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BUGÜN 
J Hl aa)ılfede : 

1- lıtanbulun ilk züalerı 
2- le• .-e llarrcıt llalJ•rler 

ı .. cı aablf•••: 
l - Noterler vergi clbayet 

usultl•dea şlkiyet ettiler, 
2- Solaryopalaınt çıtcar•1fı 

davava başlandı. 

3- Arama talim11tnamesi '' İ
l&yete reldl. 

4- t'enıllıttla mal 5atnıak. 
tıteyenler çoğaldı . 
f üncü sahifede: 

1- !'elek. 
2- Roman. 

irkeli satın Qlınıyor ! 
alk Fırkası meclis grupunda Başvekil borçlar müzakeresi, Hariciye vekili 
vrupa seyahati, Nafıa ve Dahiliye vekilleri T erkos işi hakkında izahat verdiler 
erkos işinin kestirme T erkos Istanbul bele- Münhal Tütün inhisar idare-

Meb'usluk 
arzı halli Üzerindeyiz diyesine devredilecek intihap yakında yapı sinde kadrolar 

Jacak, emir geldi bugün tebliğ ediliyor ükumet, İstanbul halkının bu 
ıstırabına nihayet vermek için 

irketi satın almağı kararlaştıracak 

ANKAt<A, :ı - J&tanbul'un 
rkos işi günün mühim bir 
eselesi sırasına girdi. Bu me
le haddi zatında çok ehemmi

)etlidir. Çünkü; en güzel bir 
hrimizin 6-7 yüz bin nüfusu-'un sıhhat ve hayatına taalluk 

~iyor. Onun içindir ki, efkarı 
lımumiye matbuabn bu işle 
lıek yakından me,gul olmasını 
ltbii görmelidir. l,in acıklı ta
r•fı, ammenin menfaat ve hu-

i kukuna taalluk eden bu gibi iş
.j ltrin münakatasını doğrudan 
doğruya veya ima tarikile ba
~ı şahıslara ve müesseselere 
ÇİJ'kin tarizler yapılmasıdır. 
lialbuki hukuki ve fili vaziyet 
li:terinde yapılacak küçük bir 
tetkik meseleyi tamamen ay
dınlatabilirdi. Cumhuriyet hü
kuf!\eti terkos şirketi aleyhin· 

. deki tikayetlere elbette lakayt 
k lamazdı, onun için Nafia Ve· 
k&Jeti hassas ve asabi bir takip 
Fikri ile bu işin üzerindedir. 

1 - T erkos şirketi şehrin 
ihtiyacına kafi su veremiyor .. 

2-T erkos 9irketin·in yangın 
tııuslukları kafi değildir. Mev
tut musluklarda hazan pek az 
•ı.ı bulu1;o0.ıyor, hazan da hiç bu
hınmuyor ! .. 

3 - Terkos suyu içilmeye 
'•lih değildir. 

1 Terkos tirketinden yapılan şi 
1 kayetler a§ağı yukan bu esu· 
11,rda toplanıyor. Terkos ıirke-

linin şehre kafi mikdarda au 
\>ermediği mub.akkaktır. Fakat 
lıu şirketten buırün verdiği 
llıikdardan fazla su iıtemeğe 

Siirt Meb'usu: MAHMUT 
de maatteessüf mukavele ahka
mı muhaliftir. Anlaıılıyor iri, 
bundan yarım asır eve) yapı· 
lan bu mukavelede İstanbul'un 
bu hakiki ihtiyacı tam ifade e
dilmemiştir. Belediyenin gös
terdiği ihtiyaç mikdarı 150 bin 
tondur, halbuki buna mukabil 
şirketin vermekte olduğu mik
dar 27 bin tonu geçmeyor. Bu 
iki mikdar arasındaki fark mü· 
hiındir. Bu ya bilerek yapılmı§ 
bir ıui istimal, yahut cehalet 
yüzünden vuku bulmuş bir gaf. 
!ettir. Bundan başka yarım a
sır evvelki ihtiyacın ölçüsü ile 
bugünkü ihtiyaç ölçüsü arasın
daki mühim farkı da unutma· 
malıdır. Her halde eski idare
nin günah ve mes'uliyetlerinin 
cezalarını çekmek bizim nesle 
dütüyor. 
Yangın musluklarının kafi 

olmadığı meselesinde şikayetçi 
lerin hakkı vardır. Ancak b4 
cihet te maatteessüf mukavele 
ye münafi değildir. Mevcut 
muslukların adedi mukavelede 
konulması lüzumu taırih edil
mi9 olan mikdardan fazladır. 
Bu itibarla fazla musluk koy
durmak için hukukan ıirketi 
cebre imkan görülmemektedir. 
Meselede bugünkü itfa viaıta
larmın tekamülü de büyük te
ıir yapmaktadır. Takriben ya. 
rım aaır evel yapdan bu muka
velenin çürük taraflan pek çok 
tur. Bu gibi su mukavelelerin
de tazyik meselesi birinci dere
cede ehemmiyete alınacak bir 

(Devamı ibeşinci sahifede), 

Şubelerin önü mahşer 
d .. d .. ' on u. • yenne 

Bu defa üçer aylıkları almak maaş 
sahipleri için 

bir üzüntü ve azap vesilesi oldu 
111 Eytam, eramil ve mütekai-

dinin maaşlarının tevzi edildiği 
tı' l\.faliye tahsil ıubeleri dün ge
' ile mahterden bir nümune idi. 
' l:.saıen ekserisi dar binalarda 

olan tahsil şubeleri bu büyük 
ltalabalığı istiap edemeyor, ka
labalık sokaklara tatıyordu. 
~esela Hocapaşa ıubesindeki 
kalabalık dün en canlı bir mi
•aldi. 

Ufak ve dara<:ık bir koridora 

sığıımak imkinını bulamayan 
mütekaitler ve yetimler merdi
venlere sıralanmışlardı. 

Memurlar da bu işte acemi 
oldukları için Mülkiye, ilmiye 
ve askeriye maatlarını biribiri
ne karı§tırmıılardır. 

Maamafih alakadar maka
mat gelecek üç aylıkta bütün 
bu halin düzelmiı olacaiinı te
min etmektedirler. 

Hamiller mümessilleriyle müzake
rata yeniden başlanacak mı? 

Fırka grupunun dünkü içtimaında kuponlar 
ve Terkos iıi görüşülmöştür. 

ANKARA, 2 (A.A.) - C. 
H. Fırkası Medis gurupu, reis 
vekili Cmeil Beyin riyasetinde 
içtima ederek Baıvekil lımet 
Paıa Hazretlerinin borçlar me 
selesi etrafında cereyan eden 
müzakereler ve Hariciye vekili 
Tevfik Rüıtü Beyin son Avru
pa seyahati hakkında verdikle
ri izahatı dinlemiş ve bundan 
sonra geçen haftaki içtimada 
Samsun meb'uıu Ethem Beyin 
T erkos şirketi hakkında fırka
ya verdiği takrir müzakere &o 

dilmi,tir. 
Nafia ve Dahiliye :Vekilleri 

izahat vererek mezkur ıirketin 
mukavelenamesindeki imtiyaz 
müddetinin hitam bulmamaer
na binanen ahkamı mevcudeye 

Hilmi B. T. Riiıtii B. 
tevfikan satın alınarak İıtan
bul · belediyeılne devredilmesi 

Borçlar müzak.•rfl'sinin ve
ct:ı bir tarihçesini gapan 

ismet Pş. 
hususunun miısammem oldu
iiınu bildirmitlerdir. 

Borçlar müzakeresi •e 
Başvekilin izahatı 

'.ANKARA, 2 (Telefonla) -
Bu sabahki fırka grupu içti
munda Baıvekil İsmet Pata 

.. (Devamı beşinci sahifede). 

·c. Merkez bankasının 
idare hey' eti seçildi 

Riyasete Nusret, azalıklara Ş. Cevdet, 
Nusret M. Nedim, Hayrettin 1. Abidin 
Hakkı Beyler intihap edilmişlerdir 

••••••• 
Salahaddin Bey müdiri umumi tayin edilecek 

ANKARA, 2 A.A. - C. Merkez Türk ticaret müe11eseleri, Türk ta. 
Bankasının (B), (C) hissedarları O• biiyetini haiz hükmi ve hakiki şahıs
lan bankalarla imtiyazlı şirketlerin lar tarafından bir azalık ve iki mü
mümeuilleri bugün toplanarak mec- rakıplık intihabı yapılarak en çok 
liıi idare azalıklarına it Banka11 iz- rey alan Emlak ve Eytanı Bankuı 
mir şubesi müdürü Nuırel, Ziraat İstanbul müdürü Malıınut Nedim 
Bankası lslanbul tubeıi müdürü Bey 31,735 reyle meclisi idare aza. 
Cevdet Beyleri 65,909 ar reyle inti- bğma ve Niyazi Asım, Salih Vahit 
hap ebnişlerclir. Ayni mümessiller Beyler de sırasile 32,102, 31,092 
tarafından seçilmeıi icap eden iki 
mürakıplığa Sanayi ve Maadin Ban
kası meclisi idare a:zaımdan S.li.
haıtin Nevzat Bey 65,909, Os
manlı Banktııımn İstanbul ,tnbesi 
Müdürü M. Bavan 65,284 reyle in
tihap olunmu§lardır. 

Bankanın ( D) hi11edarları olan -·· .. --·----·-·ır•• ............ -. 

Piyango 
KUPONU 

Bu kuponu kesip 
saklayınız. 

Plgango lafstlAtı 5 11cl 
aahlfeaılzdedlr. 

i. Abidin B. Hayreddin B. 
reyle mürakıplıklara seçilmişlerdir. 

Bundan maada Ticaret odaları 
ile Ziraat kooperatiflerinin mümes
silleri de içtima ederek odalar namı
na lktısat Vekaleti Maadin müdürü 
Umumisi Hayreddin Beyi, Ziraat 
kooperatifleri namına lktısat Veka
leti ziraat müsteşarı Ihsan Abidin, 
sabık Menin meb'uıu Hakkı Beyle
ri meclisi idare azalıklarına inblıap 
etmişlerdir. 

Malôm olduğu üzere hükumet 
namına Mecliıi idare reiıliğine Şu

( Devamı Be§İnci sahifede) 

Nam:ıetler bugün ilan 
edilecektir 

Dün akşam geç oakit 
C. Halk fırkası umumi 
katipliği münhal bulu
nan meb'usluklar için ya-
kın Jıamanda intihaba 
başlanacağını bildirmiş 
t1e hazırlık yapılmasını 
emretmiştir. 

intihap günü ve meb
usların kimler olacağı 
ayrıca bildirilecektir. in
tihabın bu cuma icrası 
için Dahiliye vekaletinin 
11ildgete tebliıat yapması 
muhtemeldir. 

* * * Ankaka, 2 
fonla ] - C. H. 

[Tele -
Fırkası 

(Devamı Beşinci sahifede) 

Çölde bir 
aşk gecesi 

Bürban Cab;ıc '>ey arka
datımızın yakıncia gazete
mizde başlayacak olan yeni 
romanını şimdiden bir çok
larının merakla bekledik
lerini işitiyoruz. Kar.ilerimi· 
ziıı pek haklı olan bu ala
kalarını takdir eden gaze· 
temiL bu güzel esere bir 
kaç gllne kadar baılaya· 
cakbr. 

Yüzbaşı Celal 
Romanının bilhassa pek 

heyecanlı olan bir sahife
sinden ıu ıabrlan alıyoruz: 

( Yüzbaşı Celil ) in 
kahnmanlanndan 

Tedmur şeyhi Sadunun 
kızı Zehra 

" ... birden bire arkasın
dan bir ay11k sesi duydu. 
döndü. Ayın içeriye giren 
yarı aydınhğında bir haya· 
let gördü. Bir beyaz ipek 
burnosa sarılmıf, başı ke
fiyeli, ayakları sandalh, 
elinde bir asa ile karşısına 
çıkan bu gölge Zebra idi.,, 

Bürhan Cahit 
Bey arkadaşımızın bu her 
sabrı zevkle, heycanla ta
kip edilecek olan yeni ro
manına bir iki güne kadar 
başlayacağız. Siyasi gay4=
leri kadar gönül alemlerini-. 
de ayni sahifelerde topla
yan bu eser kenç ordunun 
en değerli bir cildi olacak
tır. 

••••••• 1 

Açıkta kalanlara ilk iki aylık
ları ve müteakıben 

yarımşar aylıkları verilecektir 
Maaş tevziatına dün de devam 

edilmiıtir. Adliye ve maarifin de 
maqlan verilıniıtir. Mllaf itasma 
bugünde devam edilecektir. 

Sıhhiye miidü· 
riyetinin kadrosu 
da gelmiııir. Bir 
değiıiklik yoktur. 
Memurları maaı
larını almııhr. 

Tütün inhisan 
umum müdürü 
Belıçt Bey dön 
Ankaradan gel
miştir. 

Behçet Bey An
karadan inhisar i
daresinin yeni kad 
Yosunu getinniıs• 

Yeni kadro hak- de, konvanıiyo
kında beyanatta nelden çıkınca 

bulunan yorgun olduğun-
BEH ÇET BEY dan doğru evi

ne gitmiş ve akşam geç vakte ka· 
dar makamına gelmemiıtir. Bu va
ziyet karşısında IÜIÜn inhisarında 
dün de kimseye ıebligat yapılmamış 
br. Kat'i tebligatın bugün yaprla· 
cağı anlaıılmaktadır. 

Behçet Bey kadro haklcında bir 
muharririmize şu ınalümab vermiş· 
tir: 
"- Açıkla kalacak memurların 

altı yüz olacağını tahmin etmiyo. 
rum. Bunun daha az miktarda olaca
ğını :zannediyorum. Bununla beraber 
açıkta kalacak memurlanınıza, kad
ro harici edilmiı, demek doiru de
ğildir. Çünkü bunlar yine bizim e
sas memurlarımız o)acalr:lardır. Bun 
lara iki ay lamam maaı ve ıonra da 
bir yere tayin edilinceie kadar nwf 
mallf verilecektir. Maha.za kısa lııir 
zaman zarfında kendilerine bj...,.. va
zife de vereceğimizi ümit ediyoruz. 

Biz de bareme girditimize naza-

ran memurin kanunundan iıtifade 
elmemeleıi için bir sebep olmadığı 
kanaatindeyim. 

lclareınizin yaptığı muvakkat büt 
çe evvelki ııün Millet Mecliıince !as 
diki aliye sevkolunmuştur. Bugün 
olmazsa yann akıama (bu aktam l 
tutik telıırafımn geleceiini ümit e· 
diyoruz. T elııraf ııelir gelmez bila 
iıtiına bütün memurlara maa,Iarı 
verilecektir. 

Dedilim gibi memurlannuz için 
endlıeyi mucip bir bal yoktur. Açık 
ta kalacaklan biran evvel yeni va
zifelere almak baılıca emelimiz ola. 
caktır. Bütçe itlerimiz henüz balle· 

(Devamı Be~inci sahifede) 

Son Jılsmeti ıören 
teınizlllc lıfhl 

j 

bir 

Ro~a, Tiran, Atina 
-2-

Faşizm havası 
Falih RIFKl 

921 de bir gün araha ile otele 1 Köylüye toprak verilmiı batak-
dönüyordum . . Ara~ac~ dar .~i~. SO· lıklar kurutulmuı, "Çiftçi 'ıtaıya,, 
kata, al~ak . b~r . du~k~n~n onunde ya do~ru büyük adımlar ablnuıtır. 
durd_u;_ ıçe? ~~dı; ~~r ı~ kadeh ıa- FBfızm, on senede elli senelik İ§ 
rap ıçtı; bir iki kitı ile konuştu.. görmii§tür: Muuoliııi ve Fqizm 
Sonra geldi, arabasmı sürdü. yarın, batka bir gün belki düıebi: 

Hiç bir servis yerinde değildi. lir. Fakat bu eserlerin kaybolmak ih. 
Trenler geciktikten başka, makinist timali yoktur. 
lerin ve amelenin bir nümayi§e ka- Evet, lıalya'da Fransız demokra
lılıp yolcuları istasyonda bıraktılda- siıi " bulamıyacaksınız. Faşizm ferdi 
rı görülmüttür. parlimenlo demokrasiıine brşı a· 

Cenup ltalya ıehirleri, Garp yaklanmı§ rejimlerdenclir: "Bir 
memleketlerinin en pis, karııık ve prensip ki milletleri zayıflatır, doğ. 
düzensiz tehirleri idi. Napoli'nin iç ruıu o değildir . ., 
sokaklarından ııeçmek zordu. Bren- ltalya'yı bitiren disiplinsizlik idi. 
dizi'nin dar yollarında bir insan ta· Fatizm bir otorite doktrinidir. Her 
affünü vardı. milleti, içinde bulunduğu şartlara 

1 Faşizm on senede bütün bu man· en uygun sistemleri ar&§hrmakta 
zarayı değittirmİftİr. Servisler, §İm- serbes bırakmak li.zungelir. 
di, bütün Avrupanın en iyi itleyen- Fqizm bir inkılap mıdır? Hayır .. 
!erindendir; sağlam bir biyerarıi Bir irtica mıdır? Hayır .. 
kurulmuş, sokak süpürücüsünden Faıizm yalnız ltalyanlığa mahsus 
büyijk idare adamlarına kadar, her- ve lıalya'nın şartlarına uygun bir 
kes it başında ve size yardım etme- ıiılemdir. 
ğe hazırdır; gümrük ve polis, eski.. Bu sistem, Garp demokı;asisi mü~ 
ıinin zıttıdır; Brendiz'nin iki tarafı sesseselerinin, yeni hareketlere kar
hem dükkan, bem yatak odası, hem şı, son tutunuş tecrübesi telakki o
mutfak hizmeti ırören böcrelerle çev- lunabilir. Ruslar, Faıizmi arbk mu· 
rilmiı dar sokakları bile tertemizdir. kavemeı mümkün olmıya~ marksiz-

Yeni bir rejim, ~~'." elmeden du- me karşı Bu~juvazinin tavizatı gibi 
ramaz. inşa enerıının fışkırışıdır. addetmektedırler. Faıistlerin fikri 
inşa ve umran durduğu zaman, ruh- başkadır. Faıistler, hiç bir sınıfa 
larda ve kafalarda bir ateıin sönmü§ bağlı olmadıkları gibi, hiç bir siste. 
olduğuna inanmak lazım ırelir. me eıir olmadıklarını söylemekte-

Fqistler çok ini" etmi§ler.ıit-. 4 dirler. Mussolini: 
senede yapılan Ostiya, 50 bin nu- - Biz bir hareketiz· laye 1 
suflu bir şehirdir; Bari bir misli bü- prensipler ve iytikatlar ~üzcsi ":Ju _ 
yümüıtür; lıalyanın her şehri, Fa· ğiliz, diyor. e 
ıizm ıehirciliğinin ve umranmın bü- Faıizm, sınıf, grup ve ıahlllan 
yük küçük, fakat mutlak kıymetli menfaatleri üstünde bir devlet ı: 
eserlerit>i size göıtermekledirler. /Lut.fen sahi/ey; çeviriniz/ 
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Çan ihtilafı çıktı 
Bu çan meselesi türklerle rumlar 

arasındaki 
ihtilafların başlangıcı olmuştur 1 

Ocak ;ağalan çan sesine alı
ık olmadıkları için, ertesi gün 
ıunu mühim bir hadiıe fddin 
le paditaha arzetmiılerdi. 

"Yeniçeriler, müılümanla
ın ezanı gibi, yalnız ibadet sa· 
•tini ihbar etmek için birer de
a çan çalmasını rica etmişler 
re sürekli çan seslerine taham
nül edemediklerini,. bildirmiş. 
erdir. 

Fatih: 
- Yeniçeri ağalannın hakkı 

•ar .. Çan sesleri halkın huzuru 
ıu ihl&I edecek kadar fazladır. 
Demiı ve Baıpapası, bu me

ele hakkında görüımek üzere 
an.ya daYet etmiıti. 

Çan meselesi, lstanbul'dıa 
fürklerle Rumlar arasmda çı
(an dini ihtilafların baılangıcı
u teıkil ediyordu. 

Fener bşapapası Genadios, o 
levrin en zeki ve ilim adamla
ından biriydi. F atih'in kendisi 
ıe fevkalide teveccühü vardı. 

Sultan Mehmet, Genadios'a: 

- Çan sesinden halk §İkayet 
•diyor. Benim, her milletin di
ıine hürmetim vardır. Hiç kim 
-enin dini hiuiyatını rencide et 
nek istemem. Büyük çanların 
ürekli çalınması, dinin esas 
nevzuatından madut değil; hi· 
ıstiyanlığm intiıanndan bir 
ı:aç asır sonra vazedilmit idet
erden biridir. Büyük çanlan 
·almazsanız bundan dolayı haz 
eti (laa) om güceneceğini zan 
ıetmiyorum! 

Dedi. 

Genadios, Fatih'in bu sozu
ıü cerhedecek mıabiyette cevap 
•ermeğe muvaffak olamadı: 

- Şimdi iradenizi Papaslar 
neclisine arzederim. Bu gece
len itibaren çan sesleri durur! 

Diyerek saraydan çıktı. 
Genadioı, meseleyi Fener'de 

n~vzuubahia edince, papular 
ıep birden ayaklanmıtlar ve 
Jaıpapaı'a hücum ederekı 

- Sen (Bizanı)m sukutun
lan beri Sultan Mehmed'in 

ıabzma göre hareket ederek 
rf şahsi mevkiini tahkim et

nekten batka bir Jey dütünmi
rorsun ! On dört asırdanberi 
rulaklarımızın duyduğ'U bu mu 
taddea seain durmasına sen na 
'11 muvafakat ettin 1 

Diye haykmyorlardı. 
Kilisedeki ihtilaf, papaslar 

ırasında ihtilale sebebiyet ve
-ecek kadar büyümüıtü. Paskal 
ranın ilk (Büyük Cuma) günü 
ıütün papaalar (Fener)e top
anmışlardı. 
Edirnekapı'ya giden yer al

ındaki gizli yolda, ( Genadioı) 
aleyhinde, papaslar tarafından 
ıaafi içtimalar yapılıyor, Batpa 
>Hın ehliyetsizliğinden dolayı 
ızlile yerine, çok daha müte
leyyin bir Metrepolit'in intiha

~' düıünülüyordu. 
Yer altında gizli içtimalar ve 

müzakereler cereyan ederken, 
kilisenin Meclisi Cismani ve 
Ruhanisi bir arada içtima et
mitti. 

Saraydan gelen bir heyet, 
Batpapasın makamına çıkarak 
!U iradeyi tebliğ etti: 

"- Fener papaalan, yalnız 
Türklerin değil, bizzat kendi 
milletinin huzurunu dahi ihlal 
ve efkarı ammeyi ifsat edecek 
harekete cür'et ettikleri ve tara 
fımdan naıbedilen Başpapas 
Geneadios'un azlini talep eyle
dikleri meamuum oldu. 

Klise halkına malum ola ki, 
tarafımdan nubedilen Batpa
pu Genadios, aacak benim ira 
demle azledilebilir. Bundan 
sonra, Fener Ba9papaılık kay
makaınlığına naap ve tayin edi 
lecek Ketit, tarafımdan inti
hap edilecektir. 

Çan meselesi veıile ittihaz 
edilerek, lüzumsuz iddialarla 
Başpapasa hücum edenler ve 
halkın huzurunu ihlale çalııan 
lar en ağır cezalarla tecziye e
dileceklerdir !,, 

Sayardan velen hey'et, bu 
iradeyi okuduktan sonra, Bat
papas Genadios'a sordu: 

- Kiliseyi fesada veren pa
paslann isimlerini iıtiyor, onla 
rı bize tanıtır mısınız 1 

Genadios, yanındaki papaı
lara manalı bir tebessümle bak 
tıklan sonra: 

- Papaslar ibadetlerile meş 
guldürler. Çan meselesi kalma 
nuştır. Zatı ıabaneye böylece 
arzediniz! 

Dedi ve ihtilafa sebebiyet ve 
ren papaslan bu suretle himaye 

eyledi. .. . . 
Genadios, ~asları tahrik e 

den parmağı kqfetmiıti. 
Sinyor Kontarino .. 

Baıpapas, bu ihtilih hazırla 
yan ve Metrepolitlerle genç pis 
koposlan körükleyen adamın 
(Venedik Elçisi) hden batka 
bir kimse olmadığını anlayınca 
meseleyi derhal Sultan Mehme 
de anlattı. 

"- Bu adam, yalnız Türk 
aleminin değil, Hiristiyan ma
hafilini de kanıtırmağa başla
dı... Bu Elçiye haddini bildir
mek gerektir, şevketmaap!,, 

Dedi. 

Fatih, artık, Sinyor Kontari
no'nun memleket için çok mu
zır bir adam olduijuna kanaat 
getirmişti. Firuz Paşa ve ka
çakçılık hadiselerinden sonra 
(Fener) ihtilah ile de sabit ol
muştu ki, Sinyor (Kontarino) 
Türklerin aleyhinde - lstanbul
da - ne mümkünse yapan, iki 
millet arasında Fatihin tesis 
etmek istediği dostluğu daima 
ihlale çalıtan müfsit bir adam
dı. 

(Devamı var) 

lakkiysine bailı olduğu için, cemi-1 isterler. -
yetin bütün yeni inkitaflarının pe- 3 - l~lip iklimi bilhassa ka
ıinden ritmeyi, lüzum oldukça el&. zanççılar ıçı~ pek ~ı;t olm~ş~ur. Ka
ğivneyi, usul, fikir, ve karar deiit- ~nççılar çe,ıt ~ıttir: PolitikacıJ:ır, 
tirmeyi tabii sayar. ıktısatçılar, ah~ç.ılar .. i;fel~ ahlil;-

1 talyada bueünkü havayı teneffüs çılar! Bunlar o kinuelerdır ki kendı· 
etıniyenler yok mud11r? Bilakis, on· !erinde o~an liyakatl~le ?vii~ 
lara her sokakta, her kahvede, her nürler; edip, aY11~t, artist, şaır fi. 
tiyatroda istenildiği zaman raseeli- lozof olduklarını ilan ederler. Bun· 
nebilir. Bunlar kimlerdir? Mussoli- !arın yalnız kartları vardır; değerle-
ni'nin kendiıi, bir ııençlik gazetesi- ri yoktur. . .. 
,.., yazdıiı "inkılap iklimi ıettir.,, 4 - Nihayet daha az. mühı~ ._,ı. 
ünvanlı başmakalesinde ti)yle diyor: mryan gaf'ıller ımıfı gelır. Gafildir. 

''Siyasi ve ilrtısadi müesseseler- ler: Çünkü inlatibı tam anlamamı,
den baıka, fikir ve adetleri de de- !ardır. Gafildirler: Çünkü inkıli.p 
,ğiştinnek isteyen dedn bir inkılabın şimdiye kadar ııördükl"':! ö~eklere 
,ha,.ası, muayyen ve muvakkat bir benzemez; tethış her gun bır çok 
zaman için ·sert olur ve •u sınıf in- baı kopanp aepete atmamaktadlt'. 
sa.1!arm hayatlarını güçle;tirir: cBunlar zeki.ya düşmandırlar. 

l - Korkaklar ve hayatlarında •Saydığımız dört sınıf insanın in-
bir defa cesaret hissetmemiş olan- kılap muhalifleri olduğu unutulma· 
ar: Bu ko.-laklar Faşist rejiminin malıdır. 

hallen aşın ileri gittiğini ve ipin «Bunlar hakkında boyuna tahki
çok gerildiğini z~nnederler. Bunlar kat y~pmak ve tasfiye tedbirleTi al
kendilerini beaiye bırakanlardır ve mak lazımdır. 
artık inkılitp havasını ten ffüs ede- «Bütün inkılapların iklimi serttir. 
raezler. lnkı13.bın iklimi samimiyette sıcak-

2 - Tenbeller: Bunlar belı.t ci- tır; fakat kararlarında soiuktur. 
dalıle bulunmutlardır. Fakat şimdi aHattıüstüva ve kutuplarda yaşa-
Capua' da ( 1) biraz gönül eğlendir- mak herkesin iti değildir. 
mek ve biraz çalışıp cok dinlenmek «Bu dört sınıftan birine mensup 

olmak betbahtlıimda bulunan bir 
genç kac yaşındadır? Seksen.,, 

(ı) - Napoli yakmuıctı, eskiden Na.
poll kr:ılLtrrnın rahat ve sefihlik itlıt sı:lt
tikleri yer. Falih RIFK.1 
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_H_A_R_İC_İ_HABERLER.~~--llli"Oll D~iri) 
ltalya ile Papalığın arası açıldı 
Faşist 

dahil 
fırkasına veya genç faşistler teşkilatına 
olmayan cemiyetler kamilen dağıtıldılar 

~~~~~~~~~~~~~~....;...~~~~~-! 

Papa --Vaziyetten son 
derece 

müteessir imiş ! 
ROMA, 1 A.A. - Son ırünlerde 

vuku bulan hadiseleT ve ltalya bi
kli:metile Vatican arasındaki mü.-... 
sebata arız olan gerırinlik aksiyon 
katolik teşkilatı;.ıın faaliyeti lıalya 
ile Papalık makamı arasında aktedi
len konkordatonun tayin ettiği ba
dut dahilinde inkitaf ettirmekle ik
tifa edecek yerde kendisine hu ... i 
ve bariz evsafı haiz hakiki bir fırka 
süsünü •e.rmia olmasına hamledil
mek lazım gelir. Filhakika aksiyon 
katolik teıkilii.tı kendisine mahsus 
bir bayrağa ve faıizm idaresine açık 
tan açığa zıt ve muarız bir progra
ma sahip bulunmaktadır. 

Romada ve daha batka şehirler
de zuhur eden hadiseler halkuı ve 
yüksek tahsil ırören talebenin bir 
aksühu:nel hareketinden ileri gelmit 
tir. 

Bununla beraber bu bi.diseler va
him bir mahiyet ve şekil almaınq.. 
tır. 

ltalyanın her tarafında tam bir 
aük•in hüküm sürmektedir. Şu ci-

. ./ 
Papa Onbirinci Pi 

het te kayde f&yandır ki, Papalık 
makamı protestanlık propagandaa· 
na ve katolik dininden batka mez. 
heplerin serbestisine nihayet veril
mesini fatist hükUmetinden talep et• 
mittir. Faıist hükı1meti bu yolda 
talep ve iddialara ,imdiye kadar 
boyun eğmediği gibi, bundan böyle 
de eğmiyecektir. 

ISTEFANl 

Kardinalleri topladı 
VATICAN, 2 A.A. - Papa, Ro

mada bulunan bütün kardinalleri top 
!ayarak kendilerine son vak'alar hak 
kında mallımat ve izahat vermİ§ ve 
katolik aksiyonunun düşmüş olduğu 
vaziyetten dolayı duymakta olduiu 
keder ve teessüfünü beyan etmİf
tir. 

1 •::;,ı;:~,t.7: Zelzele 
Ticarette 
İnkılap 

lngilizler, krallan ve kralın--;3eöi. 
için yeni bir iı buldular: Seyyar 
satıcılık .. 

Filhakıl<a ln&'ilterede knıla bir 
vazife bulmak Jazımdır. Çünkü si
yasi bayattaki rolü hiç mesabesinde 
olduğundan lngilizler daima krala 
faydalı ;, rördürmeie çalı,ırlar. 
Kral yedinci Edward, elbise moda
sını icat ederdi. Kralın her mevsim 
batlangıcında giydiği elbise, o mev
simin modası olurdu. Yalnız lnsil
terede defi!, bütün cihanda elbisesi
ne maraldı olan bet" erkek o modayı 
giyerdi. 

Fakat bu, lnsilterenin müreffeh 
zamanına ait idi. 1 ngiltere timdi bü· 
yük bir buhranın zebunudur. Tica
reti durgun ve binnetice iısizlerin 
adedi de her ıün yükselmektedir. 
Bu vaziyette kral için yeni bir va
zife düşünülmüş. Ancak kralın ken
disi hasta olduğundan yeni İf bilve
ki.le veliaht tarafmdan yapılmakta
dır. Bu yeni iş te lngiliz emtiası 
için seyyar satı, memurluiadur. 
Sabık Alınan İmparatorunun, Krup 
silah fabrikaları için satıt memurlu
ğu yaphiım biliyoruz. Bir rivayete 
göre, lıtanbulu ziyaretinde nümune
lerini beraberinde getirdiii sili.hlar
dan külliyetli mikdarda sipariı al
ımı ve komisyonunu da Krup ıirke
tinden almağı ibmal etmemiıti. 

Ancak lneiliz veliahtinin satq 
memurluğu daha asridir. Veliaht, 
Cenubi Amerikayı ziyaret etmiı Te 
orada lnl'iliz ticaretinin inkitafma 
çalış1111Jhr. İngiliz mallarının her 
maınuli.ta faik olduiunu irat ettiği 
nutuklarda aöylemİf, bunların sağ
lamlığını anlatmıt; hatta bir aralık 
büyük babası yedinci Edward'ın 
modayı tamim rolünü de YllPllllJ ve 
zarif erkek elbiselerinin ancak 1 nai
liz lı:umqlarmdan ,yapılabileceğini 
bildirmiı-

Veliaht timdi lnııiltereye dön· 
müttür. lngiliz tüccarları, veliah· 
tin faaliyetinden 11M>mnundurlar. Fa· 
kat aöylediii nutuklara bakılacak o
lursa, veliaht lngillz tüccarlarının 
ticaret uıullvinden memnun deiil
dir Veliaht her ırittiği yerde Ameri
ka ticaretinin lnıiliz ticaretine ga
lebe çaldığım bildiriyor. Va sebep!.,. 
rini de izah ederek eliyor ki: 

- Çünkü Amerika tüccarı buaü· 
nün haleti mhiyesini anlamııtır. O. 
aa söre it yapıyor. Bizim tüc:carla
rnmz dünün haleti rubiyesile yilri. 
yorlar. Eier yarJDJn haleti ruhiyesi
ni anlayarak o yolda yürümezsek, 
Amerika ticaretine ealebe çalama
yız. 

lngiltere veliahti bundan sonra bu 
günün haleti ruhiyesini anlatıyor: 

- Evvela reklamın yeni hayatta 
büyük ehemmiyeti vardır. Amerika 
tüccarları reklama çok ehemmiyet 
vermiılerdir. Biz ehemmiyet vermi
yoruz. Sonra ıimdiki nesil insanlar, 
dayanıklı eıya istemiyor. Dada zi
yade ucuz qya isteyor. Çünkü her 
ıey, hatta otomobil bile, kadın elbi
sesi modaıı gibi değiıiyor. Biz sağ
lam ve dayanıklı efya yapacağız di
ye pahalı mal yapıyoruz ve Dunun 
piyasalarda revacı yoktur. Çünkü 
modanın gelecek sene deiişmeyece
iinden kimse emin değildir. insan
lar sık sık değişikliğe alıtmıtlardır. 
Ra.dyo tekamül ettiği için değİfİyor. 
Otomobil deiitiyor. Elbise kumaı
ları değiıiyor. Telefon değişiyor. her 
ıey değişiyor." 

İran' da Şiddetli 
fırtına ve 

zelzeleler oldu 
TAHRAN, 2 (A.A.) - De

mavend ve Şahınor'da şiddetli 
zelzeleler olmuştur. Şimdiye 
kadar hasar vukuuna dair biç 
bir haber yoktur. lranm diğer 
taraflarında da şiddetli fırtına
lar olmuıtur. Bilhassa Tibriz. 
deki fırtına fazla şiddetli olmut 
ve Hemedanda da telgraf mü
nakalatı inkıtaa uğramıştır. A
ralarında kadın ve çocuk bulu
nan 7 kişi yıldırım isabetile te
lefolmuştur. Iranın şimali gar
bisinde Mandoap'ta tavuk yu. 
murtası iriliğinde dolu yağmış 
ve mahsulatı tahrip etmiştir. 

Japonyada bir yangın 
daha 

TOKYO, ı A.A. - Burada çı
kan bir yanım Hanazawa hastane
sini kısmen tahrip etmiı tir. E tfaiye 
efradından 2 kiti ölmüt ve 2 kiti de 
yaralanmış tar. 

İş bankasının Malatya 
şubesi açıldı 

MALATYA, 2 A.A. - lt Ban
kası Malatya ıubesi huırün memur 
ve tüccar birÇok zevatın huzurile a
çıhnıttır. Bu iktısadi müessesenin 
Malatya muhitine ıretireceii inkitafı 
takdir eden halkımız bu vesile ile 
de Büyük Gaziye tükran ve tazimle 
rini bildirmitlerdir. 

Meyva ağaçları 
ANKARA, 2 A. A. - An.karada 

me,.,,. aiaçluuıa arız olan brtlllar
la mücadele etmek maluadile lktı· 
sat Vekaleti tarafından yapılan tq
kilat mayıs ayı urlmda 309 bin a
ğacı iliçlamqbr. Diğer vilayetlerde 
de bu mücadele devam etmektedir. 

ANKARA, 2 A.A. - Dörtyolda 
loaıtalıldı 16.000 portakal ağaeı :ri
raat mücadele tetkiliıtı sayesinde ta
mamen tedavi edilmlıtir. 

Adliye vekili 
geldi 

Adliye Vekili Yusuf Kemal 
Bey, dün Ankaradan tehrimize 
gelmiş ve doğruca Çamlıcada
ki evine gitmittir. Yuıuf Ke
mal Beyin lstanbula ailevi it
lerini görmek üzere geldiği ha
ber alınmıttır. 

Şurayı Devlet 
reisliği 

Refet Bey ds namzetler 
arasındadır 

ANKARA, 2 (Telefonla) -
Şurayı devlet reisliğine intihap 
edilecek namzetler araımda en 
kuvvetli olarak Bursa meb'uau 
ve Meclis reis·, vekillerimizden 
Refet Beyin ismi geçiyor Şura
yı devlet rüesasından Retat Be 
yin de riyasete geçmesi ihtima

li vardır. 

Kazanç vergisi 
Devlete ait müesseselerden 
kazanç vergisi alınacak mı? 

ANKARA, 2 (Telefonla) - ı zanç vergisi alınması encümeu 1 
İktısat encümeni kazanç vergi de tekarrür etmiştir. Hükumet 
si layihası üzerinde tetkikatını kazanç vergisinden maada ne 
ikmal etmek üzeredir. Encü- memurin maaıatında ve ne de 
men ayda 20 liraya kadar kaza barem kanununun maaı ve ik
nan vatandatlardan kazanç ramiyeye taalluk eden meva. 
vergisi alınmaması esasını la- dında tadilat teklifinde bulun
yibay .. ilave etmittir. mayacaktır. Bunu Maliye Ve. 

Bundan başka devlete ait sa kili encümenlerde sarahaten 
nayi müesseselerinden de ka- izah etmittir. 

27 milyon kilo çekirge itlaf edildi 
ANKARA, 2 A.A. - Cenup vi

liyetlerimizdeki çekirre mücadelesi 
bitmqtir. Mücadele neticesinde Mar 
dinde itlif edilen çekirge miktarı 14, 
Urfada 13 milyon kilodur. 

Maahaza yeni alınan haberlere 
• nazaran Suriyeden tekı-ar çekirıe 

uçkunları gelmekte ve hududumu>: 

dahilinde yumurtlamaktadır. 

Suryedeki emlak meselesinin halli 
için bir komisyon teşekkül etti 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Sor· brön, Türk hey'eti reisi Hariciyı 
yedeki emlak meselesinin halli i- müst"'8-rı Numan B. dir. Hey'etimi 
çin Hariciye vekaletinde bir komiı- zin azalan dahiliye hukuk mütaviri 
yon tqekkül etmittir. Komisyonda Ekrem ve maliyeyi temsil eden iki 
Fransız hey' eti reiıi Kont dö Şam- murahhastır. 

Bulgarista satılan 
evrak meselesi 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Ma
liye Vekili Meclisin per,embe veya 
cumartesi inikadında Refik Şevket 
Beyin sual takririne cevap verecek
tir. lbrahim Aliettin B. de Bulgari&, 

30 sene hizmet eden 
memurlar 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Büt· 
çe encümeni 93ı bütçe layihası üze 
rinde tetkikatına devam etmittir. 30 
sene hizmet etmit olan memurların 
tekaüde sevkleri esası üzerinde en• 
cümende bazı munakafalar olmU§
tur. 

tana satılan hazine evrakı hakkında 
bugün fırka grupu riyasetine iz._tıat 

verilmesine dair bir takrir vermiı 

tir. 

Muhafız gücü 
AY AS, 1 A.A. - Muhafız gücü 

atlıları saat 16 da buraya geldiler, ~ 
Kaymakam, şube reisi, sivil ve aıke. , 
ri memurlar ve hail< tarafından gö .. 
terilen samimi alaka atlılar üzerindt 
çok iyi bir tesir bırakmıftır. Atlılar 
yarın erkenden Beypazarına hareket 
edeceklerdir. 

~ı~~.mı 
Yarın. mektepler şampiyonluğu

nun finali yapılacaktır 

Galatasaray lisesi takımı ile İstanbul 
lisesi takımı tekrar karşılaşıyorlar 

Yarın latan bul erkek lisesi fut· 
bol takımı ile Galatasaray lisesi 
tekrar kartdaaıyorlar. 

Malumdur ki bu iki takım mek
tep takımlarının en kuvvetlileridir. 
Geçenlerde bu iki mektep oynamıt· 
lar ve tamplyonluk lstanbul lisesi 
tarafından kazanılmıttL Ancak gene 
finale kalan Senbenuva takımı gayri 
nizami olarak mekteplerinde bulun
mayan ouyuncular oynattığı iç.in 
rakibi olan Galatasaray lisesi tala· 
mı tanıfından itiraz edilmittir. Maç 
tan IOlll"a bu itiraz tetkik edilmit ve 
haklı olduğu tezahür etmittir. Tabii 
bu vaziyet karıısmda mektepliler 
kupasını koyan ve bu maçları orga
nize eden (Türk spor) gazetesi ba 
iayri nizami oyuncu oynatan mek· 
tebi mağlup addetmiı ve lıtanbul li 
sesi talwnı ile Galataaanıy lisesi ta. 
kmımın tekrar oynamaıma karar 
vennİftİr. Filvaki bu ilk nazarda sa
n si,..ı.Iılann aleyhine olduiu ıörü-

İstanbul lisesi- Galatasara~ 
ve Vefa - Gelenbevi 

(Türk Spor) un bu hare
keti memleketimiz futboluna 
çok mühim tesirler yapmı' ve etra· 
fında büyük bir meraklı kitlesi top· 
lamıştır. Her halde yann sporcular 
gene güzel bir gün geçireceklerdir. 

M.0. 

lstanhul futbol Hey'etinden: 
5 Haziran ı3t tarihinde icra edi· 

lecek lik maçları: 
Kadıköyünde: 

ikinci takım ,ampiyonasının fi
nal maçı f' enerbahçe - Bqiktaş sa· 
at ıı,ı&. Hakem Nuri Bey. 

Taksim Stadyumunda: 
Galatasaray - lstanbul spor saat 

ı3,JO, hakem Refi;, Osman Bey. 
Fenerbabçe - Süleymaniye saat 

ıS,10 hakem Şahap Bey. 
Betiktat - Beykoz saat ıs,45. Ha 

kem Necmi Bey. 

Her taraftan telgraflar 
PARIS, 2 A.A. - La Croix ga

zetesi, Papanm Jan Darlı: yortula· 
nnda mümessili bulunan kardinal 
Bourne ile Belçika, Macaristan, Pa
ris, Lille kardinallerinin ve Fransa, 
lnıiltere, Belçika, Kanada, lıkoçya, 
irfanda, Lükıenbourg ve Lehistamn 
bir çok ser piskoposu ve piskopoıla· 
rınm papaya göndermiı oldukları 

telırraflan neıretmcktedir. Bütün 
bu zevat papaya karıı beslemek te 
oldukları hürmet ve sadakat ve mer 
butiyet hislerinden bahsetmektedir
ler. 

lngiliz veliahtinin ticaret vaziyeti 
hakkında bu tahlili ln~iliz ticaret 
ileminde büyük bir tesir yapmı,tır. 
Çünkü İngilizler, krallarının siyasi 
fikirlerine ikinci Şarlın kafası kesil
diği günden beri itimat etmemekle 
beraber, siyasetten maada sahalar
daki kabiliyetlerini takdir etmeı.. 
tedirler. Ve hiç fÜphesiz büyük bir 
pisikolor olduğunu bu seyahatile de 
isbat eden veliaht, bu itimadın pek 
yerinde olduiunu isbat etmittir. in. 
giliz tüccarı lngiliz veliahtinin tav. 
siyesine göre hareket eder de zevk
leri bukalemun ribi değiten yeni İn
sanlara göre çürük et)'• imi.! eder
se, yakın zamanda eşya piyasaların
da ve sahı usullerinde yeni bir in
kılaba şahit olacağız. Kim bilir bel
ki de sabcı timdi olduğu gibi, maim 
sağlamlığından bahsedece~i yerde 
müıteriyi teıvik İçin: 

•
•••••••••••••• l luyor; ancak bıııka surette hare.ket 

edilemediği için bu hadise bir emri 
İzmirspor Sakızda 

mağlup oldu 
La Croix: ıazeteai, Fransız Ka

tolik aksiyonunun bir protesto name 
sini nqretmektedir. Bunda papaya 
kaqı yapı.l.mq olan hakaretler v" 
ltalyan Katolik aksiyonunun uira
mq olduğu taarruzlar ,iddetle pro
testo edilmektedir. 

Cemiyetler dağıtıldı 
ROMA, 1 A.A. - Valilerin da. 

biliye nezaretine gönderdikleri tel
graflardan anlatıldıiına göre, milli 
faşist fırkasına veya ırenç faşistler 
teıkili.tına dahil bulumnıyan eenç
lik cemiyetleri.Un dağıtılması hak
kındaki emir her ,,tarafta hiçbir ha
dise çıkmadan tatbik edilıniştir. 

Faşist kuvvetleri 
ROMA, 1 A.A. - Bu yakınlarda 

neıredilen resmi istatistiklere göre 
fatist gençliğiru teşkil eden kuvvet· 
ler 31 Mayısta şu miktar azadan ;. 
baret bulunınuıtur: 

Genç faşistler teıkilatı 
Faşist keş aflar 
F a,ist genç kızlar 

780,280 
250,496 

74,182 

Yekun 1,104,968 
Bu yekUnda ceçen niu.nın 30 Ull-

- Vallahi çürüktür
Diyecek .... .. .. .. 

da mukayyet aza adedine nisbetle 
113,818 kişilik bir tezayüt vardır. 

Bu teşkilatlara dahil erkek ve kız 
çocuklardan 270,250 kiıiye kazalara 
kartı sigorta senetleri tevzi edilmişM 
tir. 

Açık konuşalım 
Çimentolarımızın uzun zaman

dan beri şöhret ve muva(fakiyetine 
bais olan esaslı ve mükemmel cim
lerini tağyir etmi,tir. Alatü edeva· 
tmuz daha ziyade mükemmel olmuı 
ve metotlarımız daha fazla terakki 
etmiştir. Diğer taraftan eçnebi ra· 
kiplerimiz kıymetlerini dütiirmek i
çin bu derece mühim terakkiyabn 
tatbik edilmediiini işaa ve fırsat 
buldukça kendi mallarını meth ve 
komşularınınkini zemmetmekten ha· 
li kalmazlar velhasıl kendi malları
nın sürümünü temin etmek için a
sılsız şayialar çıkarmak, ihracatta· 
ikramiye vermek, zararına satmak 
ve Türk mahsulitma piyasanın ka· 
pdarını Örbnek •eya bizimkilerine 
nazaran daha dun kıymette bulunan 
kendi mallanru lehine tazyik etmek· 
ten hali kalmazlar . 

Mimarlar, müteahhitler ve inşaat 
sahipleri, daima Darıca, Zeytinbur
nu ve Eıkihiıar fabrikalarının ıun'i 
Portland Arslan çimentosunu kul
lanınız. Neticesinde memnun kala
caksınız. Çünkü iyi bir çimentodan 
matJUp bilcümle evsaf ve havassını 
caınidir. 

vaki tetkil ediyor. 

(Türk Spor) gazetesi bu mev
sim için (Liseler ve Orta mektep
ler) !f&lllpİyonası diye birer turnuva 
yapmıı ve heı- iki (kategori) için de 
birer kupa koymuftw'· Bu tumuva
lara 11 lise takımı ve 8 Orta mektep 
takımı ittirak etmiıtir. lıte yarın 
karıılaşacak olan takımlar bu iki 
kategorinin finalistleridir. 

lZMI R, 3 - Sakıza ıriden lzmir
spor taku:nı ilk maçını Löbaps Yu
nan takımı ile yapmış, (1-0) maflil( 
olmuıtur. 

Dün ayni takımlar bir intikam 
maçı yapmıtlardır. Neticede (2-2) 
berabere kaltiılar. Bu münasebetle 
Yunanlılar rece Sakızda şenlikler 
yapmıı ve ( Olympiyakos) un inti
kamını aldık diye bağırmıtlardır. J,,_ 
mirapor yarm dönüyor. 

lst. Polis müdürlüğünden: 
Telsiz telefon ahizesi istimal edenlerin ve 

etmek iıtiyenlerin ruhsatname almaları mec
buridir. Buna riayet etmeyerek bila ruhsat 
radyo ahizesi istimal eyleyenler hakkında şid
detle takibatı kanuniye icra edileceğinden 
henüz ruhsatname &lnıa,-•ııal.:.r-,s.ı fCS~ telg?V 
telefon umum müdürlüğü namına lstnnbulda 
büyük postahane binasında telsiz t,f!lef on şir
ketine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

• 

Y' 
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Hangi tüccar 
Tenzilatlı mal satmak 

isteyenler çoğaldı 
Bir ticarethane yüzde kırk tenzi

latla satış yapacağını bildirdi 
Son günlerde tenzilatlı satış ı yüzde elli tezyit etmişlerdir. 

Y~!>mak i~in ticaret. odas~ndan Laypzig sergisine 
ınusaade ısteyen tıcaretanele- • • k d•J 
rin adedi gene çoğalmıştır. ıştıra e 1 ecek 

Oda bu müracaatları tetkik Milli tasarruf ve iktisat ce· 
ederek münasip gördüklerine miyeti önümüzdeki sene milli 
muayyen bir müddet için mü- mahsulat ve masnuatımızla La 
saade etmektedir. ypzig sergisine i§tİrak edecek-

Bir ticaretine yüzde 40 ten- tir. ı 

zilit yapacağını Odaya bildir- Kooperatifçilik 
miştir. Bu kadar büyük bir ten k 
zilat teklifi ilk defa vaki olmak ongresi 
tadır. Milli tasarruf ve iktisat ce-

ltalya piyasalarında miyetinin teşebbüsile bu sene 
Ankara'da bir kooperatifçilik 

Türk mahsulü kongresi toplanacaktır. 
Triyeste ticaret mümessili- Bu kongreye kooperatif ve 

miz ltalyada memleketimiz Odalar mümessillerile iktisat 
mahsulatı arziyesinin tesadüf müderrisleri ve kooperatifle a
ettiği rekabet ·hakkında Tica- ili.kadar zevat iştirak edecektir. 
ret odasına bir rapor gönder- Balkan memleketleri 
mittir. arasında ticaret 

Ticaret mümessilimiz hariç 
memleketlerde ihracat etyamı
ıın mevkiinin tanini için velev 
~ararrna da olsa hiç olmazsa 
Avrupanın büyük transit li
manlarına muntazam Türk va
purları işletmeği tavsiye etmek 
tedir. 

36,500,000 ton Rus 
buğdayı 

Yapılan tahminlere göre, ge 
• çen hasatta 29,500,000 ton o· 

lan Rus buğday iatibsalatı bu 
•ene laakal 36,500,000 ton ka
dar olacaktır. 

Rus heyeti murahhaaası 
Loııdra konferansında zeriyat 
sahasının tenıiki teklifini üze
rinde ekseriyet reyi toplanma
sına rağmen reddetmittir. 

Mudanya hattında 
bir anlaşma 

Aldığımız malümata naza
ran, Seyrisefain idaresile Mu
danya hattı postalarını yapan 
Cemal Bey kumpanya11 ara-
11nda bu hat üzerinde bir anlaş
ma haııl olmuştur. 

Mudanya ile İstanbul arasın
da inşaat malzemesi, çimento 
ve demir gibi ağır malzeme 
motörler tarafından taşınmak
tadır. 

Bu iki kumpanya bu emtia
>'' da vapurlarına alabilmek 
için bazı eşyanın tarifelerini 

Geçen sene Macaristan, Yu
goılavya, Bulgaristan, Roman
ya, Lehistan ve Çekoslovakya
nın iştirakile teşekkül e~en 
"Balkanlarda münasebatı hca. 
riye daimi isti§ari bür?su,~ ge
çen sene için pek te faıdelı ola-

mamıttı. 

Gelen malümata göre bu te
tekkül bu sene vasi bir şekilde 
faaliyete geçecek ve Balkanlar 
iıtihsal ve ihracatını tanzime 
çalışacaktg. ___ _ 

a unu-nuu u tlıılılllll 

Kambiyo Borsası 
- -·--

!sterlin 1030 J<uron 15,94,2!1 

Dolar 0,47 ,27 Şlllng 3,36 

Frank 12,05 Pezeta 5,29 

Liret 9,02,50 R.m•rk 1,99 

Frıınk B.3,39 Zloti 4,24 

Drahmi 36,42 Penr;ıı 2.11 

Frank 1. 2,43,50 Ley 79,34,50 

Leva 65,05 Dl nar 26,77 

Florin 1,17,50 Çervoneç 1088 

Borsa 
harici 

= 

{ 

Altın 
Mecidiye 
Banknot 

893,00 
53,50 

261,00 

Esham ve Tahviliitın nevı 

istikrazı dahlll 94,00 
Oııyunu muvahbade 68,00 
ikramiyeli Oemiryolları 3,50 . ----~ ~ 

Avni Lifij ihtifalinde ha:ıır 1>-lunanlardan bir grup 

Avni Lifij ihtifali 
Dün çok samimi bir tezahüre 

vesile olmuştur 
Dün Güzel San'atler Birliğinde j 

merhum ressam Avni Lifijin vefab
IUR dördüncü yddönümü münaıebe 
tile bir ihtifal, yapdmııtır. 

Kencliıini seven &'Üzide bir kitle 
toplanmıı ve hatu-aıını tes'it etmiı~ 
tir. Avni Leifijin nealinden sınıf ar· 
kadaılan ile aileıi efradı da hazır bu 
lunmuılardır. Meraıime merhumun 
en yakın dostlarından biri olan mu
harrir Mehmet Nurettin B. in bir 
hitabesile başlanmııtır. Mehmet Nu· 
rettin B. çok heyecanlı olan bu hi
tabesinde büyük ölünün aziz hatıra
sını tebcil etmiı ve merhumun ha· 
yat ve hatıralarından bahsetmiıtir. 

Bilihare genç ressamlarımızdan E
lif Naci B. Avni Beyin zıyaından 

n1ütevellit teessürlerini anlatmıı, o-

nun san'at hayatından, reıimlerin
den ve yazılarından bahıetmiı, ve 
merhumun yazdığı yazılarından ba
zı parçalar okumuttur. 

Elif Naci Beyin sözlerini mütea
kıp ressam Şevket ve Sami Beyler
de söz söyledikten sonra Güzel San' -
atler Akademisi muallimlerinden 
heykeltrat Nejat Bey - ki merhumun 
kayınbiraderidir • ailesi namına ih
tifalı tertip edenlere teıekkür etmit 
tir. 

Nejat B. tarafından yapılım§ hey
kelinin birlik salonuna getirilmesi 
Nurettin Beyin teklifile hazırun ta· 
rafından tahtı karara alınmıı Nejat 
B. de heykelin naklini vadederek me 
rasime oibavet verilmiıtir. 

• 

Vtlagett~ 

Kaçakçılık ! 
Arama talimatnamesi 

Vilayete geldi 
Kaçakçılık kanununun tat

bikına dair tanzim edilen ara
ma usulleri talimatnamesi vı
layete tebliğ olunmuş.~ur • 

Talimatnameye gore, her 
mahallin en büyük mülkiye ':°e 
muru bilümum gümrük ve ın
hisar 'memurları, polis müdü-

.. merkez memuru, komiser, 
ru, d b' polis memuru, Jan arma za ı-
tan ve efradı arama salahiyeti
ni, kanun dairesinde, haizdir-

ler. :~ 
Arama ıöyle yapılır: Arama 

yapılmasına lüzum görülen e_ş· 
ya ve nakil vasıtalarına sahıp 
kimse aramaya razı olduğu tak 
dirde hemen aranılır. 

Muhalefeti halinde ı·ızasına 
bakılmadan memurini aidesi 
tarafından arama yapılır. 

Arama izni verilen evlerin 
de aı"anması icap ettiği takdir
de, mafevk mülkiye memuru
nun tahriri müsaadesi lazım

dır. 

İdare hey' etinde 
İdare hey'eti Vali muavini 

fazlı Beyin riyasetinde topla
narak, mühacirlerin teffiz ve is 
kin işleri hakkındaki itirazları 
tetkik etmittir. 

Lihi mahkemesin· 
de türk hakemliöi 
Muammer Raşit Bey inti

hap edildi 
Darülfünun emini Muammer 

Raşit Bey Lahi beynelmilel 
daimi hakem mahkemesi Türk 
hakemliğine tayin edilmiş ve 
karar hey'eti vekileden çıkmış
tır. 

Maarifte 

Muallimlere kurs 
Temmuz içinde Ankarada 

orta mektep tabiiyat muallim
lerine mahıus olmak üzere bir 
aylık bir kura açılacaktır. Kurs 
ta bilhassa tecrübi derslere e
hemmiyet verilecek, talebenin 
vesaitten daha ziyade istifade
leri çareleri temin edilecektir. 

Bu seneki hukuk 
mezun lan 

İstanbul hukuk fakültesin
den hepsi muvaffak oldukları 
takdirde bu sene 105 genç me
zun olacaktır. 

Parkeler hakkında 
tetkikat 

Belediye caddelere tefrit e. 
dilmekte olan parke taşları 
için tetkikat yapını§ ve taşla 

nn şimdiki gibi biribirine mü
vazi olarak değil, kaldırımlara 

· nazaran mail olarak tefrişini 
mufafık görmüştür. Avrupa
da da parke taşlarının bu su
retle mail tefriş edildiği yapı
lan tetkikattan anlaşılmıştır. 

Beş senelik imar proğramın
da bütün amavut kaldırımla
rının parke olması icap etti
ğinden yeniden döşenecek kal
dırımlar bu şekilde olacaktır. 

Zaro Ağa 
Bir at cambazhane

sinde iş aldı 
tneiliz gaze elerinin yazdı

ğına göre, Za. 

ret ağa, bir İn
_, ı!iz canbazha

n~sinde rol al
ınııtır. Zaro a
'iaya rol veril
.ıesine evela 

, İngiliz hükU
meti mani ol
ınuf. Çünkü 
bu, İngiltere'· 

. ı<te bulunanlarla 
uc .ıynı JJH'•ıe . V . 

l'kki edilınış. e ıt
rekabet te a . ik çoğaldığı 
siz amelenin gıtt çe k 

d 
z 0 ağanın re a

bir zaman a ar. eınek isten 
betine mahal verılın l "!tere'_ 
miş. Fakat bilahara nf~adığı 
de bu yaşta bir adalll 0 

• t" 
h eye ış ı

anlaşılınca canbaz an . 
rakine muvafakat edi1JJ11t• 

Dün haklarındaki daflanın nakzen rüyetine başlanan 
komünistler h8kim huzurunda 

Solaryompalasın çıkar 
dığı dayaya başlandı 
2 nci hukuk azasından Mithat ve 
başkatip Macit B.ler Ağırcezada 

ikinci hukuk mahkemesi azaıın- kili M. Hayri Bey, mukabelede bu-
dan Mitat ve ayni mahkeme başka- lundu. · 
tibi Macit Beylerin maznun sıfatile 
iıpati vücut ettikleri Solaryom plaj 
davasına dün Ağırceza mahkemesin
de batlanmııtır. 

Dat1anın sebebi 
Çok karısık hukuki safhalar ar

zeden dava~n esa'ı şudur: Filurya
daki Solaryum Palas plajının bulun
duğu araziyi Gülhan• hastaneıi dok 
torlarından Murat Beyle Şakir ve 
Efkaryan Ef. isminde üç ortak uzun 
müddet için kiralıyorlar. Bu üç or
tak, plajı bir müddet i~lettikten son 
ra burasını muteber kefalet vermek 
ve icabında bir baskasına kiralaya
bilmek şartile Nobar Ef. namında 
birine kiralıyorlar. Nobar Ef. de 
plajı iki sene kadar işletiyor. Geçen 
sene, Nobar Ef. de lıu işten vazge
çiyor ve plajı bu sefer Halit Bey İs· 
minde birine dcvrecliY,or. Ancal< bu 
devir muamele"i nok~~n yapdıyor 
ve teslimi icap C'dtn h..zr eıya teslim 
ediliniyor. 

Mahkemeye müracaat 
Halit Bey, bunun üzerine 4 üncü 

hukuk mahkeme•İne müracaatla 
mecurun tamamen tesllmi için No
bar aleyhinde bir dava açıyor. Ha· 
lit B. muhakeme neticesinde davayı 
kazanıyor, il&m kat•İyyet kespedi
yor ve bu suretle kendisi p)Ajın va
ziilyecli bulunduğunu ileri sürmek 
hakkını ka'Zanıyor. 

Bu esnada plajın ilk müatecirle
ri olan Murat Bey ve ortakları ikin
ci müıtecir Nobar aleyhinde muka· 
vele teraitine riayet etmemek neti
ceıi eıya zıyaı ve zarar ziyan vuku 
bulduğunu ileri sürerek ikinci hu
kuk mahkemesine müracaat ediyor· 
lar. l•tedikleri ıey, sadece zarar ve 
ziyanların tesbit ve Nobar Ef. den 
tazminidir. lkinr.i hukuk mahkeme
si azaıından Mitat Bey, o günlerde 
tahkikat hakimi vnife•ini gördüğü 
için davaya ait ilk tahkikatla met· 
gul oluyor ve neticeye kadar ihtiya
ti bir tedbir olmak üzre Solaryum 
plijın1n ''yedi emin,. sıfatile idareai
ne karar vererek mahkeme başkati
bi Macit Beyi "yedi enıin" naspedi
yor. 

Aradan bir müddet ge<;tikten son 
ra HRlit Bey, p)ilj idaresine vaki o 
lan müdahaleler yüzünden bir hayli 
zarara düçar olduğunu iddiaya baş
layor Meıele, lstanbul Adliye baı
müfettişliğine aksediyor ve müfettiş 
ler, tahkikata baılayorlar. Tahkikat 
evrakı ikmal ediliyor, fezleke yapı
lıyor, yapılan fezleke Adliye Veka
letine gönderiliyor. 

Vekalet, fezlekeyi hakimler ka
nununa tevfikan en yakın merci ol
mak itibarile Kor.aeli Ağırceza mah
kemesine sevkediyor. istintak haki. 
mi vazife~ini İf~ eden Kocaeli Ağır
ceza mahkeme•i de lüzumu muhake
me kararile evrakı lıtanbul Ağırceza 
mahkemesine gönderiyor. ikinci hu· 
kuk azasından Mitat Bey bu dava
da müteha1111 ol-yan bir mahke
me batkatibini "yedi emin" naıpel
tiğinden, Batkatip Macit Bey iıe 
Solaryumu uıul hilafına bir baıka
ıına icar etmesinden dolayı muhake 
me altına alınıyorlar. 

Niçin ağırcezada 
Davanın Ağır cezada görülmesi

ne gelince bu, cürmün ağır cezayı 
müstelzim olduğundan değil, hakim 
ler kanununun bir maddesine tevfi
kan en büyük merci• olmasından i
leri geliyor. Bazı gazetelerin yazdı· 
ğı gibi ortada bir para sui istimali 
yoktur. 

Dünk celsede maznun. Mitat ve 
Macit Beylerin hüviyetleri teıbit e
dildikten sonra maznun vekilleri 
Kenan Omer ve Mustafa Adil Bey
ler, hadiseyi uzun uzadıya teşrih et
tiler. Rn9U\ davac1 Halit Beyin ~' 

Bir münakaşa 
Maznun vekilleri, Halit Beyin 

davada bir mevkii olmadığını ileri 
sürdüler ve bu yüzden iki taraf ve
killeri arasında uzun münakatalar 
oldu. Müddeiumumi muavini Cemil 
Bey, maznunlara itiraz hakkı veril
mediği için davanın usule muhalif 
olduğunu ileri sürdü: 

- Her hangi maznun itiraza da· 
vet olunmadan mahkemeye sevkolu
namaz! dedi ve evrakın noksanları 
tamamJanmak üzre Kocaeline gÖn· 
derilmesini istedi. 

Mahkeme icabını düşünerek M. 
Hayri Beyin Halit Beyin vekili Si· 

fatile mahk~mede bulunabileceğine, 
keyfiyetin tetkiki için ticaret mah
kemesinde bulunan dosyanın mahke 
meden celbine kal'ar vererek muha
kemeyi 16 hazirana talik etti. 

Bera~t kararı 
Adanada vaktile intitar eden 

"AhaJi" gazetesinden sütunlarına ge 
çirdiğinden dolayı Hükümetin ma
nevi fahsiyetini tahkir ettiği iddia
sile Ağırceza. m.PLhkemesine sevke
dilen ''La Turquie liberale" gazetesi 
mes'ul müdürü O"man Hamit Bey, 
hakkında dün karar verilmittiır. He
yeti hakime yazılan yazıda cürüm 
mahiyeti görmediğinden Oıman 

Himit Beyin beraetine karar ver
miıtir. 

Polisten sorulacak 
Arjantinli Zeki Ef. nin gazeteler 

aleyhinde açtığı davaya dün de de
vam edilınit ve muhakeme, Zeki Ef. 
hakkında zabıtaca yapılmıt herhan
&'i bir tahkikat olup olmadığı anla
ıılrnası için keyfiyetin polisten ıorul 
masına karar verilerek 16 hazirana 
kalmııtır. 

Şakir Bey-Son posta dafJası 
Sabık lktısat Vekili Şakir Bey ta· 

rafından Son Posta aleyhinde açılan 
davaya dün 3 üncü Cezada devam 
edilecekti. Ancak Şakir Beye tebli
gat yapılamadığı ;~in :nuhakeme 24 • 
hazirana bırakıldı. 1 

Komünistler:n davası 

Komüni~tler hakkında Ağrrceza 
mahkeme.i.nce muhtelif cezalar ve
rildiği ın~lı'..ımdur. M•hkiım komü
nistler bu k-:ıran temyiz etmişlerdir. 

Ağır=ezanın hu kararmı teınyiı.: 
mahke~esi u'"iule "it bazı noktalar
dan bozmuştur, Ağırceza mahkeme
si dünkü celsesinde nakza uyma ka
ran ve~üş ve iddia ve müdafaa 
yapılmak üzre muhakeme, diğer bir 
güne t~lik edilmittir. 

··················--····--······················-
Kaçak eroin 

Sirkecide ikinci bir 
kaçakçılık daha 

Poliı evvelki gece Sirkecide lı
taıyonda yeni bir eroin kaçekçılığmı 
meydana çıkarmıı, iki bavul içeriıin 
de 35 kilo eroin yakalanuıtır. ' 

Bu kaçakçıhk vak'a11 polisin Sir· 
kecide tesbit ettiği ikinci kaçakçılık 
vak'asıdır. 

Yakalanan kaçak eroinlerin tay
yare ile lmçırılmak üzere Y etilköve 
götürülmek için Sirkeci istasyonu· 
na getirildiği anlatılmıştır. 

Polisin yaptığı tahkikat netice
sinde, kaç.ak eroinlerin Vitali ismin~ 
de bir komisyoncuya ait olduğu öi· 
renilmittir. 

Vitali henüz yakalanamamıttır. 
Polis eroinlerin nasıl ve 1te suretle 
tedarik edildiğini de tetkik etmPk· 
•.-..1=... . 

Noterler -- .•. ııF-1....E;;;~~~itıa 
ı Soruyoı u 

Vergi cicayet usulün
den şikayet ettiler 
İstanbuldaki noterlerden bir 

kısmı Maliye heyeti teftişiyesi- ' 
ne müracaatla Defterdarlığın 

kazanç vergisi cibayet teklin
den şikayet etmişlerdir. 

Noterlerin ş ikayeti her biri 
ayrı ayrı olmakla beraber, ka
zanç vergisi üzerinde toplan
maktadır. Şikayete esas, 1927 
senesinde alınması lazım gelen 
verginin 1930 senei maliyesi
nin son gününde irbar edilmiş 
olmasıdır. 

Dün bu hususta ve sinemacı
ların müracaatı hakkında heye
ti teftişiye reisi Adil Bey biı· 
muharririmize demiştir ki: 

- Herkes vergisinin şeklin 
den ve derecesinden dolayı şi 
kayet edebilir. Noterler de şi· 
kayet ettiler. T etkik ediliyor. 

Sinemacıların şikayetini de j 
tetkik ediyoruz. 

Mübadelede 1 
işlerin süratle intacına 

çalışılıyor 
Muhtelit mübadele komis

yonunda işlerin bir an evvel İn 
tacı için icap eden tedbirler a
lınmaktadır. Bilhassa bazı me
murların işlerine nihayet ve
rilmiş ve yerlerine işlere vuku
fu olan memurlar tayin edil
mittir. 

Bu hususta baş murahhası
mız Şevki Bey şu malumatı 
vermiştir: 

- Çıkardığımız memurlar 
kadro işleri ile alakadar değil
dir. Çıl<arılan memurlar yerine 
daha ziyade işe vakıf olanları
nı aldık. Çünkü itleri bir gün 
evel bitirmek için azami dere
cede çalışmaktayız. Komisyo
na merbut bütün daire ve tali 
komisyonlarda da ayni. ehem
miyetle işlerin ikmaline çalışı\ 
maktadır. Gümülcüneye tayin 
edilen Fuat Bey bugünlerde 
nıahafJi .memuriyetine gidecek 
tir. Selefi olan Cevdet Beyi de 
buraya aldık. 

Kadınları çalışhrma 
yurdunda 

Halk fırkası kadınları çalıt· 
tırma yurdunda dokumacılrk 
kısmı tevsi edilmittir. Yurda 
bir çok halı sipari,leri vaki ol
maktadır. Keza kutuculuk ıu
besi de son zamanlarda bir çok 
siparit almıştır. 

Burada çalıtan kadınların 
çocukları gündüzleri Edirneka 
pıda cumartesi günü küşat edi
lecek olan bakım evinde bakı
lacaklardır. 

'"=r-.. / \~. 
\ 

Ga:ıetelerin zal 
tunları arasında 

balan ve bir iki Jt 

bildirilen haberlere 1• 

tığımız zaman, lst~e
da kuduz vukuatını 
ğalmakta olduğun, 
rügoruz. HalbukiAizde 
tarafta İstanbulı.ımizin 
mahallesinde, lrir.'a..
kil..,ra girilse, köp ~. 
d 

.. l .; ,,,_ 
e son gun er.,o-

çoğalmış olduğu' 
rürü:ı. cak· 

Kuduz gibi m .. 
bir illete karşı beletf!!!!! 
nin mücadele etm'ksj 
:ıifesidir. Bi:ıim bilı 
mize göre, belediy~-

bu mücadele için af 
mış tahsisatı t1e meı, • 
lan t1ardır. Halbukf 
peklerle beraber, Y•.n 
bu sıcak günlerde kı:r 
vak' alarının ari.tılı·-~ ~ 
karsak, belediyenin 
mücadeleyi hakkile t 
bik ettiline inana lıt 
miyiz:? ,. 

Halkın hayatı fle ı. 

hafi bahsinde, bele· 
de bu iıi r idare edıj, 
rin ne için gevı•k ır. 
randıklarını, 

Soruyoru2. 

Tevfik Rece.ıtı 
İ· 

izahat vermek ü 
A k w ti n araya ç~{ı"ıiı'i'z:, 

Tıp Fakültesi • 
Bey vekaletten ~etat Nuri 
üzerine ~ün. A~ı. Mekteıı 
karafa &•tmııbr 
Bu cftvetin DarU 
fünunun >-..:. L. .. , 

ç:eai ile ali.kadar 
olduğu tahmin e 
dilebilir. Darülfü. 
nun em.ini de An
karada olduğu i
ç.in yeni bütçeye 
bilbaısa itiraz e-. 
den Tıp Fakiil. 
lesi namına Tev
fik Recep Bey
den izahat alın
ma11 muhtemeldir. T. RECE' 

9 
Sinemacılar gitf;) 

Si.nem.etler .;• ., 84 
120 
210 

Arsa 426 
Bostan 140 

çıkan ihtilaf üz. " 
rafından aynla" Garaj 
bulunmak üzert. 

reket etmiıtir. 

30 _ .. 
--- -iliği 30 

ı -~etle 
...... . --

Sarhoş - Vallahi memur efındi,,, ı.açak !" 
ıu ... o--
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• Çapras kelimeler 
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~o· 21 ı SJU I R J A ıT • Ç,A LAK 
· 'fesıı·~Iilllyettr., Ü zlü!MB G AIL Ai T A 

Ç~AN 1931 R IA~ ' A i• L t F i _ r.1 
ll:: - Ankara cadde•i 4 Ull< _lJ l. il K I. L • R E 
ıt adreıi: Milliyet, ı.. . R a H • T _f\ M l!l Y · A R 

Bu çar 6•)K'5 K E L_•lN /\ z • ı 
~' ; Z 1 A JJ • _L E V l _S ~ 5 1 

24312 _ 24313 A i T İ • ! M A M a DO 
• • ,. . L fA K • F M_ F _E L , E K j 
ıhtılat o~R~!LE~t-. ı 11-R-;.. N • ,B ı T • M A 1 

• Tllrkiyc ıçın Harıç ıçırı I 11 M • p IA z IA Rlll Ki 1 K ~ 
Ocak agı 400 kurut 800 kıırut ı 

ık olmadııJ50 " 1400 " Dünkü şeklin halli 
ıunu mühim~ _ __:_ 27

1);) " ı 2 ı 4 ı fi 7 s 9 I·• ıı J 

le.~:t~.~ !:::r~l::§!,, 1 -- - • : • 
ın eZ&D' _- t.__ _,_ . ,_: • ,. . . . , .. - _,,. -· tt-
•tını ilın • ..W--t ..ıilü. - • - - li -ı = 
a çan ça ila..ı-.. mu'111iyetini - - _J 

~ü~ü;~ \ ~=. ~ -· =ı_ . ·f-,· 
erdir. rninku- Hava • • • · 

Fatih:•-- .. - - -- .-.M -1. 
- Yen fıız!a hararet 27 en - -- il - - ı•: j 

•ar . .' Çan Hava buiün bu-
1 

=---· •L . ı• ! 
ıu ıhli~ t:uzgar mütehavvil. -ı ı rıı 
Demıı . ıı ft ı -

ele hakL DiJ Yeni şekil 
arÇaayna d•fJ& Soldan saia 

1 - Delikanlı (5). Asla (4). 
fürklerlt 2 _Kalın çuha (3). Sevgili (51. 

:an d~i ~hir har abes! 3 _Meçhul değil <sı. EJcnı .,k 
il teıki yapılır (2). Nota (2). ı 
Fene~·m Anadoluyu gezmiş, 4 - Mazi" (3). Oyun kağ•dında 

levr'n •gelmiş bir mülakat birli (2). Başına S ilave e<leı-
ınd~n b'Anadolunun tarihi e- ıeniz beyaz ol11r (4). 

• · ·· k · · 5 - Namaza davet (4). Hicap 1 

ıe fevkatııu ııotterme ıçın 

Sult•t.-' ıeh": harabesi bulun 6 ..5..2~oyurmak (4). Afrikada bir ı 
··•1'; • .. Ben bu e- ıehir (2) . Edat (2). - Çan sesınden. .. .. d-- 0 1 5 _.. B . h -orunce u 7 - ğ an ( ). 

1 
ıaıyor. enım, er m... s _ Kızlar (4). Süal (2). 
ıine hürmetim vardır. h., 9 _ Derinlikler (4). Farenin 

, d" • h' . ;1e su 
enın mı ıssıyatını rencıo düşmanı (4). 
nek istemem. Büyük çanlan 10 - Hocanın batına doladığı 
ıUrekli çalınması, dinin esaı (5) Edat (3). 
nevzuatmdan madut değil; hi' 11 - I§ (4). Uçmağa yarar <5J. 1 
• • 1 Y--'· · • . ., .. gı 1 stıyan ı[lı 

l\HLLİYET ÇARŞAMBA 

Hu akşam M t. L E K sinemasın<:a 

Müteveffa RUDOLFH V ALENTİNO'nun 
bıraktığı en güzel eserinden biri olan 

ÇAPKI PR 
filminde ~örünecekt'r. Düi. uliye 30 kuruş. 

3 

lstanhul ve taşraciaki 
DEV AİR VE MÜESSESA Ti 

RESMIYENİN 
Nazarı Dikkatine~ 

Y e:ıi teşdckül eden ve merkezi Istaobulda Kahraman 

zade hanında ÜÇÜNCÜ KATTA bulunan 

Resmi ilanlar 
TÜRK LİMİTED ŞİRKETİ 
1 IHazira'l 931 larih;oden itibaren ifai muameleye 

bı.~lamıştır. Gazetemizde neşredilecek bilumum de vair 
ve miiesstsa'ı resmiye ilanlarının leehhma uğramamasını 
ve muntazaman neşrini temin için mezkur şirkete gön
derilmesi iktiza ~ttiğini devair ve mü~ssesatı resmıycnın 
Pnzar· ıttililına arzc,>Jeriz. 

~ Telefon 20960 

Harik Hayat Kaza ve Otomobil 

S~j:'.Ortalarmı zı Ga]atada Ünyon hanında kiin 
ÜNYON SİGORTASINA yapbrınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
aa 

lJj(i'DVON 
"umpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır-

Telefon: Beyoğlu 2002 
J - Namaz k•ln,.ın yer (4). Ayı 1 

taç asır ;:>turmuş ! yuvası (2). Baston (3). -
erden b· 2 - Namaz (6). Namaz kıldıron 
almazna:;:eteler Ankaradan (4).. . . . • t .... Itriyat modası - Seri levazımatı 
eti (İsa telgraf netrettiler. Bu 3 - Vılayeh ıdarc ecen (4). E- 11/r 
ıetmiyorumı .. t B•nkası bina- zan ok_unan yer <6 >· 1 Şayanı Hayret Temettii 

Dedi. ~kasa dairesi- 4 - Zelra (4). 

Genadios, Fatih'ilığı yazılı. 5 -;,ğ~h(t).1 (S). Dumanın bıralr- Katal~g isteyiniz. Zirdeki adrese~·~--
ıü cerhedecek ma: olur otur- 6 - Temiz (3). 
rermeğe muvaffaJ>ur değil ki, 7 - A~lık (2). Ahenk (5). 

_ Şimdi iradeınalım. Hem S - Ev (4). içilecek şey (2). 
necliaine a oturm .. sı oturma- Peygamberin kurduğu (3). 

d. Al · k 9 - Zaman (2). Nota (2) .. ye len · · ı ır.. emı re a kadar (3). 
Di erinden kalkm•ya 10 - Ahde•! alman yer (8). De-
G • ıflı Hasan Ef. mer- ri kemik arası (2). 

n!vzulmiş ki: 11 - Elektrikte bir tabir (4). , 
ıep bitmık Kemal Bey: "Kal- Arzu (4). 

htpafl; vatan!,. dedi .. Kalk-
S ·izi ba,kaları kaptı! 

l - be ~n ki de buna benze- kin,, denilen bir takım arapça j 
a~ • Zaten hepimiz oturma şeyler söylerler.. Guyii. kabir 
ıa f zı..e,ker değil miyiz? Ne süali sarulunca merhumun ak
ır k '1ıiri icin: lında kalsın diye sufle ediyor- 1 

ne te lan bey ne yapıyor? de- lar. En ufak İptidai mektebin- ) 
rorsu de bile birine sorulan şeyi bir 
mlaklar----· -.. C ba,kasının sufle etmesine mii- ı 

dd . d •ruyor.. e-
'a ea .eauı urm y saade etmezlerken ilii.hi bir im-
011 muvafakat ett'' ~: d tihanda böyle gayı i ciddi şey-

Parfüm - Slammer, Leipzig o 

ESTl°E 
Etiketleri· 

Büyük müsabakasının keşidesi 
23 Haziran 1931 Salı günü sabah saat 9 da Beyoğ
Tepebaşında ASRI sinema salonunda, icra edilecektir. 

Kcş:decen e\·el dühu'.iye kartını hamil olup teşrif ede
cek muhtc:em hazıruna meccani bir sinema müsameresi 
verılecekt r. 

D' h kın ·" evın e ne 
ıye ay ?. · lere müsaade edileceğini dü~ün Sene'erdenberi devam etmekte olan keşidelcrimizin 

Kilisedeki ihti' 1 · 1 mek ne dereceye kadar hürmet 
d 'h .1•1 •mez er mı.. gördüğü fevkalade rağbet karş>sında numaralı kupon-

ırasın a 1 tı .~ e ..ıİ•telakki et- kaı·anedir, orasını ilahiyat a-

HAZIR AN 1931 

Yeni neşriyat 

Kooperatifcilik 
Yazan: 

Suphi Nuri 
Ali ticaret mektebi mu

allimlerinden ve gazeteci ar
kadaşlarımızdan Suphi Nuri 
beyin bu isimdt~ bir kitabı 
çık m 1 f tı r. Memleketimizde 
kooperatifcilik hakkında yeni 
bir alaka uyanmıştır. Koope
ratifçiliğin mahiyetini hulasa 
eden bu eseri tavsiye ederiz. 

!!!imi--• Bugün --
OPERA SiNEMASINDA 
Birinci matineden itibaren 

ROD LA ROQUE 
lk defa iraesine başlanacal. 

EŞKİYA GÜZELİ 
sözlli ve şarkılı,aşk ve ser 
güzcşt filminde görünecek
tir. 
Dühulive: parter 25 kuruş. 

Zaptiye t.Jazırı 
Nazım Pş. nın Habratı 

'' Yeni Gün ,. neıretmiye 
başlıyor. Bu hatırat Ermeni 
vukuatına, Abdülhamit dev
rinin mühim bir çok hadise
lerine dair henüz b:linmiyen 
meraklı hakikatleri vesikalara 
istinaden meydana çıkarmak
tad1r. 

Memleketimizin bazik ve 
_\- .. V.t.. "'-1)aı .. u:!:Ul Ctl"OOtıı,,_...,.\.u 

Gureba hastanesi dahiliye 
mütehassısı Doktor Hacı Ke
malettin B. b 'r müddettenberi 
duçar olduiu hastalıktan re
hayap olamayarak dünkü salı 
günü irtihal etmiştir. Cena
zesi bugün Uleli'de Sait 
Efendi sokağındaki hanesin
den kaldırılarak Aksaray Va
lide camii şerifinde öğle vak
tinde namazı badeleda Top
kapı haricindeki aile kabris
tanına defnedilecektir. 

Arsa aranıyor 
Bır fabrika inşası için 

arsa satın almak isteniliyor. 
Müsait bir bina varsa isti
car edilir. Arsa satmak 
isteyenlerin veya binayı 

icara talip olanlann arsa
nın veya binanın bulun -
duğu mahalli, mesahai sat
hiyesi bedel ve şeraitini 

vesair tafsilatını 462 ru
muzu tahtında İstanbul 176 
numerolu posta kutuıu ad

re.;İne mektupla bildirme

leri. 

Tahlisiye U. Müdürlüğünden: 

Deniz ilinı 
Karadeniz - Bo~azı 

~ 

12-1O-929 tarihli ilana zeyildir 
Karadediz Boğazı haricindek; 

o -
Arı 41 24 30 Şimali 

• 
Tuli şarki gırinicten 29 09 3Ô Tul 

\. ~ 

Bulunan Fener işaret gemisi yerine her üç saniyede bir şi 
ıekli ziya gösteren, :ıatülbareke ve her dakikada muntaza 
fasılalarda dört çan sedası veren bir ziyalı şamandıra 1 h 
ziran 931 tarihinden itibaren demirlenecektir. 

Ziyalı şamandıranın ziya müddeti 0.3 saniye ve hus 
müddeti 2.7 saniye olup gardiyansızdır. 

Ziyalı şamandıranın evsafını tetkik ve kontorol iç\n fen 
işaret gemisi kemafissabık fenerleri yakmakta olduğu hal 
bir ay müddetle mevkiinde kalacaktır. Ziyalı ~amandıran 

irtifaı dokuz metre ve mesafei ruyeti takriben ( 14 ) mıld 
Fener işaret gemisinin kaldırıldığı tarih ayrıca ilan eclilı 
yecektir. 

Evkaf Umum Müdür 
•• 

lüğü vakıf akarlar mu 
dürlüğünderı: 

Bir sene müddetle icar ıçin 
Müzayedeye vazolunan emlak 

ı Bahçelı:apıda dördüncü vakıf banın hirind kRtında 
37 No. oda. 10. 

S! Heybtliadada Büy t.ik mana~m n : ı,metp•sı cadde-
sinde 70 \;o. hane. ı. 

3 - Çar~da Takkeciler sııkaJtında ;:-;- No. duUAnın 
dörtte uç oıs>e;ı" .l 1 

:'llüddcti icar: 1·6 931 tıırihiııılen J.fi.932 ı:.rihine k:ıı!ar lı 
senedir. . . .. 

İki sene müddetle icar için müzayedeye 

vazolunan emlak 
4 Heybeliadada arka ~ol.akta JO ·o. hane 16 

5 Tophanede İlJaS çelebi mahalle,incle 14 . 'o. hane 
6 - Çelelıloğlu .AIAetıin mahalle•inde ı:,kipo,talıanc 

caddesinde 2-1:; :'\o. diikkAn ~.' 
:\luddeti icar. 1-6-931 tarihinden 1-6-9;33 tarihine !<atlar il 

senedi. 
"' . . 

Üç sene müddetle icar için müzayedeye 

vazolunan emlak 

i' - Heyheliadada Dep;irmen sokağında 3 i\o. hane 1 ~ 
Müddeti icar: 1-6-9111 der. 1·6-9.34 tarihine kadar iıç .cncılir 
Mebdei icatlar: Eski mtblecirler İçin akdi salnkın hitamı. Ytn 

müstecir için te~lim tarihidir. 
Müddeti müzayede: ~2 mayıs 931 den l 3 haziran 9J 1 Cuıuarte i !;"11 

Bal;\da muharrer emlll: kirayı verileceğinden ıoüzaı rdcye ı·~ zc 
!un muştur. Taliplerin yevmi ihale olan ~on ıı;unıin . ·at ıın dor. 
buçu~1ına kadar şarmameyi okumak \"C teuılnarı mU\ ak kate it 
ederek müzayedeye iştirıık etmek: uzre lstaııhnl ~:hal mıid < rlu 
~ünde vakıf akarlar müdürlllf;iine müracaatları ll:ln olıın~r. 

Evsaf Ye mü~temilatı hakkında malOmat almak İ<tlvenkr t 
müddet zarfmda ımızayede odasına murscııkt ~dnek eni r.-ı•J 

raporlarını ı<C\rebllirler. 

Dr. HORHORU 
Bcıo~lıı Tokıtlnan yanında mekttp ,ıı·ak .l 

Hergiin ••bahtan ı~şamı kodar 
k k d b !arımızı hamil toplayıcılarımızın h~-.5ini istiap edecek 

-ece a ar ur banı t • !imleri dü,ünsün.. y almz be- " Kacll• öy Kuşdilı liyatro-
ranın ilk (B;'e ,erm" yap ıgı nim anlayamadığım bir nokta dl'recede vasi bir sinema sa17·c1ıJ' eıo'lladığından dü- sunda komik Naşit, Şevki, Ticaret işleri Umum Müdürlüğünden: 
ıütün pape•e\,, .. ~·-ni: e yap- var .. Ölen adamın ismi daima: huliye kartları tevzüne rgriçf11

1 
are edı karagöz Hüs<y.n, Cevdet 

\ <> Kflflı k Sigorta şirketlerinin teftit ve murakabesi hakkındaki 25 
a°E:mna.lkı'n,.meselesi I, - ya Mehemmet ibni Hav- Bu itibarla markaJ,,./ıkıa,.,,,, • ıhterem müsteh- beylerin iştiraki• 1931 senesi Haman 927 tarihli kanun hükümlerine göre Türkiyede Nıık-

-... va! diye hep Havva anamıza liklerimizden özürle S ' gelmek isteyen- umnmi komikler ıausabakası. li S l ·ı · ·-ı d or yat igorta muame iti e qti15.., eylemek üzre teşkil edilm'ş 
ın ·~, ve ölümden hoşlan- atfolunur, yani ana taraf şüp- !erin Galata'da M~- _ Uyoruı, marada kiin ya-ıleyhınabiattan bahsedilmez hesiz telakki edilir.. h l . . d - k Beşiktaş Büyük aile parkı olan ecnebi sigorta şirketlerinden (Asekürans Ünyo:ı) sigorta 
ııafl. ı'çt zı ane erımız en ~~ _ ıaralı upona mu- per•embe ak•amı Ay•e Milli · k · b k ti T ki ı · B B k d • d' J .,. .,. .,. flr eti u ere milracaa a ür yedeki muamelatını kı.t ..-e 
>as.m e,'ı~rmm, :reasksleı :mey. varuknı~, u ne a ar manasız şey ır kabil bir dühuliye kartı almalarını rica ederiz. operet 3 perde Primadonna ~ .,. değil mi? Bunu ban• tevil de- · tasfiye edeceğini bildirmiş olmakla mezkur şirketle alakası 
lzlıle l halledemedim.. .,..:.• - ~açık izah edebilen var istirahati umumiye nazarı dikkate alınarak dilhuliye Nevart H. ile. olanların şirket umumi vekiline ve icabında İstanbul Mınta-
:ley'.!:i'!n ya, bizde birisi def- mı? kartlarının adedi (lOOO) olarak tahdit edilmiştir. Üsküdar Hale sinemasın- kası Ticaret Müdürlüğüne müracaat eylemeleri lüzumu ilan 
>ı duı:ca hemen orada "Tel- FELEK da Aşk İhtiyacı. olunur. 

y~~~-----:-':"""--""""'.:-::-'--~~------"!'-----~--'!!""---ı-----... ~~"'!!!!!!!'!!'!''!'!!!~!!!!'--.... ~!!'!!'!''!""'!'!!!!"~----~-~~~--""!'"'--""!!!!!!"'!'!""'!!'"'--_~_!!._!!._!"'!._!'!..'!!_'!!_~--~!!'!!'!'!!'!!'!'!!'!!'!'~-!!!!"!!!'!!!------------~ 
~-ızın. bir ~e.li.Jı11 . varmış.' Bir ı kat ond•n da evvel sevdi~i kı
suvarı zabıtı .. Kerıme Hanımı zın hayatta olduğunu, vakit ge 
kimseye vermek istemiyormuş. çirmeden Kadri'ye müjdele
Babası kızını bu adamdan ka- mek lazımdı. Demek Kerime 
çırmağ• mecbur olmu,. Hanım Bursa'da idi ve bir kaç 

.,i'nin - Yok efendim! Hiç bilmez 
pc yaradaBakerbiri,lemeci- miyim? Pata Yeıil Caminin ar 
unv~"kanına girmiıti. kasındaki konakta oturuyor .. · 
den ~~ik.r,J-!r~ büı-ümeük Kendisi gelip b•na etY• ısmar
ği,tinn<k İ•leyen~ l•dı. Biliyorsunuz, Paıa Sad
,havuı, muayyt;'e yok, Mehmet razamdır, güveyi de Sarayın 
zaman için •ı;alıfıyorsun.. baş katibidir. 
sanların hall;fendi işini elinden Ali bu sözleri kemali gurur-

1 - Ko· d' 
b. d f • "evap ver ı: la söyleyordu. 

JT eact.. lb' Ş Bk kili lar: B -'le ışım var çe e ı.. u a er u a < arına inananıa-
hattc.ıin gelin duvağı yarın dr. 
çok f. yetişecek.. - Kızın İsmi ne 
kcndicaip ley.. Böyle acele - Kerime Hanım. Anlattık-
artık ""ıİyo,· acaba.. !arına göre kızcağız peri gibi 
mezler. 'dd' L• ld E l . B" . 

2 aı c.ı ı ın-r \'\vur • ı. - ııüze mış. ır rıvayete göre 
dald etli bir itler. bahseder Kerime Hanım hastal•nmış ta 
Capu buraya tebdili havaya gelmiı. 
mck v• ri yok r. ~ relebi? Bir rivayete göre de .. 
(ı) - Nap;ı; ;v,.., t • •••o. k•· _ Ali İngili/Jf'ın\wJl\~I{)• dr~;u 
'Jı:Oli kra.ll:ırmın rahat ve scfıhhk. lCUl ıttt- 1 •-· ~ Falih RIFK.l 
tiklcı yer. 

İngiliz adamın bu sözlerini güne kadar bir başkasının karı
dalgın bir tavurla dinleyordu. sı olacaktı. 
Bir müddet sustuktan sonra İngiliz sordu: 
muh.tabına sordu: - Duvak ne zam•n hazır o-

- Bana bak: Gelin olacak lacak? 
kızın ismi Kerime Hanım oldu- - Pata duvağın yarın hazır 
ğundan emin misin? olmasını isteyor. Elimi çabuk 
Dokumacı İnııilizi hayretle tutmalıyım. Daha çok i,i vu. 

süzdükten sonra: Nerede ise gün batacak.. On-
- Bir baba kızının ismini bi dan sonra artık parmak alışık-

lir zannederim!. dedi. lığı ile işleyebileceğim. 
Vakıa bu delil itiraz kabul İnııiliz bu sözleri dinlerken 

etmezdi. Oy le olmakla beraber zihninde bir plan tasarladı. 
Çarls Baker bili fÜphe ediyor- - Peki, bu duvak bitince bu 
du. nu patanın konağına sen mi gö 

- Yusuf Paıa mı dedin .. İb türeceksin 
rahim Bey, ha! Kerime H•nım. - Tabii ya .. Başkası ile gön 
Acaip doinısu.. dermek işime gelmeyor. Pa§a 

İngiliz hayretini bir türlü ye İstanLul'a gitti. Duvağr geline 
nemiyordu.. vereceğim ... 

Demek Kadri'nin çılgınca Çarls Baker gene sustu. Zih 
sevdili kiz, kendi tahmini ııibi nen karışık bir mücadelenin hal 
1 Hu Yi. lile "neşguldü. Şayet .ipek, çay 

-neaele ır 

his olsaydı, bir an bile tered
düde lüzum görmezdi. Çünkü 
bu kabil itlerin en hurda tefer
rüatına bile vakıftı. Karlı su
rette hangi mevsimde mal alıp 
satılır? Bunu bilirdi. Alım sa
tunda aldanması için karşısın
daki insanın son derece kurnaz 
olması lazımdı. Fakat aık ve a
laka bahsinde ... 

Bu büsbütün ba,ka bir işti. 
Elle tutulmaz, rözle görülmeı:, 
gayri muayyen, hasılı .klınm 

ermediği bir it .. Evveli milli
yet ve din itibarile kendinden 
aynlan iki insanın mukaddera
tına karışmanın doğru olma.
ya.cağını düşündü. Sonra Kadri 
Beyi hmtırladı; delikanlrnın son 
görüştükleri gündeki çehresi 
gözünün önüne geldi. Ne olur
sa olsun, bu işi üstüne alacak
tı. Arkad•şının hatırı için şim
diye kadar yürümediği bir yol
da yürümeği göze aldırmıttı. 
Ali bir taraftan çene çalıyordu. 
İpek fiatı yükselmiş, mal azal
mıştı. Bir t.raftan inHn eli 
drğmed n mal meydana geti-

••• 

çıkmıştı. Bunların her biri u- etti. Kerime de istemiyerek r 
zun uzadıya münakqa edile- zı oldu. 
cek bir mevzu teıkil ediyordu. Arabaya binip bir saat kada 

Nihayet Çarls Baker kalkıp şehirden uzaklaştılar. Bir ço 
ipekhane muhitinden uzaklaş - kimseler havanın güzelliğin 
tı. Ertesi gün Kerime Hanım- den istifade için kırlara dökül 
la konuşabilmek için bir çare müıtü. Kerime gözünün önün 
düşünmeğe baıladı. deki bu canlı manzarayı mah 

Kerime Hanım Yeşil cami- zun mahzun seyrediyordu. 
ye gittiği günün ertesini hala- Bir sürü çingene renk ren 
sile beraber çarşı pazar dola- esbaplarile vahşi kır çiçekler· 
şarak geçirdi. Bu gezinti hayli gibi etrafa yaytlmışlar. Tara 
yorucu oldu. F•kat akıama taraf türküler duyuluyor, çin 
doğru halasının gene çar,ıya geneler çalıp oynuyorlardı. 
çıkmak hususunda vaki olan Fakat bütün bunlar Keı;m 
teklifini sureti katiyede reddet nin kederini artbrma.ktan bas 
ti. Babası kendisine bir takım ka bir şeye yaramıyordu. Nih 
yeni kitaplar göndermişti. Bir yet içini çekti. 
köşeye çekilip bu kitapları oku - Artık eve dönsek! dedi. 
mak isteyordu. Çehret.i M>n derece solgun 

Huri Hanımın canı gezmek du. Bu solgunluk o kadar fazla 
iıtiyordu. Fakat Kerimeyi yal- idi ki Huri Hanım yeğeninin 
nız bırakamazdı. Genç kızı bir hastalanmasından ko;kt>.:. !::Ye 
dakika bile göz önünden ayır- dönmek üzere kalktılar. Esa
maması hususunda Yusuf Pa§a sen almış olduğu talimata mu
dan sıkı talimat almıttı. Onun gayir ot.ııamai.: şarlile ke1·iıve 
ıçın çar~ıy• _ gi~me fikrinden 

1 

nin. ?er a.ı-~u~unu yer~e. getir
vaz geçıp yegenıle uyuşmafra megı usul ıltıhaz etın•ştı. Ka
k~•ar verdi. Genç kıza aı-aba 1 m<'ı kalfa ile berrıber tekrar a-



&IILLIYET ÇARŞAMBA 3 HAZIRAN S 
--~:-;:-~~~~~~~~------~~ 

rrinci sahifeden geçen yazılar ~~/isle 
. Dun 1imanda bir 

Gasso'nun p•YANGO kitapları 1 
rkos işinin kes
rme tarzı halli 

Tütün inhisar ida- Münhal meh'usluk 

üzerindeyiz 
resinde bugün kad
rolar tebliğ ediliyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
münhal bulunan meb' 
usluklara namzetlerini 
yarın ilan edecekt1r. 
Fırkanın namzetleri 
meyanında sabık meb'· 
uslardan altısının da 
bulunduğu kuvvetle 
söylenmektedir • Bu 
meyanda sabık Kars 
meb'usu Halit, Manisa· 
meb'usu Doktor Saim, 
mefsuh Serbest Fırka 
azasından olup bil'aha
re iL Fırkasına iltihak 
etmit bulunan .. bık 
Bilecik meb'usu Rasim, 
Konya meb'usu Riiftii, 
İstanbul meb'usu Ziya
ettin, Aydın meb'usu 
Mithat Beylerin isim
lerinden bahsedilmek -
te~ir. 

(Başı 1 inci sahifede) 
e olduğu halde burada na 
likkate bile alınmamıştır. 
1, şirket aleyhinde muhte
·ihlerde yapılan kanuni 
ıt mahkemelerimiz tara
o. şirketin ademi mes'uli
le neticelendirilmi,tir. 
rkos suyu içilebilir mi, 
1ez mi? •. Meselesinde ise 

(Başı birinci sahifede) 
dilmediği için on gün sonra tekrar 
Ankaraya giderek, Maliye Vekaleti 
ile temasa devam edeceğim!' 

Aldığımız malUmata nazaran bu 
idarede açıkta kalacak erkandan 
kimse yoktur. Açığa çıkarılacaklann 
en çoğu mülh~kat idarelerindendir 
Behçet Bey bugün idareye gelerek 
yeni kadronun tesbiti ile meşgul O• 

lacaktır. Behçet Bey ile beraber An
karaya giden müdürler de gelmit· 
lerdir. t hiç bİı' hak ve müdafaa 

demez. Müteaddit tahlil
;ticesinde terkos suyunun • 
l şürp olmadığı anlaşıl

Müskiratta 
Müskirat inhisar idaresinde mer

kezde tasfiyeye tabi tutulan bütün 
memurlara tebligat yapılmıf, dün de 
kadrolar Taşraya telgrafla bildiril
mittir. 

r. Hatta suyun içilebilir 
ale getirilmesi için hükU
ı icbarı ile şirket tarafm
)'apılan tahlilhanelere rağ 
lerkos suyu içilir bir bale 
emiştir. Ankarada umu
anaat şudur ki: Terkos 
kabili şürp bir hii.le geti
bile mutlakıyet idaresinin 
bıraktığı miraslardan bi
•n terkos mukavelesi la
ıl halkına daima iztırap 
recek ve İstanbul'da dai
ıir su derdini yaşatacak 
yettedir. Onun içindir ki, 
:al bir tedbir almak lizım-
1.caba İstanbul halkı bu 
azdan nasıl cıkarılacak. 
ial ve hukuki· mütkülat 
sında ~imdiye kadar ol-
1 gibi mutlak bir tevekkül 
~slimiyet yolunda devam 
gidecek mi?. Hemen ifa
.meliyiz ki, fazla telaş ve 
~eye mahal yoktur. Yuka
işaret ettiğimiz gibi hüku

ı 1stanbul'un azim halkına 
IUk eden bu işi büyük bir 

1 
• ile takip ediyor. Muka

rıın bir maddesine göre 
~met bu anda firketi satın 
kk hakkına maliktir. Esa
&.mme hizmetlerine taallfik 

~
bu gibi şirketleri hukuki 

n basıl oldukça millileş
k, devletle§tirmek, bele

tirmek, Cumhuriyet Halk 
~sının esaslı bir gayesidir. 
aratorluğun eski ve dar 
İyetini ifade eden bu muka 
in ahkamı şirketi mübaya 

müsait olduğuna göre tet
dilecek iki mesele kalıyor. 

- Mali kabiliyetimiz var 

- Teknik kabiliyetimiz 
ınidir?. 

ınumi kanaate göre İstan
elediyesi mevcut vasıta 
embalarına istinaden bu 
n mali bir kombinezon bu
ir. Teknik hususundaki 
anımızı ise hariçten müte
ıslar getirtmek suretile te
edebiliriz. Aldığımız mev
ınalumata nazaran, hüku
şirketin mübayaası için 

'ikat yapmaktadır. Bu tet
tın az zamanda müsbet 
elice vermesi bekleniyor. 

in en kestirme ve radikal 
~ halli budur. İşte İstanbul 
lerdinin Ankarada bükii-
ve fırka mahafilindeki it

i mevzuu bu esaslarda top 
tor. 
ıtanbul efkarı umumiyesi 
~erih olabilir. 

Sürt meb'uıu 
MAHMUT 

·eşil Hilal günü 
laziranm betinci cuma gü
Yetil hilal günüdür. O gün 
lci.yedeki bütün içki düş
lları toplanacak yer yer te
'ratta bulunacaklardır. Bu 
uluktan en başlıcası cemi
tarafmdan hazırlanan de
gezintisi ve Yalova ziyareti 
:aktır. 

Segrise/ainde 
Seyrisefainde tam kadronun tat• 

hikine henüz geçilmemiıtir. Muvak
kat bütcenin tebliğinden sonra bazı 
tebeddÜİata intizar edilmekedir. 

Seyrisefain umum müdürü Sa
dullah Bey dü.n de fabrikaların bir 
kıımmda n havuzlardaki tetkikatı· 
na devam etmiıtir. Sabah saat 9 da 
batbyan bu tetkikat akşam geç vak
te kadar devam etmiştir. 

Sadullah Beyin bu kısunıl. ya
pılabilecek tasamıfu tetkik ettiği 
söylenmektedir. 

Beledi gede 
Geçenlerde belediye reis muavini 

Hamit Beyin riyasetinde kaymakam 
!arın iıtirakile bir içtima yapılınış
b. Bu ictimaın ınukarreratı bir ha
ziranda~ itibaren tatbik edilmeğe 
baılannııştır. Bu içtimada 300 tanzi
fat amelesinin açığa çıkardmasına 
karar verilmiıtir. Bu üç yüz kiti İ· 
çinde tanzifat on ba.pları ve müfet
tişleri de vardır. En fazla amele çı· 
kanlan kaza, Beyoğlu, Eminönü ve 
Fatihtir. Diğer kazalarda da kadro
ları niabetinde açığa çıkarılmııtır. 

Bundan başka 10 ceza memuru 
da açığa çıkanlmıftır. 

Köprü mururiyesinin kalkma11 
üzerine acıkta kalan 118 memur .. 
dan bir k;ımı münhallere tayin edil 
miı, diğerlerine de açık maatı veri
legelmiıti. Açık maB§ı alanların ma
aıları da 1 hazirandan itibaren ke
silmiıtir. 

Belediye bu tensikatı bütçe zaru
reti dolayıaile yapmııtır. Dahiliye 
vekaletinden yeni bir kadrn yapılma 
sı için henüz bir emir gelmemi,tir. 
Maamafih belediyede yeni kadro ya• 
pdıa dahi çok memurun açıkta kal
masına ihtimal verilmemektedir. 
Bunl.;.. nihayet bir kaç kiıiyi geçmi
yecektir. Çünkü viliyetle belediye 
yeni tevhit edildiği için itlere en 
müfit olacak tam kadro hakkında 
henüz kafi bir kanaat elde edileme
miştir. Esaslı teşkilat ve tebeddülata 
bu noktayı nazardan belediyede an
cak gelecek haziranda intizar edile
bilir. 

Beşiktaş kazası belediye kadrosu 
tanzim edilmiş ve bir hazirandan i
tibaren faaliyete ba,Ianınıştır. 

Maarifte 
Maarif emanetinin vaziyetine 

dair henüz resmi tebligat olmadığın 
dan memurla .. ve muallimler maaıla 
rını almışlardır. Ancak bilumum ne
hari lise ve ortamekteplerin 'doktor
lukları liiğvedildiğinden mektep dok 
torları açığa çıkarılmış ve haziran 
maaşları da verilmemiştir. 

Bundan haıka vekaletten gelen 
bir emirde bütün mektep hademeıİ· 
rin maaılarından yüzde 25 tenkihat 
yapılması bildirilmiş ve maaşları o 
suretle verilmiştir. 

Cümhuriyet merkez 
bankasının idare 

heyeti seçildi 
(Başı 1 inci sahifede) 

rayı Devlet Reisi Nusret azalığına 
da sabık Trabzon meb'uıu Şefik 
Beyler intihap edilmiı bulunmakta· 
dırlar. 

Tesis lıegeti 
ANKARA, 2 A.A. - C. Merkez 

Bankası tesis hey' eti bugün banka 
meclisi idare intihabatmdan sorıra 
Maliye Vekili Muıtafa Abdülhalik 
Beyin riyasetinde son içtinıamı yap 
mıştır. Maliye vekili, yeni tetekkül 
eden mecliıi idareye muvaffakiyet 
temennitinde bulunmuı ve t .. ia he
yetine ıimdiye kadar sepkeden me
sailerinden dolayı teıekkür ederek 
vazifelerinin hitam bulduğunu teb
liğ etmittir. 

Müdiri umumt 
ANKARA, 2 (Telefonla) -

Ziraat Bankası müdiri umumi 
muavini Salahaddin Bey Dev
let Bankasına müdiri umumi 
muavini olarak değil, asaleten 
müdiri umumi olarak tayin e
dilecektir. 

T erkos İstanbul 
belediyesine devr 

edilecek 
(Başı J inci sahifede) 

Ankarada cereyan etmiş olan 
borçlar müzakeresinin güzel 
ve veciz bir tarihçesini yaptı. 
Müzakeratın geçirdiği muhte
lif safhaları anlattı. Son müza
keratm nasıl rereyan ettiğini 
ve müzakeratm niçin müspet 
bir netice vermediğini izah et
ti. 

Bu izahata göre müzakera
tın müspet bir netice verLıe
mesi inkıta mahiyetinde telak
ki edilmemelidir. Müzakerat 
ileride yeniden batlayabilir, E
sasen bimillerin murahhasları 
Türk murahhasmm teklifleri
ne müspet veya menfi bir ce· 
vap vermekte salahiyet sahibi 
olınadıklarını ifade eylemifler
dir. 

Tiirk noktal nazarı 

Başvekil Paşanın izahatile 
yeniden bir defa daha anlatıldı 
ki, bükUmet meseleyi bir an ev 
vel bitirmekte ve müspet bir 
neticeye erdirmekte faide mil
li.baza ediyor. Bütün iş mese
lenin tarzı hallinde tediye ka
biliY'etimizin iyi dütünülmesi 
ve hesap edilmesindedir. 
Eğer Ankarada bütçemiz ve 

ahvali iktısadiyemiz baklanda 
yeniden tetkikat imkanını bul
mut olan murahhaslar hamil
lere vaziyeti olduğu gibi anla
tırlarsa Türk noktai nazarına 
yaniltmak için müzakeratm ye 
niden batlaması beklenebilir. 

Sofya - İstanbul A 
telefonu · 

Geçenlerde tecrübesi yapılamayan 
Sofya - lstanbul telefonu tecrübesi 
bugün yapılacaktır. 

Berııt mevaridatı 
Beo:ut ve Hayfa limanları meva• 

riclatına Sıhhiye vekaletinin emrile 
ınuayenei Tıbbiye tedbiri konulmut· 
tur. 

3 üncü kolordu 
illnları 

3 K. O. SA. AL. Komis

yonundan: 
10715 kilo yaş ıebze aleni 

münalı:asa suretile satın ah
nacaktır. İhalesi 20-6-931 de 
saat 16 da icra olunacakbr. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
fizre her glln öğleden evvel ve 
mtıııakasaya ittirak için de 
vaktimuayyeninde teminatla
rile birlikte komisyonda bu
lunmaları ilin olunur. 

- Yaıı: mavslmlfçln 

BEBEK'te 

liralık lali 
Dalyan Unun ... Salp Bey 
yalısı mllbllall olarak ki· 
ralıktır. Darunundakllare 

mUracaat 

eşil Hilal Cemiyeti Seyri
/İn idaresinin tahsis ettiği 
ıırla cemiyet azasını ve ai
~i, içki düşmanlarını Y alo-
11 götürecek ve vapurda iç
lüşmanlığını tesiden muh
f temsiller verilecektir. 
apur köprünün Ada iskele
en sabahleyin saat 8,5 ta 
acak ve Haydarpaşa, Os
r iskeltlerine de uğraya• 

llralarda oturan azayı da a
~tır. Vapurda cazbant ta 

Bir lngiliz Saat Fabrikası 

durulacak ve 'her halde 
içki düşmanlığı tes'it edil

' hem de i vi bir gün geçiril
lllacaktır. 

Mümessil arayor. Saatlerinin mükemmeliyeti, mutedil fiat
ları ve hizmeti ile dünya piyasasında rekabet etmek istiyor. 
Mufassal tekliflerin zirdeki adrese gönderilmesi: 

"Eli 4170"a Roudolf Mosııe, BvkarHt, Calea Vic~oriei 31 

kadın 
cesedi bulundu 
Kadının kim olduğu 

meçhul! 

Mübahat Beyin 
t,,.,. ,...;1meleri 

Dün Umanda şarrıanJıraJar civa
rında bir kadın cesedj görülmüş, ve 
sahile çıkarılarak tahk;kata başlan· , 
mı§tır. Kadının üzerinde hüviyetini 
gösterecek hiç bir vesika ve al&met 
çıkmamıştır. Zabıt.~ doktoru tara· 
fından da yapılan muayenede darp 
ve cebir alameti görülememiıtir. 
Mesele karanlık bir şekil almıştır. 
Zabıta boğulmuş olarak bulunan bu 
kadının hüviyetini, nasıl •boğulduğu
nu, keyfiyetin bir kaza veya bir İn· 
tihar, yahutta cinayet olup olmadı
ğını tahkika ba,lamı§tır. 

intihar teşebbüsü 
Galatada Arapcanıisinde Mehme· 

din kahveainde oturmakta olan lne
bolulu Mehmet Ali evvelki gece sar 
hoşlukla intihara tetebbüs etmiı, 
bı~akla vücudunun dört yerinden 
kendini yaralamittir. Ali hastaneye 
kaldırılmıştır. Yaraları tehlikeli de
ğildir. Mehmet Alinin intihar tO§Cb· 
hüsünde yegane amil sarhoşluktur. 

Bir çocuk duvardan 
düştü 

Küçük Ayaoofyada sakin SaJa. 
hattin efendinin oğlu 12 yaııncla iz
zet Cinci meydanında duvar ~
de oynarken dütmüş, ka11ğına yerde 
bulunan bir kazık saplanarak çocuk 
cağız baygın bir halde hastaneye 
nakledilmiştir. 

Pangaltıda bir ev 
yandı 

Dün saat 12,10 da Pangaltıda 
Rus sokağmda bir yangın olmuş, 
yangın çıkan ev kurtularak, bitiJi
ğindeki ev yanınl§tır. Yangın Halep
li Şükrü efendinin mutasaırıf oldu
ğu ve Virjin hanım isminde bir ka· 
dınm kira ile oturdu ıfu 69 numaralı 
evden çıkmıttır. ~ 

Virjin hanım evde çama§ır yıka
yormuş, ~c~ tutuımuş ve aleYler 
bacaya bıtıtık olan Dikran efendi
nin 71 numaralı eTinin ikiııei kat 
kaplamalarını tutuıturmuıtur. Yan
gın kolayca tevessü etmit Dilmın 
efendinin evinin ikinci btı tama
men yandıktan ıonra söndürülebil
miıtir. Dikran efendinin evi sigor• 
taıızdır. Polis tahkikata devam et
mektedir. 

ZAYİ MOHOR 
Mııa.ş tatbik mührümü zayi 

ettim, yenisini aacağımdan 
eskiııinin hükmü yoktur. 
Kurbağalıdere Birinci sokak 

78 numeroda Hatice 

BAKTERİYOLOG 
Dr. IHSAN SAMI 

Bakteriyoloji Liboratuvarı 
Umum kan tahlilib Frengi 

noktai nazarından (Waıı
serman teamülü) kan kü
reyvatı sayılması, tifo ve 
ısıtma baııtalıkları teıbisi, 
idrar, balgam, cerahat, ka
zurat ve su tahlilitı, Ültra 
mikroskopi, hususi atılar 
istihzan. Kanın üre mikta
rının tayini ve kanın ıedi
maitation sürati. 

Divanyolunda Sultan Mah
mut türbesi No. 189. Tele
fon İst. 20981 

İstanbul mahkemei asliye 
6 ıncı hukuk dairesinden: 

Halide hanımın kocası Kü
çilkpazarda Hilseyin efendi 
kahvehanesinde sakin ve ha
len ikametgahı mechul Sadık 
efendi aleyhine ikame ·eyle
diği boşanma davasından do
layı müddaaleybin ikametgA
hının meçhul olmasına binaen 
hakkında gıyaben cereyan 
eden muhakeme neticesinde 
9-5-931 tarihinde bopnma
larına karar verilmit ve işbu 
hUkmü havi ilamın bir nus
hası mahkeme divanhanesine 
talik edilmiş olduğundan ta
rihi ilindan itibaren bir ay 
zarfında ilamı mezküre itiraz 
edilmediği taktirde muame
lei kanuniye ifa edileceği 
ilin olunur. 

latanbul Mahkemei Asliye 
Birinci Ticaret Dairesinden: 

Mahmut paşada Kefeli ha
nında 2 numarada icrayı ti
caret etmekte iken mahke
mece iflasına karar verilmiş 
olan Mevlut Şemi Bey tara
fından teklif olunup esbabı 
nıatlubunca <ıa kabul edilen 
konkordatonun tasdikine ve 
iflasın kaldırılmasına mahke
nıece karar verilıniJ olduğu 
ilan olunur. 

. ' 

Ameril.anın eıı büyük ameli ha
yat mütefekkiri Cassonun neıredil
mit ve edilecek tekmil eşerierioin 
şimdiye kadar muallim Mübahat B. 
tarafmdan tercüme ve neşredilmit 
olanlardan bakıyesinin matbaamız 
tarahndan tabedileceğini yazmıştık. 
Bugün1 Gassonnn getirttiğimiz en 
son kitaplarından birinde bir foto
grafını bulduk. Bütün dünyada oldu 
ğu gibi memleketimizde de hemen 
eserleri herkes tarafmclan; devlet rİ· 
cali, meb'usan, banka müdürleri, iı 
sahipleri ve gençliğin büyük bir kıs· 
mı tarafından sevilerek okunan, bu 
büyük iı aliminin resmini karilerimi 
ze takdim etmeği münasip bulduk. 

Matbaamız hesabına Mübahat 
Beyin tercüme etmekte olduğu yeni 
eserler ıunlardır: 

1 - ideal Büro 
2 - Yeni müşteri bulmak san'ati 
3 - Camekanlar ticaretin canı
dır. 

4 - Para kazan mes'ut ol. 
5 - Seyyar nasıl çalışmalıdır. 
6 - Daha İyi mektuplar yazınız 
7 - insan itte budur. 
Muallim Mübahat Bey, yeni eser 

leri de, evvelkileri gibi,. kendisine 
mahsus açık ve tatlı üslup ile tercü
me etmektedlr. 

ideal - Büro isimli eser on güne 
kadar satışa arzolunacaktır. 

BunuJ ''Yeni müıteri bulmak san' 
ati" isimli kitap takip edecektir. 

1931 Türkiye güzellik kra
liçesi inci dişli 

NAŞİDE SAFFET HANIM 
kullanmakta olduğu "BİOKS 
diş macunu ile diş fırçasın: 
dan son derece memnun kal
dığını beyan etmektedir. 

BIOKS dit macunu ile 
fırçaları Türkiye dilj ta
bipleri cemiyeti tarafın
d- tavsiye eclil.mekteclir. 

Ticaret İ§leri Umum Mll
dfirlüğünden: 

Sigorta tirketlerinin teftiş 
ve murakabesi hakkındaki 
kanun hükümlerine göre tescil 
edilmiş olan ecnebi sigorta 
firketlerinden (Ahen ve Mü· 
nih Aachener und Münchener 
F euer versicherungs Gesells
chaft) sigorta şirketlerinin 
Türkiye umumi vekili bu kere 
müracaatla yerine gaybubeti 
esnasında ş"rket namına ya. 
pacağı işlerden doğacak da
vaJarda bütün mahkemelerde 
dava eden, edilen ve üçüncli 
şahıs sıfatlarile hazır. bulun
mak üzre Mösyö Volter Con
cel'i tayin eylediğini bildirmiş 
ve lazımgelen vesikayı ver· 
miştir. Keyfiyet kanuni hll
kümlere muvafık görülmut 
olmakla ilin olunur. 

Susuz, Sabunsuz, Fırçasız 

dakiıada TIRAŞ 0::k 

Kremini kullanınız. Her yerde 
bulunur. Deposu Y eşildirek 
Sıvacıyan han No. 10 

Kur'a neticesini cuma 
günkü nüsha

mızla ilan edeceğiz •• 
"Politika,, gazetesinin ilk 

müsabakasına ait kuponların 
fit mukabilinde tebdilieri niha
yet bulmuştur. Posta ile aldı
ğımız kuponların sahiplerinin 
de isim, adres ve fiş numarala
rını nefrettik. 

Bu müsabakaya ait 
hediyeler için çekece
ğimiz kur'a neticesini 

cuma gunu ilan ede-
v• 

cegız. 

Cuma günkü gazetemizde 
hediye kazanan karilerimizin 
isim ve adreslerile fiş numara
larını netredeceğiz. 

Kazanan karilerimiz ellerin. 
deki fitlerle idaremize müraca 
at ederek hediyelerini alacak· 
lan:hr. 

Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi 
Muhtarlara Rehber M~btarlarm v~r~ce~-

lerı her nevı ilmu· 
haber, tapu ve nüfus işleri, izin kağıtları ve saireye ait mü
teaddit nümuneleri muhtevidir. Herkese lıizımdır. 25 kuruştur 

Aşk Dersleri ~ kitap her evli erkek ve kadın 
ıle nışanlanacak ve evlenecekler 

için kıymetli bir rehberdir. 25 kuruş verip bu kitabı oku
yanlar mes'ut olup aşkın ne olduğunu anlayaklardır. 

Cin Ali Çocu~larmıza faydalı ~e güzel bir kitap okut· 
mak ısteyor.amz bu kıtabı alınız. 25 kuruştur. 

Tarihte Kadın Simaları Ah'!let Ref~k 
. Beyın bu gu· 

zel eserini herkes severek okuyacaktır. Meşhur Türk kadın
larından 6 tanesinin hayatını anlabr. 50 kuruştur. 

Aşk Ahlakı Fels~fe muatlimi Hilmi Ziya Beyir 
esendir. Asrımızın ahlak kitabıdır. 

Muallimler ve gençler bu mühim eseri okumahdır. IOO k. 

Sınıf Muallimi ve Vazifesi 
Bütün muallimler için okumaları farz olan bir eserdir. İngiliz
ceden tercüme edilmiştir. Çok mllhimdir. 100 kuruştur. 

Ocak Ag"" aları Ahme~ ~e~ Beyin çok_kıyme~ 
ve tarihımızın karışık bır devrı· 

ne ait eseridir. 50 kuruttur. 

Milli Bilmeceler Ali Haydar Bey tarafındar 
toplanmıştır. Çocuklarımız• 

ve halkımıza eğlenceli bir kitapbr. 25 kuruştur. 

Babür ~ahın Seccadesi Re,at Nuri V 1 B. Mekteıı 
te"msili komedi. 25 kuruştur. 

Örümcek Dede Dünyanın en methur gen9 
kız romanı, yakında çıkıyor. 

2 
2 
2 
2 

Glfata Mezbaha binası milştemilitındao 

" • .. .. 
" .. .. .. .. .. .. 

Senelik be-
deli icarı 

116 No. depo 500 
1 .. dükklin 550 
2 .. .. 84 
4 .. .. 120 

2 ,, .. .. .. 18 ,, Garaj 210 
36 Beşiktaş Kaptan fbrahim ağa mahallesi 42,44.46 .. Arsa 426 

161 Betiktaş Cihannüma 1.2.3.4 ,, Bostan 140 
183 Seliıniye Kavakçefmesi 28 " ,, 30 
252/17 Tokat çifliğinde kepekciler ocağında kır kahveciliği 30 

Balida muharrer emlak bilmilzayede bir sene müddetle 
kiraya verileceğinden taliplerin 13-6-931 cumartesi saat on 
altıda ıubeınize müracaatları. 

Kocaeli 
vapur ıirketindcn: ~ 

İzmit ve körfezi halkının 
izhar ettikleri arzu üzerine 

S hazirandan itibaren ağus

tos 931 nihayetine kadar İs
tanbul' dan 3 giln ve körfez

den 5 gün sürat postası ol· 

mak üzre her giln milteka

bilen vapur tahrik edilecektir. 

latanbul'dan her pazar çar

şamba cumartesi günleri saat 

14 de hareket ve 19,30 da 
İzmit'e muvasalat eder. Keza 
lstanbul'daıı her pazartesi, 
salı, peqembe ve cuma gün
leri saat 9 da hareketle lS 
de İzmite muvasalat eder. 

İzmit'ten her cuma, salı 
günleri saat 9 da hareket 
ve 16 da İstanbul'a muvasa
lat, diğer günler saat 6,30da 
hareketle 12 de İstanbul'a 
muvaıalat ederler. Fazla taf

silat için körfezde acentalık

lara ve İstanbul'da Yemi, 

Yağilkeleainde Kocaeli şirke-

tine mllracaat. Tel 22043 

NAİM VAPURLARI 

lzmir postası 
Haftalık lüks ve sür'at hattı 

"~ONAN vapu.ru 
r\. 4 baııran 

P b gflnl sut 18 dd 
erşem e Galatı rıhtımından 

hırek:etle doıtru iz mir' c ve pazar 
günü lzmıı'dca lstıuıbul'a hareket 
eder. TalıUAt için Galatı gümrU~ 
karşısında Site Frınıez hanında No 
111 Acıntası:Şaıl Sumıya mUrıcaat 

Tel. 8.0. 1041 

ORIENTMARE 

AGENZIA iT ALL\ı."A MARITTL'VIA 
lıalyan bandıralı ( EMILIO MO· 

RANDI ) vapuru 10 ha7.iranda fi· 
manımızd.tn (Napoli, Barselon, Mar
s!lya ve Cenova) için eşyayı ticı 
nye alarak hareket edecektir. 

Tafıildt için Galatada Frenkion ha
nındaki accnulıga mUracaa~ 

Telefon Bevoğlu: ~274 

ADEMı iKTiDAR 
ve bel gevşekliğin 
kar~ı en mlıessir de,·a SER \"Ol'I 
haplarıdır. Dep•. ısu: l,tanbuld> ~ir 
lı.ecide Ali l!u;ı llexkez eczane,iJir. 

Ta~raya 150 kuru~ po,ta ile J!:on· 
?:rilir. lzmirde Irgat pazarındaki 
1 rabzond• Yer' Fernh eczande. 
rind,.. bulurı11r 



• 

MlLLI'l'ET MBA 3 HALlltAN ıu\ 
-

Bu müstesna fırsattan istifade ediniz r. , : ~ :}·, .. · ... -·:rt· .. 
. ' . . ·~ "!' . ~· .. . • 3 • 

Ticaret odasının müsaadei mahsusasile yalnız 1 11116 hazirana kadar 
Kostümler - PardesUler - 0 .. .... 

Muşambalar JENZ L 
Ve saireden mürekkep mühim bir atok üzerinde 

Galata'da .. Karek6yde KAln 

JANTZEN 
~ıı fevkaladeliği haiz bu'l:uıt11ıak<1a<1ır ... 

ZERAFET ··' 

fu:NK ... 

BtçlM .. 

Bir dtftjl ma1t""lın«• •...ıleri 1nuedeni1Jl•7 
A11ır1 ıerıfet? L.erlf ren•ıe" 1 )h\Uro ... 

\içln1? işte bu tn•ıayalar Jant.t.en•de tamamM 

h·t·e•:.Ün~ ettiı ilınl~ bulunduğundan. Jaolı.•o bO. 

)lt bir rıgbete oıaıhar olnıu,du,.. 

.. 

l\rl\l•~~ıısi ıileminin teceınmü eıtttı 0..GA 

ıUt, Le ·ı·ouquet. "e Llds plajlırıoda HataQ 

.a;,oan~ tıl>~t .. il~n raAbetl tasnif edebllhıiob. 

r 4 uıun t- l).tft5 )0Dd•o nı•mAI ohttakla .,_ıc~ 
d\ubl •tıt•'ı hıt,ı, "• çabuıl lıııer9du&u &ib-,.' 

'4alMn ~jn •:ıl~liki• olına~ı serbmr •• asndt 
o ... nll yuıtbıhıu·nııj temin eder. 

Mu ~n nıoda Jantıeal ~w '" yaluu map. 

Kı,.,,.,.ı dtHıı •ı.u mayuıuu·u11 olGınırtl far. 
'taıtdı 

Emlak 
Satılık 

ve Eytam 
emlak: 

Bankasından 

fstanbulda Boğaziçinde Tarabya caddeeiade ma müştemilit 
Kalander kasn ile Btiyükadada Nizam c:addeıinde Seferoğlu 
kötkleri namile maruf 2, 3, 4 harita numaralı tiç bap kötk 
ayrı ayrı kapalı zarfla ve .ekiz senevi tak.itle sabhktır, 
lnale 8 baziran 1931 tarihine müıadif pazartesi gilnü An· 
karada icra kılınacakbr. 

Talip olanlar l.atanbul, lzınir ıubelerimi.ze ve yahut Anka· 
1'ada Umum Müdftrlnk Emlak idareııiııa mtıra\!aatla prtna-
11elerimizi mlltalAa ve arzu bayurduklan laalıatı alabilirler. 

; 
• 1 

' 

----- Köprüden 35 dakikada irişilen -----
Suadiye Plajı, Gazino, Lokanta ve Oteli 

Haziranın S inci Cuma ııünü açılacaktır. 
Plaj, bütün asri konforu ve sıhhi şeraiti haizdir. Gazino 
ve lokantada her nevi meşrubat ve mekôlit nefis ve eh
vendir. Parkta Maestro Stemadt idaresindeki orkestra caz 
her güİı terennüm edecektir. Ayrıca mukemmel bir dans 
mahalli vardır. Otel, sıhhi ve temiz olup iyi ve emin bir 

idare tabtındadır. 
Müessesemiz Avrupanın en yliksek plajlarile kabili kıyas 
bir derecei mükemmeliyette'dır. Teşrif edecek müşterilerin 

memnun kalacaklarını ilmit eyleriz 
Müdiriyet ----ı 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Derincede bulunan doksan bin kayın traversin Samsuna 
oakli kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. Münakasa 20 
haziran 931 cumartesi günü saat 16 da Ankarada devlet 
demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak ede
ceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı 
günde saat 15,30 , kadar komisyon katipliğine vermeleri la
ıumdır. Talipler münakasa şıırtnamelerini (üçer) lira muka· 
bilinde Ankara da ve .Is tan bul da idare veznelerinden tedarik 
edebilirler. 

· büyUk elbise maiazasında · 

M. M. satın alma 
komisyonu 116nı 
Beyu: peynir 16-6-931 Mlı 

giinO aaat 15 te 

Kuru ot 17-6-931 çar9a
ba gilnü aaat 15 te 

hmitteki kıtaabıı ihtiyacı 
olan iki kalem malzeme yu
karıda hizalarında yazılı ifin 
ve ıaatlarda ve ayrı ayrı tart. 
namelerle kapalı zarfla mti
nakasaya konmuttur. İhaleıi 
fzmit 23 ncü fırka satınalma 
komisyonunda yapılacaktır • 
Taliplerin tartnameyi görmek 
üzre heytimize ve tartname 
almak ve tekliflerini vermek 
llue teıninatlarile birlikte iz. 
mitte mezkUr konıUyona mü· 
racaatları. 

*** Safranboludaki kıtaatın ih· 
tiyacı olan un ve 11iır ati 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuıtur. ihalesi 18-6-931 
perfembe gilnü saat 14 te 
Safranboluda askeri satınalma 
komiıyonunda yapılacakbr • 
Taliplerin tarlname almak ve 
tekliflerini vermek llzre te
minatlarile birlikte Safranbo
luda mezlrur komisyon~ mü
racaatları. 

* * • f zmirde bulunan 57 nci 
fırka kıtaatının ihtiyacı olan 
sığır eti kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. ihalesi 20 
tlaziran 931 cumartesi gilnü 
saat15,30da lzmir müstahkem 
mevki satın alma komisyo· 

MiLLER 
En mükemmel ve elverişli 

Otomobil ve Kamy~n 
Lastikleridir. 

Cil~kil: -=-
Taban ve yanlan yekpare olduğu için çatlamak 
ve yandan açılmak tehlikesi varit değildir. 

· Tabanı yol şeklinde ve yola tamamen muntabık 
olup ııenit tabanın her noktası yola tema• eder 
Ye bu aayede gayet yavaı ve lıer tarafı mlUe
saviyen aıınır. 

S - Ünifleks bezleri sayesinde blltün listik mütte· 
biden hareket ederek pek tehlikeli olan dahili 
frikıiyon ve ııınma ortadan kalkar. 

EN UCUZ FiATLARLA 
En Yüksek Kilometro 

Elde Etmek için 

Jalnız M ı L L ER lllnız 
O AŞ: Otomobil ticareti T.A.Ş. 

B~yoğlu istiklal caddesi No. 239 
Telgraf: OTOMATA Beyoğlu, Telefon: 

B.O. 2866 

nunda yapılacakbr. Taliplerin İİİ-İİıİİİ~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİlı°----;:;---~.-======----
prbıameyi glSrmek üzere Fın- Kabızlık ve Çocuklarınızı, yemeklerinizi ve kendinizi 
dıkhda heyetimise ve şart· 

name abnak ve tekliflerini ı· muhafaza ediniz. 
•ermek llıare teminatlariyle Hazimsiz ığe karşı 
birlikte meıkür komiıyona MAZON MTEUYZVUA Ufak ıinek, tahta kurusu, pire, bit, fÜve ve emıali haşarat tehlikeli hutalıklar 
mtiracaatJarı. v~elderlni.zi tem. eyler. Uyknnuzu kaçuır, rababnızı selbeder. 

* * • Müferrih, midevidir. Bar-
Ordu ihtiyacı için yerli fab- saklari katiyyen temizler . 

rikalar mamulitmdan yüz yir- MAZON ismi~e dikkat. 
mi bin metro gılAfbk bez Batka markaları reddedi-

Küruşa 
kapalı zarfla münakasaya 'liz. Meşhur eczanelerde. 
konmUftur. ihalesi 20-6-931 
cumartesi günü saat 15 te Devreedilecek ihtira berab 
Ankarada merk~z sabn alma Sigara ve emsalinin üıt yüz· 
komisyonunda yapılacakhr. !erini, temas mandalı ve em· 
Taliplerin şartname almak ve sali ile dikişlerinden kavrıya-
tekliflerini vermek üzere te- rak düzeltmeğe mahsus terti-

-
minatlarile birlikte mezkür tibat hakkındaki icat için Sana 
komisyona müracaatları. yi müdüriyeti umumiyesinden 

istihsal edilınit olan 24 hazi-
* * * ran 1929 tarih ve 841 nume

rolu ihtira berab bu kerre 
ferağ veyahut icara verile
ceğinden mezkür ihtirayı sa
tın almak veya isticar etmek 
arzusunda bulunan zevatın 
lıtanbul Bahçekapı Taş han 
No. 43-48 de mukim vekili 
H. W. fSTOK efendiye mü
racaat etmeleri. 

Haşerattan ve hastalıklardan ve izbraptan kurtulursunuz. .EA YDA haşaratı yumu 
tohumlarile beraber kat'iyyen imha ve ifna eder. Yerli malıdır. Türk zekbı, Türk a 
ve Türk parasile yapılmış olup daha mlieuir, daha mühlik olduğu gibi yarı yarıya uc 
Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu hafif ve litiftir. insanlara ve çocuklara zaran yoktur. 
devairi devlet, ecnebi müesaesat, Seyrisefain, Şirketi Hayriye, Hastaneler, HilAliahme 
mektepleri, vapur kumpanyaları, Devlet demir yolları, Amerikan F ord kumpanyası, 
oteller, Yalova kaplıcaları, Bursa hamamları ve blitün müeasesatı milliye FAYDA istimal 

İzmitteki kıtaatın ihtiyacı 
olan . erimiş sızdırılmış sade 
yağı kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. İhalesi 8-6-
931 pazartesi günü saat 15 te 
lzmitte askeri sabn alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin şartnameyi görmek 
llzere F mdıklıda heyetimize 
ve şartname almak ve teklif
lerini vermek üzere teminat
lariyle mezkür komisyona 
müracaatları. 

* * ... 
Malüllerle şehit yetimlerinin 

931sen..ısi ikramiyelerinin tes
biti için ıubelerine müracaat 
etmek üzre 30 mayıs 931 
akşamına kadar verilen müd
detin görülen lüzum üzerine 
30 haziran 931 akşamına 
kadar temdit edilmiş olduğu 
ilan olunur. 

* * * 
Merkezdeki kıtaabn ihti-

yacı olan odun kapalı zarfla 
... ünakasava konmuştur. İha-

HACI FİDAN -
Merhumun halefi 

FENNi SÜNNETÇİ 

M.EMiN 
En zor sünnetler kat'iyen 
acısız ve seri yapılır. Beşik
taş Müzdan Latif Hanında 

No. 1 

lesi 7-6-931 pazar günü saat 
15 te Ankarada merkez sabn 
alma komisyonunda yapıla
caktır. Taliplerin şartname 
almak ve tekliflerini vermek 
üzere teminatlarile Ankarada 
mezkür komisyona müracaat
ları. 

Servetimize acıyalım ve ecnebi yaldızlı reklamlarına aldanmayab 
Ufak kutusu 50 büyük 75 bir kiloluk 125, pompası 75 kuruttur. Hasan ecza depo 

BOMONTI Ki S 1 
ecrübc ediniz. F.msali arasında bu nefasette hiç bir rakı yoktur 

Kilosu 200 Kurustur. 
1&0, 250, 300, 500, 1000 gramlık ,ı,eıerde 

30 50 6o 100 200 kuruf• satılıyor 

.... Her yerde arayınız._.._ 

KARON Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel mevdaııuıda 523 

lstanbul ikinci icra m 
luğundan: 

Bir borçtan dolayı 
ve ikinci arttırma s 
paraya çevrilmesi mu 
bir adet Kraysler mark 
model açık ve müıtame 
numarada mukayyet o 
bil 6-6-931 tarihine m 
cumartesi günü saat 12 
Taksimde otomobil tak 
halinde açık artbrma ı 
sablacaiJndan talip 
mezkür ııtın ve aaatt• 
baninde Tıazır 'bu'lunaot 
muruna mliracaatları ~ 
lunur. 

Mes'ul müdür: Bürh 


