, 11in- 100, At, 
İitır,J;, rğdıç, katır, 125, eıd< !!O, 
domuz 350 kuruş. 1 H..;iran 932 
tarihinden itibaren alınacak miktan 
iıe şudur: 

Koyun ve kıl keçi 50, tiftik 40, 
deve 200, manda 150, sıiır 90, al, 
kısrak 125, etek 50, domuz 300 ku
ruı. 

Bina iratları 
ANKARA 29 (A.A.) - Bü

yük Millet Mediai bugün reis 
vekili Rfeet Beyin riyasetinde 
toplanmıştır. Ynei Kütahya 
meb'uaları Rasim ve Mehmet 
Beyler and İçtikten sonra vera 
set ve intikal vergisi kanunu
nun birinci müzakeresi ikmal e 
dilmi§tir. Bina iratları vergisi 
kanunıınun bazı maddeleri hak 
kındaki bütçe encümeni mazba 
tası okunarak kabul edilmiı
tir. 

Encümenin tesbit ettiği bu 
tadilata göre balıkçıların kul
landık.lan aletlerin konulması
na mahsus depolar, kayıkhane 
ler, balıkçı kulübeleri icar edil 
memek ,artile vergiden müstes 
nadır. Bu muafiyet ayni zaman 
da belediyelere ait İrat getirme 
yen mebaniye de tqmil olun
muttur. Çiftçilere ait ikamet
gahların vergiden muaf tutul
malarına dair teklif reddeilmit 
tir. 

Taksitler 
Bu kanun mucibince alın•cak ver .. 

giler ile ceza zamları atağıda yazılı 
müddetlerde iki müsa•i taksitte tah 

oil olunur: 
Birinci talısit müddeti da.-ula ve 

develer İçin haziran, sıiır ve mamı. 
!arla at, idiı, kısı·alı, kat1r .. e ...a
ler için eylül, domuzlar ~U. tep'İDİ
evvel aylarının ilk haftaı:Mlo-. 

ikinci takıit mezkür ayları talı:ip 
eden ayların birinci haftaııdır. 

Reşi t Bey Galip Bese 
dükten sonra cesedinie 
kadar getirmiş, bulund·li 
nın duvarlarına bir ka~ 
atmıştır. Reşit Bey ifı"t 
Galip Beyin kendisine ru 

ettiğini ve dıvardaki 
yerlerinin bunu teyit eır. 
söylemiştir. Y apilan fa 
bu ifadenin aksini 
tir. 

Ufak para~ 
ANKARA 29 - MP' 

kalelinin iki milyon lirle 
para bastıracağı söylerO 

Manisa .baptsane
1 

s 

bir vak'a m 

1ZMlR 29 (Hususi) 
sene kadar evvel Ka~l 
müsteciri iken müştc 
kuyumcu Giritli Mdciy 
Bey isminde bir genci 
dın meselesinden dola'b 
ren Abdullah Feyzi i.,d 

detl mahkumiyetini M•• 
pishanesinde geçirmek'Y 

nd 
Evvelki gün Manisan 

nesinde bir hadise olm.''~. 
f . h"d' " gu ırar a ıaesı ıle alika•en · 
nanlardan Kürt Hüsey ye 

la Boz Mustafa tarafıı ot 
ralanmı§hr. Azılılar fi :;; 
sesini Feyzi Efendinin yü 
tiğini zannetmektedirle i 

Abdullah Feyzi ıt'du 
ağzından burnundan (1 

dolayı kan gelmiştir. )'~• 
hastahaneye kaldırılrrf1r 
11 

, . ra 
ı ar tecrıt edilmişlerdııe 
rın başka hapishaneletiye 
rine teşebbüs edilmişt.::;. 

er 
Halep hapisane~di 

arsa 
kaçanlar~ .. 

Halep hapishımesiıfut 
edip hududu geçerek,..':n 
te derdest edilen e,haım 
mücrimin muahedesiıt 
kan Suriyeye iadeleri:alip 
mün irtikap tarihi ,.~nal 
dair veHikin Türkiyeile s 
tine ibrazı beklenilme! ta 

1url 
"Y . Ad zta enı ım,. hu 

muharriri ö m 

Garbi Trakyada T~"'n: 
kunu hararetle müdt 
Y nei Adım aızeteain'~=~ 
h1rriri Ahmet Hilmir.bin 
çen pertembe günü ırun 
yat neticeainde vefa~tın 
Allah rahmet eylesin. ra • 

-~~~__._....,_;ilet e 
i gıy 
rek Dawıtler 

EvYelki gün Sandıkburunun 
da parçalanmıt ve kafası kesil
mit olarak çıkan cesedin hüvi
:yetini tamamile tesbit etmek 
kabil olamamıtbr. Cesedin üze 
Yİndeki elbisenin cebinde zuhur 
eden ve Cahit kelimesini taşı
yan mühürden bu adamın bir 
ay evvel iSlivrikapıdan gaybu
bet eden Cahit ismindeki adam 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Fakat cesedin kellesi olmadı 
ğı için bu tahminden ileri g~

memektedir. 

sı"" teslim edilmek üzere Pangaltı- ı ton ve hayvanlarının duracak-
ya götürülürken Yeni pootane o·· - 1 1 1 nun arı na yapı an yer ayn ayrı 
de polisin elinden kurtulup sobacı h~eler olcaktır. Nalbantlar 
Papazyan efendinin diikkioruna ta- k d'I · · f h • f ld k en ı ennm a rı esna o u -
arJ"uz etmiştlr. J d J 

annı, ükan arını istenen su-
Poli~ yeti::ipte deliyi zaptedinaye 

kadar deli d\.ikB.ncn önünde duran 
150 lira kıymetinde bir kalorifer so-
basını kaldırıp yere vurmu.ı ve par
ça parça etmiıtir~ 

rette nakledemeyeceklerini Ye 
teaiaat vücude getiremeyecek
lerini hildirmiılerdir .. 

Zamanın bütün mütefekkir
leri üç dört sene içinde başarı
lan bu eser kar:psında hayret
ten dona kalmışlar, başta bulu
nan dahinin bu asrın en büyük 
adamı olduğunu tasdikten geri 
durmamışlardır. 

Hava muhalif olduğu için 
Y eşilköyde karaya inerken tay
yaresi kırılan Mısll'lı tayyareci 
Kemal Ulvi Beyin tayyaresinin 
tamiri dün hitam bulmuştur. 
Bu sabah hava iyi olursa mem
leketine müteveccihen uçacak-

Müddetleri içinde tediye eclilme
yen vergi taksitleri tabıili emval 
kanununa tevfikan tahıil olunur. 

Bundan sonra devlet demiryolla
rı iıletme umum müdürlö.iü temmuz 
ayı masarifatı kariılığı olarak bila
hare 1931 bütçesinden mahsubu ya

pılmak üzere 922172 lira tahsisat i
tiası hakkındaki kanun kabul edil-

Süleymaniye askeı ~:ri 
reisliğindeıı: 327 dcıaat ı 
rm ıon muayenelariıtbatı 

'h" d "ti'b .imle tan ın en ı aren olun 

Müstakil yeni Türkiye gene tır. 
Polis hadisenin bir cinayet 

olmaaı ihtimali ile tahkikata 
devam etmektedir. 

Fatih hayvan hastahanesin
de kurs gören 22 nalbant kursu 
ikmal etmiş ve kendilerine •a
hadetname verilmiıtir. Tem
muz başında ikinci bir kısım 
kursa girecektir. Kursta hay
van teşrihi Ye fenni nallama 
gösterilmektedir. Bir müddet 
sonra kurs görmeyen nalbant
lar it yapamayacaklardır. 

miıtir. 
aynı reisin ve arkadaşlarının -------------- Meclis perıembe ıünü 

Türkiye'de ne resmi ne gayrı caktır. 
toplana-

cağından mahallitari ka 
tebliğat dairesinde fiyo 

doğuml• efradın ~ lcr 
ve JDUayeneleri yapıl~. k 
re her hafta salı, \ınm 

perşembe günleri tı+.~~cn 
Balıklı hastanesinde 

ölen sırp 
Sırp sefarethan3si cuma gü

liÜ Balıklı Rum hastahanesin-

Tehlikeli bir duvar 
Liıleli'de Şair Frtnat •okağında 

Ragıp pa=ıa kütüphanesinia yüksek 
duvarı pek çok yerleriaden çatlamı~ 

t Mahalli halkı bu tehlikenit> i:ıale 
ır. 

. · n·ca ediyorlar. 
sını 

idaresinde içtimai ve iktrsadi 
ıslahata dev;rn •mektedir. 

Teklif 

Kanun maddesi - Bu tar;hi 
bir nefe,.te okuyamıy311 kimse" 

resmi, hiç bir müessesede istin 
dan edilmez ve kendisine mil
n menfaatle uzaktan yakından Valiyi ziyaret 
alakadar hic bir hizmet verile- Rus konsolosu ile ticareti ha-
Il1P7. • [ riciye müşaviri dün valiyi Zİ· 

Falih R/Fl{f aı-et etmi !erdir 

racaat!armın ve ')-r. 
gelmeyenler hakkı~ 
mı kanuniyenin tat~ 



i s::~ariçte iki temas daha 
!~:fyad"' yapılacak olan Balkanyat 

ile 2 nci Balkan 
ı11larına iştirakimiz tekarrür etti 

hul ~le~de .Ankarada içtima 
~ urkiye idman cemiyetle

et tifakı merkezi umumisi 
.. ımu2 hakkında bazı mu· 

n gull t • ih . . Ez 
b. ra ıtt az etmı§tır. • 

a ır l-"'1 •• haf mda ~ ey uıun aon ta• 

1 
m~da yeni bir apor hareketi 

unmııcak. Bu oyunların ismi 
delil .lkanyat olacaktır. Bu o· 
ya~da yarış, atletizm ve te· 
ava.,ktur. Yalnız, fütbol es· 

da ~e atçılık vardır. 
I§ fak kongresinde bizim de 

tir. isabakalara İ ! tİrak etme-
• _Jin karar vermiştir. 
na)'lecek olanlar bir fütbol ta 
(Aktiki kişiden mürekkep bir 
ali n takımı ve atçılık müsa

.P ~n için 8 süvari zabitidir. 
11 '1inasebetle şimdiye kadar 

1;ı:'ay kalmış olan sporumuz-
n~leri de canlanmıt ala· 

de ~ Atinada yapılacak olan 
Balkan oyunlarına gelin 

B :en sene olduğu gibi bu 
e~ · · k d -· T . ed" ·e ıtlıra e ecegız. eşn· 

l ":;.ıin ilk haftasında gide· 
. ~ an ekiplerimiz gene tenis 
r ~~tizmden ibaret olacak· 
y ıf, 

isine nız bu sene bu müsaba
daki güreıi de ilhak etmek ia
yit eır. Ancak daha bu iş için 
ılan >ar verilmiş değildir. 

isb<#adaki Balkan oyunları· 
rak edecek olan atletleri 
azırlaınak için Kadıkö

ara:ci Fenerbahçe stadında 
Mpıüddetle bir kamp ku_ru

n lirfe antrönörün nezaretı al 
··yl ·ok ciddi çalıştırılacaklar 

e~ 1 b" "h • 1 ı kamp ağ e ı ı tıma a· 
&ne: sonunda veya eyllil ba
' curulacaktır. a M. ö. 
~~ıl federasyonunun 

dan bir tamim: 
Bazı mmtakalarınuza men· 

sup kulüplerin gerek memleket 
dahilinde ve serek haricinde ec 
nebi spor kulüplerile yapacak
ları müsabakaları için temas. 
tan birkaç gün evvel federa•· 
yonumuza müracaat ·ettikleri 
ve bu hususta ecnebi federas· 
yonlarla muhabereye ve Umu
mi Merkezden müsaade istih
saline vakit kalmadan müsa
baka yaptıkları ııörülmektedir. 

Bu hareket hem teşkilatımız 
nizamnamesine ve ahiren neşir 
ve tamim ol-an talimatname
ye ve hem de beynelmilel ni
zamnanıeye muhaliftir. 

Binaenaleyh a,ağıclaki noktala 
ra alikadarların nuarı dikkat
leri ehemmiyetle celbolunur: 

1 - Umumi Merkezden iı
timzaç edilmek üzere temas e
dilecek ecnebi kulübü ile hiç bir 
taahhüde girmeden evvel F ede 
rasyona müracat edilmelidir. 

2 - T emaıı edilecek ecnebi 
takımının ismile müsabaka ma
halli ve tarihi bildirilmelidir. 

3 - Umumi Merkezce tan· 
zim ve menatıka tevzi olunan 
(ecnebi memleketler sporcuları 
i!e vuku bulacak teınaslar) ta
lımatnamesi ahkamına tama
men riayet olunmalıdır. 

Kulüplerimizin herhangi bir 
emrivaki karşısında mutazarrır 
olmamaları için yukarıdaki nok 
talara riayet etmeleri ve aksi 
takdirde müsaade taleplerinin 
nazarı itibara almmayacağınm 
kulüplere tebliği ve mıntakaca 
da bu yolda muamele ifası rica 
olunur efendim. 

Ü§t• bir tebliği Federasyon reisi 
Metciye fütbol federasyonun Hamdi EMiN 
c~·-------------------------....,~~,;;.;;.;.:,:~ dolaıbul ~ üncü icra Memurlu-
. · Hmsto Nikolayidis efendi 

zı Tnden Nikolaki efendi ve ı...n 
i M••tmazel Maryanın Mehmet 

k'Y ve Ayşe Vildan hanım 
me ndeki alacağından dolayı 
nisanefnığ Betikta'ta Teşvikiye 

sinde Hamamcı Emin efen
olmı güzel bahçe sokağında kain 
ika .. eni 4 '33 No. lu bir kıt"a 
· sey yedi hi.-e itibarile bire! 

af 
. otuz gün müddetle ihalcı 

r ıı .. d . 1 k . muzaye esıne vazo unara 
r fı . lira.la talibi uhdesinde olup 
· in yüzde beş zamla ve 15 gün 
dirle ihalci kat'iye müzayedesi
• Junmuştur. 
ı t..du: Tapu kaydı mucibince 
n (ı Şefik Bey bahçesi ve bir 

ir pmaettin Ziya Beyin ubde-
İ bir tarafı Şefik Bey arsau 

1 m. rabü hamamcı Emin Efen· 
erdiıe mahduttur. Mahallen ya 
eletiyeti esnasındaki hali hazır 
. ise bir tarafı Güzel bahçe 
ışt,afı Ziya Bey aparhmanı ar 

er sokak önü Hamamcı E
ne~di sokağile mahdut olup 

- dahilinde içi toprakla 
ar :'..aradeniz teklinde bir ba

" ıfUttur. Mesahası mezkur ar 
s~ veçhile bilmesaha 961 zj. 
r"'"armak terbiinde olup kıyme 

haunenesi beher metro mu· 
esiıl der liradan mecmuu 7fr72 

. 'alip olanlar kıymeti muham en. ~ . ., d 1 ın yuzde onu nııpeL.1D e pe 
'I: alarak 341/5221 d ... ya 

iye;le saat 14 ten 17 ye ~d~ 
el tarihinde lstanbul 4 uncu 
ıurlniuna müracaat eyleme 
zla malumat dosyasında 

H bulunduğu ilan olunur. -O .rmeı Asliye 6 inci Hukuk 

i
: Mii=•ner H. tarafın

.. AkaaraJ'da Kürkcü başı 
~ de Çeı~ ....... da 35 

• ede sakin hmail Hakkı .,. 
. 'i-bine ikame ohı~ !'otan· 

Ü 'nın 25/ 6/ 931 tariblı .,.._ 
at.hncla gazetelerle vukabıo. 
in rağmen hmail Hakkı efen 

'.et etnıediilnden baklanda 
i aıyap kararı ittihazma ka 
•rek S aiin zarfında itiraz 
ve yevmi muhakeme olan 

eı tarihine müaadif cumarte 
deıat 13,30 da huzuru mah· 
riıtbatı vücut etmediği tak-

imle mürafaalan kabul ve 
n olunacağı hukuk usul mu· 
ta-i kanununun 402 inci mad 
e fiyctine ilcln olunur. 

•i icra memurluğundan: 
.µ, karyola, komodin ve

mmuz 931 tarihinde saat 
ren Tarlabaşı Karğa so
lu hanede aahlacağından 

lstanbul 4 üncü icra Memurlu
iundan.ı 

Beyoğlunda Galataaaray mektebi 
civarında Su terazisi sokağında Por .. 
toka! evi olan apartımanda n1ukim 
iken elyevm ikametgahı meçhul 0 • 

lan ve Yunan tabaaımdan Doktor 
Danası zevcesi ve Dimit ri kızı ma .. 
dam Olgaya: 

laak Kohen elendi ile zevcesi 
Ester hanımdan istikraz eylediğiniz 
4500 liraya mukabil birinci derece
de İpotek İrae ettiğiniz Büyükadada 
Jakomi sokağında 4 No. lu maa 
bahçe bir bap hanenizin ,eraitinize 
tevfikan paraya çevrilmesi talebile 
tarafınızdan kabul edilen ikametga
hı kanuninize gönderilen ödeme em
rine mubatirinin verdiği müsaddak 
meşrubatla yapılan polis tahkikatın. 
dan anlaıılmakla tarihi ilandan İt· 
tlbaren 15 gün içinde borcunuzun 
bir kısmına veya temamina bir güna 
ittirazınız varsa ya bizzat veya bir 
vekili hanuni göndererek dermeya
nıruz ve iıbu müddetin mürürun .. 
elan 45 gün içinde dahi tarihi ilin 
mebde olmak üzere 60 gün zarfında 
borcunuzun teniyeaine bir sureti 
tesviye göstermediğiniz taktirde İc· 
rai takibata salihiyet !!elmit buluna
cağı ödeme emri makamına kaim ol
mak üzere 931/ 207 dosya numara. 
sile tarafı- ilanen tebliğ olunur. 

İstanbul ikinci Ticaret mahkeme 
sinden: Mülga malillini askeriye 
muavenet hey'eti tarafından İsmail 

Hakkı B. aleyhine ikame olunan 
927 / 1618 N. lu dava üzerine muka
veledeki sarahata binaen davanın 

hakemlerle nakli hakkında ittihaz O· 

lunan karar üzerine taraflarından •· 
vukat Osman Nuri B. Hakem tayin 
olunarak mumaileyh .lsmail Hakkı 
Beyin de bir hikem tayin etmesi 
hakkında vaki ihzara cevap verilme 
diğinden mahkemece bir hakem ta· 
:rin edilmesi İçin vekil Hamdi Ha
lion Bey tarafından vuku bulan da· · 
- arzıhali berayi tebliğ muınai
ı..,ı. lsmaiJ Hakkı B. ye gönderil· 
mit İse de mahalli ikameti meçhul 
bulunduğundan bahisle bila tebliğ 
~de edilmiş ve Yİnni gün müddetle 
ılanen tebligat ifasına ve tahkikat 
gününün 19 Temmuz 931 pazar sa-
at 14 te gün tayinine karar v ... ;ı . 

.LI" • m~ ve arzına ının bir sureti mahlc: 
divanhanesine talik kılınmıt o=k
la mumaileyh yevmi mezkure kadar 
cevap vermediği ve tahkikat gid.ü 
mahkemeye gelmediği takdirde hak. 
fonda muamelei tüccariye icra edi· 
leceii ilan olunur. 

M. M. satın alma 
komisyonu ilanı 

lslahiyedeki kıtaat hayvan· 
ları ihtiyacı için iki kalem 
yem kapah zarflk münaka
saya konmuştur. İhalesi 7 
temmnııı 931 salı gllnü aat 
7 de İslahiyede askeri salın 
alma komisyonunda yapıia
cakbr. Taliplerin şartname 
almak ve tekliflerini vermek
üzre teminatlarile birlikte 
mezkftr komisyona mliraca· 
atlan. 

* * * 
Farkı fiatı teahhüdünü ifa 

edemeyen müteahhide ait 
olmak üzere pazarlıkla mü· 
zayedeye çıkarılan ve talibi 
çıkmayan 14 ilii 18 bin kilo 
beyaz ve haki bez kırpıntı
ları 117/931 çarşamba günü 
5:'-a~ 14 te F ındıklılla hey' e· 
tım . zde pazarlıkla sablacak
br. Taliplerin kırpıntıları E
yüpte askeri dikim evinde 
ve prtnamesini hey'etimizde 
görmeleri ve ihale saatinden 
evvel teminatlarile hazır bu
lunmaları. 

* * "' 
Bursadaki kıtaatın ihtiya· 

cı olan un kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. lhaleai 
20-7-931 cumartesi günü ııa
at 15 b Bursada 11 nci Fır
ka satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin şart
name almak ve tekliflerini 
vermek üzere teminatlariyle 
birlikte mezkıir komisyona 
mliracaatları. 

* * * 
Eskişehirdeki kıtaatın ih-

tiyacı olan sade yağı kapah 
zarfla münakasaya konm111-
tur. İhalesi 2 temmuz 931 
perşembe günü saat 14 te 
Eıkifehlrde askeri satınalma 
komisyonunda yapılacakbr. 
Taliplerin şartname almak 
ve tekliflerini vermek üzere 
teminatlarile birlikte Eskite· 
birde mezkiır komisyona mli· 
racaatları. 

* * * 
Suruçdeki kıtaat ihtiyaa 

için üç kalem erzak ve ya
kacak kapalı zarfla münaka· 
saya konm~tur. ihalesi 21-
7-931 salı günü saat on beş
te suruçta askeri satına!ma 

komisyonunda yapılacaktır • 
(evsafı hey'etimizde mevcut
tur) taliplerin fartname al
mak ve münakasaya girmek 
üzere teminat ve teklifname
ler· ıe birlikte suruçte mezkür 
komisyona müracaatları. 

Askeri ihtiyaç için ponııot 
bujisi, buji kablosu, kanat 
bezi, şeridi, makarası ve kap 
lama tahtası iki şartnamede 
olarak 4-7-931 cumartesi gü
nü saat 14 ve 14,30 da Fın
dıkhda hey' etimizde pazar· 
lıkla alınacaktır. Taliplerin 
şartnameyi ve ponsot bujisi 
numunesini hey' etimizde gör
meleri • ve ihale saatinden 
evvel teminatlarile hazır bu
lunmaları. 

Oskiida~ Hukuk Hakimliğinden: 
Koca11 Salih B. ile 335 senesinde 
hamada akitleri bilicra kan koca ;. 
ken bilihare mahkeme ilimile botan 
miılar ise de mezkur ilamda akti ni
kib .~arihi gösterilmemesinden dala 
rı nüfusca muamelesi ve çocukları 
ıha.anın kaydı icra eclilememekte ve 
mezkur nikah tarihinin beyanı sure. 
tile hükmün tavzihi muınaHeyba 
Memduha hanım tarafından istida 
o~u-kla hukuk muhakeme usulle 
rı kanunun dört yüz elli alhncı mad
desi mucibince on elin zarfında .,... 
vap vermek üzere iıtida aureti ib
!"etgihı meçhul olan müddeialeyhe 
ıliinen ~eblif edilmit iken cevap YW· 

memesıne ve tarafeyn karı koca i
ken müddeialeyhin hayatı müıtare-
keyi terk etmesinden dolayı 24 fU• 
bat 930 tarihinde bo§ftnmalarma ıra. 
rar verildiği 929/ 1378 numaralı dos 
yanın tetkikinden anlatılmasına ve 
hükmen vaki olan botanma benreç
hi muharrer botanmazdan enel ni
kahlarının vukuuna da delllet ede
ceğine mebni mezkur kanunun dört 
Yiİz elli yedinci ve dört yüz elli ae
kiznci maddelerine tevfikan akti ni
kihlarının 335 senesinde icra edil
mİf ~duiunun tanihine 22/ 6/931 
tar ı · ..... ·"" 

AZIRAN 1931 

Milliyet Matbaası 
Nefis ve Seri Surette 

Hernevi evrakı matbua tab'ını deruhte eder. Notere 
ait bilcümle evrak, mektupluk kıiğıt zarf, kart vizit, 
muhtıra, Reçete ve faturalar renkli olarak el ve divar 

ilıinları yapılır. Fiatlar mutedildir. 

Adres.• Ankara caddesi dairei mahsusa 
Telefon 24311/2/3 

1 Istanbul Belediyesi ilanları 
İcra edilmekle olan kanalizasyon ameliyatı dolayısiyle 

l temmw: 931 tarihinden itibaren Nuruosmaniyede mahke· 
me ve Yeşil direk caddelerinin bilcümle yeaaiti nakliyeye 
kapalı bulunacağı ilan olunur. 

lstanbul Evkaf Müdürlüğünden 
Evkafa devrolunan hademei hayrabn haziran 931 vazife- . 

ferinin itası mukarrerdir. Ve İşbu vezaif lstanbu\da olanlann 
merkezden ve Beyoilu Üsküdar cihetindeki hayratın vazife
leri de Beyoğlu ve Üsküdar dairei vakfiyeleri veznesinden tes· 
viye kılınacaktır. 

Esbabı vezaifin cüzdanlarına ııazaraıı 75 nümeroya kadar 
olanların 1 Temmuz 931 Çarşanha günü ve 150 nümeroya 
kadar olanlar ikinci perşembe günü ve 225 nümeroya kadar 
olanlar dördüncü cumartesi mütebaki nümerolara mu ~ayyet 
olanların da beşinci pazar glinli şubelerine müracaatla vazi· 
felerini almaları ve henuıı: cüzdan almayanların cllıdanı.rını al
mak üzere Müdilriyet maaşatı zatiye kalemine müracaatları 
illin olunur. 

3 üncü Kolordu 
Hanları 

Çorlu ve Tekirdağı kıt'at 

ihtiyacı için münakasaya ko
nulan ihaleleri 16-7-931 de 
icra kılınacak olan koyon ve 
sığır etlerinin her ikisi de 
kapalı zarf usulu ile müna• 
kasası icra kıhnacağı tashi
ban ilin olunur. 

Askeri fabrika· 
lar ilanları 

100 ton Elektrolit tutya 
6,5 ton Nikel 
Yukarıda yazılı malzeme 

ayn ayrı kapalı zarf usulile 
9-9-1931 tarihinde saat ıs te 
ihalesi yapılacakhr. Taliplerin 
fBrtnameyi almak için Anka
raela satmaiıöa komisyonuna 
müracaat tylemeleri ve vakti 
muayyenden evvel zarfların 
komisyona tevdi eylemeleri. 

"""" ,,. 
As. Fb. U. müdlirlüğünden: 

150 ton saf yumuşak kurşun 
Yukarda yazılı malzeme 

kapalı zarf usulile 5-9-1931 
tarihinde saat l 5 de ihalesi 
yapılacaktır. Taliplerin şart
nameyi almak için Anka
rada Satmalma komisyonuna 
müracaat eylemeleri ve vakti 
muayyenden evvel zarfların 
komisyona tevdi eylemeleri. 

İstanbul Mahkemei Asliye Birin 
ci Ticaret Dairesinden: Hardek 
Kralovede mukim R. Steinsky - Seh
nutka müessesesi vekili mahkemeye 
müracaatla hamili bulundukları 21 r 
8/ 930 tarihinde Triyestedc Semir~
mia vapurunun 34 numerolu seferi
ne tahmil edilen M. P. marka ve 
4665, 4 707, 4705, 4854 4855 No.Ju 
altı sandık ve 23 / 9/ 930 tarihinde 
Triyettede Merano vapurunun 19 
numerolu seferine tahmil edilen M. 
P . marka ve 5523, 5535, 5578, 5594, 
5595 numerolu 5 sandık ve 25/ 11 ' 
930 trihinde Triyesteden Vesta v~
puruna tahmil edilen M.P. marka ve 
7094, 7127. 7160, 7187 numero!u 4 
sandık mala ait konşmentolar zayi 
edildiğinden iptaline karar itası ta
lep edilmiş ve mezkfir konşimento
laı kimin yedinde ise kırk beş gün 
zarfında mahkemeye ibraz edilme
diği takdirde iptal edileceği lüzumu 
nun evrakı havadisle ilıiinına mahke
mece karar verilmiş olduğundan 
bermucibi karan mahkeme keyfiyet 
ilan olunur. 

lstanbul Mahakimi Asliyesi 6 ın· 
cı Hukuk Dairesinden: Fevzi Beyin 
karısı Kılıçalipqada Arpacı sokağın 
da No. 19 hanede sakin ve balen ika 
metg&hı mıoçbul Naıide H. meyana. 
!erinde mütekevvia teaçili talik da
vasında müddeirıle,.brınm aı-.a
hının meçbuliyetine binaen hakkm· 
drı giyaben cereyan eden muhake
me neticesinde kanunu medeninin 
teldi tatbık ve sureti mer'iyeti baJc. 
kıoda 864 No. lu kanunun birinci 
ve dokuzuncu maddeleri mucibince 
30 Ağuıtos 926 tarihinde vuku ta· 
hakkuk eden talilun tegçiline dair 
sadır olan 18 Mart 930 tarihi" b ""k· 
mü havi ilamıa bir nüshası ~...::n. 
haneye talık edilmiı olduiundan la· 
~,!ıi Handan itibaren bir ay zarfında 
ı~amı mezkiire itiraz edilmediği tak· 
tirde muamelei kanuni · 

Hazimsizlik, İnkıbaz ve 
basuru kökünden keser kanı 
temizler. Sabah ve akşam 
bir bardak su içinde bir 
kahve kaşığı. 

Tecrübe ediniz! 

Liseler mllbayaat komiayo· 
nundan: 

Komisyonumuza merbut 
Galatasaray, Kabataş, Eren
köy liseleri ve çamlıc., kan
dilli orta mekteplerinin ekmek· 
leri. Ve kız muallim mekte
binin süt ve yoğurdu ve kan
dilli mektebinin yoğurdu 12-
7-931 pazar günü saat 16 da 
ihale edilmek üzere kapah zarf 
usulile ınün .. -.vya konulmut· 
tur. Talipl • komisyona mi
racaatlan. 

İstanbul Asliye Mahkemesi İkin
ci Ticaret Daireııinde müteşekkil 
Müflis Frıtclli Sara Şirketi maııaınn 
dan: 

Müflis 'irkete ait olup magruk 
sefainin ihracı ameliyatrcda istimal 
edilen ve İtalyan ordusunda istimal 
edilmiş buluna~ tahminen 5-ti ton 
miktarında (Tritol Amonyal) na
mındaki mevaddı infilakiye açık art· 
tırma suretile satılığa çıkarılmıştı. 
Arttırma neticesinde talibi tarafm
d_an .kilosuna _dör buçuk kurut ye.. 

r~mış ".:.bu fıa~ ~addi liyikmda gö
rülmedıgındcn ikinci defa olarak a· 
çık arttırma suretile sahlığa çıkan!· 
mışhr. Mahalli teslim Çanakkale'· 
dir. Mezlttir mevad bulunduğu ma· 
halde ve hali üzre teslim oluna~
tır. Bedelin peşinen tesviyesi mq
ruttur. Müzayedeye iştirak için mu
hammen kıymetin yüzde onu tevdi 
edilmek icap eder. 

Gümrük ve İnhisar ve delliliye 
realmlerinle sair her tllrlü masraflar 
miifteriye aittir. Arzu edenler Ça· 
nakkaledc Masa yeddi emini değir· 
menci Nazım Beye müracaatla mez
kur mevaddı görebilirler. Açık art· 
hrma 2 Temmuz 931 tarihine mtır 
sadif Perşembe ıtınü saat on dört· 
ten on altı buçuğa kadar fstanbul'
da Adliye sarayındaki İkinci Tica· 
ret Mahkemeıi iflls odaıuada icra . . 

Deniz gezmeleri ıç;n 

Kiralıkmetorler 
Kömür, mazot, beoz".n ile müteharıik muhtelif motö 
istimbothır, deniı gezmeleri için müsait şeraitlo k · 
verilir. 

Milracaat mahalli: 
lstanbul Vman Şirketi umum katipliği. 
Sirkeci Liman Han Telefon: 24360 
fıtanbul Liman Şirketi itletme ıubesi - Gal 
Yal? kapanı Havdar Han Tel. Beyoğlu 2f' 

~ Umum MüdürV 

•• 
Usküdarlı 

Üsküdar Kaymakamlığınd 
Ônimüzdeki Temmo.z a)'lndan itiba 

deki bilümum bekçiler, m11halle ibtiy 
tanzim ve kaza idare heyetince tasdik e 
rinden • matbu makbuz mukabilinde. 
sil edeceklerdir. Makbuzsuz bekçil~re pır 
olunur. 

~Muallim Mubahat Bey ta 
Tercüme edilen Ameli Hayat A 

(Herberl N. Gasso 
( iDEAL BÜRO) 

Eseri gayet güzel bir şekile intişar etm!.f 

Bütün İt adamlarına tavsiye ederiz 

T 
Milliyet matbaası 

evzİ ma.hallerİ: Agah Bey kitaphaııesi 
Muallim Halit kitaphaııesi 

inşaat münakasası 
İmroz Kaymakamlığından: 
Çanakkale viliyetine tabi İmroz kazasında muhasebei hu

susiye akan olarak müceddeden bir HÜKÜMET KONAGI 
İNŞA EDİLECEKTİR. 

Bedeli muhammeni yirmi bin liradır. Münakasa kapalı 
zarf uaulile yapılacak talipler metro mürabbaı üzerine fiat 
verecekler proje ve şartnameyi fenniyeleri horoz kazasında 
Can.akkale nafıa dairesinde ve Ankara lstanbul vilayetlerin· 
dedır. Mezkıir makamlardan şartn::.meyi fenniyeleri arayabi· 
lirler. Teınmuaun yedinci salı günü İmroz kazası kaymakam· 
lık makamında ihalei kat'iyesi saat 16 da icra edileceğin· 
den o güne kadar taliplerin miinakasa kanununa tevfikan 
11eraiti lizime ile yüzde yedi buçuk dipozitolarını muhasebei 
huausiyeye yatırmaları ilin olunur. 

Ali deniz ticaret 
mektebinden: 

Mektebin 932 Mayıs gayesine kadar ihtiyaa olan et, ek· 
mek, sade yağ ve 21 kalem muhtelif erzak ve saire 2-7-931 
tarihine milıanif perşembe günü saat on üçte ihaleleri ayrı 
ayrı icra edilmek üzre miinakasai aleniyeye vazolunmuştur. 
Taliplerin teminatı muvakkate makbuzunu hamilen yevm ve 
saati mezkürda mektepte müteşekkil komisyonu mahsusuna 
müracaatları ve şartnamelerin mektepten alınabileceği. 

ISTANBUL VİLAYETİ 1 
DEFTERDARLIK iLANLARI .........._.,_ __ 

1927 Mali senesi nihayetine kadar Milli bükilmet bütçe· 
!erine müteallik borçlarla Milli H&kümetin zamamna ai 
bütçe ve adi emanet hesaplarında kayıth borçların alaCaklan 
1513 No. lu kanun mucibince Şubat 930 nihayetine kadar 
müracaatla mliracaat vesikuı almışlardır. Tayin edilen bu 
müracaat müddetinin hitamından sonra tebeyytin ve tahak
kuk eden bu gibi borçların alacakhları için 1-4-,31 tarihin
den iribaren bu kere kabul edilen 1783 nu.merolu kanun 
mucibiace altı ay dm müracaat mllddeti tayin olıııunuttur. 
Eylül 930 nihayetine kadar hitama erecek olan bu alb ay 
müddet zarfında ald:idaranm mahal ikameti itibaile tabi 
olduhlan en büyük mal memuruna ba iatida mlracaat ede
rek mlracaat vesi.kuı almaları liıı:ım olunur • 

•• •• 
BUYUK TAYYARE 

Piyangosu 
6. cı keşide 11 temmuz 1931 dedi 

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

LİRALIK İKRAMİYELER 

ve 100,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

• 



;,flaY.atınf&da timdiye blar okuduğunuz kitapların 
... hejecanlı ve mereHeı18ıır. Barbaros Hayrettin ve 
.'tairpt Reis fibi + rya ~nnın korsanlık macera· 
'8nnı relimlerile- beraber bu ~ ılreceksiniz. Av· 
rupalılan nasıl dehşetle tltre.,miai lğreneceksiniL 

ciltti bir kitaptır. 2' İtradır • 
•• 

rümcek dede 

Seyrisefain 
M.rkez acenteal: Galata 

Koprlbqı B. 2362; fllbe 
... Jeııh tirkacide Mllalr

llam 40 
Tlt.ABZON POSTASI 
(c-lıuriJ(I) 2 temmuz 

17 ele 

Tavllu.cle hpuikn 
Muntazam AYVALIK posta• 

Selim et 
vapuru liw pe,. 
f8111be aklamı 

Ut 17 de SirkeC'Jdea hare
ketle Gelibolu , Çanalr~le , 
I(~ Altmolulr, Ecl
Nmit, Burhaniye ve AyvahJ# 
ıılmet ve avdc~ edeeelrtir. 
Yo!cu lıileti vapurda da 

-verilir. Adr.11 Yemitt- Ta· 
vUzade lılnıderler. 

T.W... ı..~ 2210 

bilumum otomobil ve 
daşeme ately~ 

Resul Bey oğlu Ahmet v• İhsan 

• 
Asgari 5 Lira Mevduab Bulunan· 
Bütün Kumbara Sahipleri 

lNisanve 1 
-··'·'"T.~~de Çekilen Mükafatlı Kuray 

ş ra Eeerler 

Emniyet Sandığı Müdiriyetin 
1 - tıanınmz • 931 tarihinden itibareıı len olunacalr ilrrazat ve kabul o.hroacalr te 

...aıtmda faiz ve kom&ıyon niıbetleri aşajıda ır&aterildiji plrilde t.dil ıd'lelf 
mubterem mliıterllvimizio aazan dilrlratiae arzeyleriıı: 

TEVDİAT 
A-VADEStt HESABI c.ABll:J TAMRRUF MEVl>UATI: (~) &ra,. kadar 

. fazkwa faiz v·rimi 
B- KISMEN IHBARU TASARRUF MEVDUATl: (1()00) lira,. kadar % 4 

· veMlmeL 20 liraya kadar 
alınabilir -futa• için on "9 
ihbar şarttır. 

C - V ADELI TEVDiAT : Alb ay ~ % 5 faiz, bir sene için % 7 faiz, iki HD 
,....... için % 8 faiz 

Ç - iki aene müddetle wakdan mvvdaatm faizi vadenin hitamında verilir. Oç 
daha ~ade müddetle blrakılaa mevduabn faizi on liradall dan . olmamak tk~re 
üç ayda bir verilir. 

IKRAZAT 
A - EM'LAlC MUKABiLi iKRAZA T iÇiN: Senevi faiz % 9, senevi lroaıllyOD 
B _ ~T MUKABiLi IKRAZAT: Senevi faiz % 9, maktuaa komla)'. 
c _ESHAM VE TAHViLAT MUKABiLi iKRAZAT: Senevi fabı %9.maktuan k 
ç - TEVDiAT BONOLARI MUKABiLi: Senevi faiz % 9, senevi 

Venı ve eski 

RADYO 
lar pek iyi surette . en mükemmel 

Gramofonla" 
tahvil edilebilir. 

Pliklann üıpıan için 

lir r ı ı L ı r ı r 11-1 r ı 
( ilelrtrik Di1~) illve •bnelr JdficBi'. 

Elektıikle del' ~Uf Plildar en iplir· Fakat 
bunlar bD PiK • UP ile daha mtllremmel ~bilir • 
.PiK • uP 1,cWdhıin fiatı 1 · dar. PiK • UP 

tlılinm ( kutuda ) 27,50 liracllr· 


