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11 Meb'~s yarın intihap edilecek 
·---------------------------~~ ... -~--------~ 

ergi kanun layihaları en·cumende sUr' atle intaç olunacaktır 
üyük milli felaketin 
mes'ulü aranıyor ı 

•••••••• 
.•• Bizde teslis yoktur. Mustafa 
Kemal üçe parçalanamaz ! ,, 

Falilı RIFKI 
lıirisi bir gazeteye mektup J daha fazla ve hiç şüphe yok ki, 
ınış , diyor ki : "Hep İsmet milli mücadelenin Başkuman
taya hücum ediyorsunuz. danı ve Türkiyenin ilk Reisi
et Paşa Başvekillikten çe- cümhuru olan Gazi Mustafa 
ekle mesele halledilmit o- Kemal Hazretleridir.,, 
k mı? Acaba bu zatı haş
ha şa hırs mı kaplamıştır? 

0ksa mevkiinde kalması için 
çok sebepler mi vardır? 

çok r ica ederim, Gazi 
rinden bahsederken, niçin 
İyi mes'ul tutmuyorsunuz? 

li kadar bu memleketin mu
deratı üzerinde mühim ve 

"esıir bir rol oynayan var 
dır? Muhalefet samimi ol
lıdır. Yoksa vazifedar iki 
ildaştan(Gazi ve İımet Pş.) 
· ni tenkit etmek, ötekine 
~,ı susmak mertlikle, biyta
lıkla kabili telif değildir.,, 

Cazete diyor ki: "Hiç kimse, 
di samimi fikir ve kanaat

. den dolayı mahkum edile
. Bunun yeni bir misalini 

&"Örmeyen gözlere tasdik et
ek için kariimizin mektu-

11 sütunlarımıza nakletmek 
hiç beis görmedik.,, 

B u sa tırları geçen gün Mec
liste bahsı geçen uşak ve casus 
Mehmet Alinin Paris'te yüz 
elliliklerin gazetesi olarak çı
kardığı lransızca paçavrada~ 
Uırciime ettiğimizi zannetmeyı 

nız . 

Bu satırlar bir İstanbul ga-
zetesinde çıkıyor. 

Büyük milli felaketin mes'-
ulü aranmaktadır. Bu lel~~et~n 
ne olduğunu şüphesiz bılırsı
niz. Mustafa Kemal işi ele . al
dığı zaman Türkiye bahtıy~r 
bir memleket idi. Haznemız 
altın dolu, serbest meslek ada
mı, memur, fikir adamı, müs
tahsil, sanayi ve ticaret adamı, 
artık biitün Türk vatandaşları 
emniyet içinde idi. "Sevir" de 
toplanan devletler bizi kapitü
lasyonlardan kurtarmağı, Ana
dolu'nun coğrafi ve milli vah
detisıi son engellerden temiz

~ Jemeği, bize, gümrük, idare, 
·. Ve devam ediyor:"Cüm- siyaset ve maliyede, milli in-
0Yet Halk Fırkası Umumi kişala yardım edecek bütün 
·,i Gazi Mustafa Ke'mal im- hürriyetleri ve imkanları ver

lı \>e 21 nisan 1931 tarihli be-. meği düşünüp durmakta idiler. 
rıamede, yaptığını bilen ve Mustafa Kemal Bu su/he karşı 
lııet yolunda tedbirlerine i- isyan etti; Türk milletini daha 
illi mefkiireciler olarak ken- senelerce siperden sipere, is
':ı:i tenkide muhatap kılma- tihkamdan istihkama soktu. 

liizumlu görüyoruz, deni!- Vicdanlı ve namuslu vatandaş 
, tedir. Demek oluyor ki Ga- /arı ölüm tehdidi ile susturdu. 
,lil. C. H. Fırkasının Umu- On üç sene süren bu uğursuz 
1 lleisi olmak sıfatile, mez- devirden sonra, nihayet, Türk 

fı h d·ı milleti kendi muharrirlerine, 
1 

rkaya tevci e ı _en ve e· 
~k her türlü tenlcıtlere ve hatiplerine, öz evlatlarına ser
'ı'uliyetlere kartı göğüs ger- best yazmak, söylemek ve ha-
1f bulunuyorlar. Demek olu- reket etmek hakkını aldı. 
0~ ki Halk Fırkasına tevcih lşte onlar on üç sene zulüm 
lırıan tenkitlere milli kahra· yumruğu altında kan kusan 
ı*ıı olarak değil, Reisicümhur büyük vatan adamları şimdi 

1 1
ltilk değil, H. F. Umumi Re- bu büyük milli felaketin mes'-

' e · b ı b b·ı G ullerini aramaktadırlar. . tı ulunma arı se e ı e a-
• Lt ı · · be d b. Hiç bu mes'ul, yalnız, Sa-" . <l.azret erıne ısa t e en ır 

11ıe de vardır. Ve bizim hör- karya bozğununa seb~P. ~lan, 
. ile yadettiğimiz, tarihin sa- Lozan'da Türk devletının ınkı
lfeterinde altın kalemle kayıt razım tastik eden ve bu mua
~ ebediyete mazhar bir mev- bedenin harfi harfine tatbik e

ıa'at edilen Gazi Mustafa dilebilmesi için senelerden be-
. al de, C. H. F. Umumi Re ri Başvekillik sandalyesine ya-
olan Mutafa Kemal değil, (Devamı 6 mcı sahifede) 

: 4llo .. allo Sof gamı? 
e !)ün İstanbul - Sofya telefonunda 

ilk tecrübeler yapıldı 
Ses çok vazıh 11e iyi 

görüşürken 

Sof 
, :Ya - lstanbul yeni telefon hat-
~.,,u-· t ··b · d"" ıl tı t ••d ecru esı un yap mıı r. 

"'1elce Bu1gar posta idaresile 

'••la~tırıldığı veçhile, dün Bulgar 

1 
]arın bizim merkezi araması bekleni-

yordu. . 
Oğle üzeri merkez postahanesın-

de yeni tesis edilen merkez Sofyanın 
ilk işaretini almış, bundan sonra fen 
müfettiıleri tecrübeye başlamışlar
dır. 

Telefon açılınca, Bulgar memur
ları ilk defa Fransızca olarak Türk 
posta, telgraf ve telefon idaresini 
seliımlamıştır. Fen müfettitlerimiz 
buna mukabele etmiştir. 

Bundan sonra hattın fenni neva
kısı ve sair meseleler üzerinde görü 

~ülmüştür. 
Bulgar idaresi Sofya merkezin

deki bazı noksanları da ikmal ettik
ten sonra, fena bir havada bir tecrü~ 
be daha yapılacaktır. Bu tecrübe de 
muvaffakıyetli bir netice verirse hat 
umuma açılacaktır. 

C. H. Fırkası meb'us 
namzetlerini ilan etti 
İstanbul' dan Sadettin, Ziyaettin, 

Mithat, ve Alaeddin Cemil 
Beyler namzet gösterilmişlerdir. 

Samsundan da çiftçi Aziz Bey namzet 
gösterilmiştir 

ANKARA 3 (A.A.) - C. 
H. F. Umumi Riyaset divanı 

lstanbulaan namzet göste
rilen Ziyaettin Beg 

münhal meb'uıluklara atideki 
zevatı namzet göıtermittir: 

lstanbul: Sadeddin B. (Şe
hir meclisi azasından zahire 
tüccarı) Ziyaeddin B. ( sabık İı 
tanbul meb'usu), Mithat Bey 
(lktısat vekaleti heyefr teftiti
ye reisi), AJieddin Cemil Bey 
(Kooperatifler cemiyeti umu
mi katibi). 

Bordur: Halil Bey ( sabık 
Kars meb'usu) 

Manisa: Dr. Saim Bey (sa· 
bık Manisa meb'uıu) Tahir B. 
(Bolu C. H. F. reisi) 

Tekirdağı: Mahmut Rasim 
B. (maden mühendiei) 

Bolu: İsmail Hakkı B. (İz
mir orman müdürü) 

Samsun: Zühtü B. (sabık 
Konya meb'usu), Aziz Bey 
(çiftçi Hızır oğullarından, Bü
yükoyomca köyünden) . 

intihap emri dün geldi 
İstanbulda münhal bulunan 

dört meb'ualuk için intihap em 
ri dün vilayete ve fırka reisliği 
ne tebliğ edilmittir. intihabat 
bu cuma yapılacaktır. Bu hu
susta hazırlıklara başlanmış-

! tır. 
İntihap heyeti teftişiyesi dün 

Vali ve Belediye reisi Muhid
din Beyin riyasetinde bir içti
ma yaparak intihap etrafında 
görüşmüşlerdir. 
Akşam fırka vilılyet idare he 

yeti de Cevdet Kerim Beyin 
riyasetinde toplanarak bazı e
sasları tesbit etmiftir. Cuma 
günü intihaba darülfünun kon
ferans salonunda saat tam 8 de 
başlanacak, 15 te bitirilecektir. 

Saat 8 den 10 a kadar Fatih, 
Eminönü kazaları, 10 dan 12 
ye kadar Beyoğlu, Beşikta§, 

lstanbuldan namzet göste
rilen Alaeddin Cemil Beg 
Kadıköy, saat 13 ten 15 e ka
dar da Sarıyer, BeykO'Z, Üskü
dar, Adalar Bakırköy müntehi 
bi sanilerini reylerini istimal e 
deceklerdir. 

Yeni gemilerimiz ay si>nu geliyor 
ANKARA 3 (Telefonla) - ltalyadaki torpi4olanmızın 14 

haziranda lstanbula gelmeleri mukarrerken gemilerin mefruşa
tı henüz ikmal edilmediğinden hareketleri gecikecektir. 

Yeni gemilerimiz haziran sonlarında lstanbulda bulunacak
tır. 

Yeni vergi layıhalan 
tetkik ediliyor 

Kanunlar bütçeden evvel Mec
liste müzakere edilecektir 

Mazbata muharriri 
Kemal Zaim Be1J 

ANKARA 3 (Telefonla)= 
Bütçe encümeni bugün iktısat, 
maliye ve dahiliye encümenle
rinde müzakereleri ikmal edil
miş olup kendisine tevdi edilen 
yeni vergi layihalannı tetkike 
başlamış ve tetkikatma arazi 
vergi layihasından başlamıştır. 

Mezkur encümen bir taraf
tan 931 bütçe layihasını tetkik 
ederken diğer taraftan da bu 
vergi layihaları üzerinde tetki
katı bir an evvel ikmale gayret 
ı!derek bunların bütçeden evvel 
heyeti umumiyede müzakere 
ve intacını temin edecektir. 

Bu suretle bu kanunların va
ridat bütçesi üzerinde yapacağı 
tesir teabit edilmiş bulunacak 
ve 931 bütçesi encümen tarafm 
dan ancak ondan sonra bağla· 
nabilecektir. 

' 

Tütün lfe Müskirat inhi
sarları umum müdürleri 
Behçet ve Asım Beyler 

Bu fark 
neden? 

inhisarlar niçin çıkardık 
lan memurlara müsavi 

muamele yapmadılar ? 

Bu idarelerde maaş diin de 
verilmedi. 

Peşin maaş ta 11erilmigecek 
inhisar idarelerinin iki aylık büt

çelerinin iradei milliyeye iktiran et
( Devamı 6 ıncı sahifede) ·---··-·--·······----··-·--

• 
Tedmur Şeyhi 

Yeni başlıyacağımız roma
nımııdan karilerimiıe son bir 
iki satır daha alıyoruz. 

Mevzuu bütün münevver 
Türklüğü alakadar eden, bil· 
hassa genç ordumuzun genç 
zabitlerinin fikir sahasındaki 
cevvaliyetlerini meydana çı

karan bu romanda: 

Bürhan Cahil 
Bey arkadaşımız Türk ve 

Arap münasebetlerini de bü
tün .samimiyeti ile ortaya at
mıştır: Bu münaıebeti derin 
derin tetkik eden arkadaşı
mızın 

Yüzbaşı Celal 
romanında Tedmur şeyhi Sa
dun ile genç Erkiııı harbi-

t 

~Yüzbaşı Celiil) kahra· 
manlarından: 

Tedmur Şeylıi Sadun 

mükalemesinden aldığımız şu 
satırlar bunun bir hülasaııdır: 

- Türk ve Arap bir 
kuv11et değil midir Kuman
dan? 

Bilakis zaaftır. 
- Ne diyorsunuz? 
- Basit. Türkiye ıçın 

Araplık ayağa 11urulan bir 
pıranga gibidir. Türkiye 
garp hududunda ne zaman 
bir harbe girişse ku1111etle
rinin yarısını her hangi bir 
dindaş isyanına karşı geniş 
ç~l kapılarında bırakmağa 
mecbur olmuştur. 

Cumartesi günü gazetemiz 
sahifelerinde başlayacaktır. 

T erkos, Belediyeye 
nasıl devredilecek? 

' ...... ' 
Halka beş defa daha ucuz su 

verilebileceği düşünülüyor 

Yalnız bu hayırlı neticeye ancak bir sene 
sonra kavuşabileceğiz. 

İmtiyaz başka bir şirkete devredilecek değildi r 

' 

T~~~os şirketinin ~sta~bul halkına gfıga filtreleyip içir. 
dıgı 11e gene en11aı mıkroptan kurtaramadığı sularının 

süzüldüğü ha11uz 
Fırka grup içtimaında Ter- ı 

kos şirketinin İstanbul beledi
yesine devri takarrür ettiğini 
dün yazmıştık. Bu karar bele
diyede geniş bir hüınü telakki 
ile karıılanmıştır. Vali ve bele 
diye reiıi Muhiddin Bey dün 
bu huıuıta bir muharririmize 
şu beyanatta bulunmuttur: 

- Bu hususta bana .henüz 
tebligat yapılmadı. Böyle bir 
şeyi belediye kendi arzularının 
tahakkuku suretinde tükranla 
telakki eder. Resmi emir veri
lince hemen hesabı yapar ve 
hemen satın ahrn:. Bu her hal
de İstanbul için çok güzel bir 
şeydir.,, 

Nasıl satın alınacak ? 
Dün alakadar mahafilde yap 

tığımız tetkikata nazaran tirke 
ti satın alma tu tekilde olacak 
tır: Şirketin son bet senelik ha
sılatı safiyesinin vasatisi alına 
cak ve o mikdar eau ittihaz e
dilerek, ıirketin imtiyaz müd
deti bitinceye kadar her sene 
bu mikdar belediyece ödenecek 

Şirket müdürü M. Kasteln& 
tir. Ancak bu bet senelik hası
latın azamisi ve asgariıi buiç 
tutulacak ve diğer üç senenin 
vasatisi alınacaktır. Şirketle ev 
velce yapılan mukavelenamey~ 
göre bir sene ihbar mühleti 
vudır. Buna nazaran ıirketin 
satın alınma kararı verildikten 
ancak bir sene sonra belediye 
T erkosa vaz'ıyet edecektir. 

Gene mukaveleye nazaran 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Roma, Tiran, Atina 
-3 

Kadro ve Şef 
Mussolini 1922 teırin ayın

da F acta hükUmetine ültima
tom verdi ve bütün İtalya fa
şistlerini seferber etti. 

Kral örfiidare kararnamesi
ni reddetti ve Roma üstüne yü 
rüyen faşistlerin reisini hüku
met yapmağa çağırdı 

Bu ordunun içinde siper har 
bi yapmış olanlar, küçük eko
nomisinin kaybolmasını iste
meyen küçük Burjüva, süki'ın 
isteyen amele, kargaşahktan 
yılmış memur ve serbes meslek 
adamları, fikir adamları, tale
beler vardı; bunlar İtalya'nın 
mütevazi sınıflarına mensup
turlar ve her fırka ve zümere
dendirler: Sendikalist, Refo
rist, Radikal Sosyalist, Demok 
rat, Popüler, Liberal.. 

Safların arasında ki, bağ, ne 
sınıf, ne meslek, ne ihtiras, ne 
de körükörüne itaat idi: Nizam 
ve İtalyanlık aşkı idi. Dağılış 
ve anarşiye karşı, bir aksülame 
lin bütün unsurları toplanmış
tı. 

V ..... ; bir hareketin ilk iti kad 

Falih RIFKI 
rosunu yapmak, sınıfını bul
maktır. F aşizın , gençliği ele al 
dı. 

Yeni hareketler yalnız genç 
kuvvetlerle tutunabilir. Fakat 
kadro yalnız gençliğe iktidar 
veren bir fırsat değil, gençliği 
iktidar için yetiştiren, gençliğe 
yeni ahlak veren bir mektep ol 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Piyango 
KUPONU 

Bu kuponu kesip 
saklayınız. .. ____ -

Piyango tafsillitı 1 nei 
sahlfemlzdedir. 



l\o: 22 ~az•n: M. lu.:;; 

Kim gelirse gelsino .. 
Firuz Paşanın yerine oturacah 
zatı behemehal elde edeceğim! 

Halbuki, Sultan Mehmet 
(Bizans) ın fethinden sonra 
yalnız civar hükumetlere karşı 
değil, bütün cihana karşı sulh 
·;e müsalemet siyaseti takip et 
me~c başlamış ve tebeasına kar 
şı da fevkalade sulhperver gö
ri.ınmüttü. 

Sinyor Kontarino, Yenihisar 
kumandanı Firuz Pa§anm do
nanma kumandanlığına tayin 
edildiğini haber alır almaz, ken 
di kendine: 

- Siyasetimde muzaffer ol
dum! 

!'.: "! Diye sevinmitti. 
- Firnz Paşanın yerine kim 

gelirse gelsin, her halde elde 
adeceğim ... 

İddiasile neticeye intizar e
den Venedik Elçisi, (Hüsrev) 
Beyin Hisar muhafızlığma ta
yin edildiğini haber alınca nq 
esi kaçmış ve hazırladığı plan
lar alt üst olmuttu. 

Hüsrev Bey! 
Bu ne yaman bir gençti .. 
Sinyor Kontarino, muhasara 

esnasında fevkalbeşer kahra
manlıklar gösteren bu cesur de 
likanlının macerasını dinlemiş
ti. 

Sinyor Kontarino (Hisar) a 
Hüsrevin tayin edileceğini hiç 
te düşünmemişti. 

Öyleya ! Y edikule zindanla
rından firar ederek idama mah
kum olan bir adam Firuz Pa
şayı nasıl istihlaf edebilirdi.? 

Sahilhanesindeki adamların 
hepsine sordu: 

- Hüsrevin Hisara tayin e
dildiği doğru mudur?. 

Hizmetçilerin hepsi birden 
şu cevabı vermitlerdi: 

- Hüsrev Bey yeni vazifesi 
ne başlıyalı üç gün oldu, Sin
yor! 

Venedik Elcisi hiddetinden 
yerinde duraı:n'ıyor, mahrem dü 
şuncelerinden kimseye bir tey 
söyliyemediği için ıstırap çeki 
yordu. 

Sinyor Kontarino kanaatine 
:;;öre (Firuz) Paşayı kendisi 
devirmişti. 

Bu tebeddülü büyük bir mu· 
vaffakıyet telakki ederek hadi
seyi derhal Venediğe bildirmiş 
ti. 

Sinyor Kontarino, Hüsrevin 
parayla satın alınmaz, mem
leketine çok merbut bir genç, 
olduğunu öğrendiği halde, ne 
olursa olsun, bir defa tecrübe 
edecekti. 

Eski iğfal ve tezvir siyaseti
ne devam etmeğe karar vermiş 
ti. 

Hüsrev, ne de olsa, Firuz Pa 
~;ı gibi mütedeyyin ve yaşlı 

bir adam değıldi. 
Kadın .. 
Para .. 
Şöhret .. 
Gigi Hüsrcvın ;htirasını u

yandıracak kuv· etli amiller var 
dı. 

Hüsrev, ·.!bette, bunlardan 
birinin e<zibesine tutulacak ve 
nasıl o' &a Kontarinonun kaz
dığı :myulardan birinin içine 
düşecekti. 

Sinyor Kontarino, bu iman 
ve kanaatle, evveli, saraya, p
renses Eleniye bir haber gön
derdi ve kendisini gizlice ~ahil 
hanesine davet etti. 

Prenses (Eleni), Kontarino 
nun davetnimesini aldığı za
man, sarayda, hariçle ihtilat
tan menedilmiş bir vaziyettey
di. . 

(Haliç) e gitmek değil, sa
rayın bahçesine bile çıkmak 
imkinmı bulamıyordu. 

(El eni) yi Klio' dan batka 
bir kimse görmiyordu. 

Firuz Paşanın donanma ku
mandanlığına tayin edildiği 
gündenberi sarayda hiç kim
seyle görüşmek imkanını bu
lamayan Prenses Eleni, artık, 
firar ümitleri tamamile kırıl
mış bir halde yaşıyordu. 

Hüsrev'in Y enihisara tayini 
haberi, ecnebi mahafilde aksi 
tesir yapmıştı. 

Kaçakçılıkla iştigal edenler, 
Hüsrev'in Hisar kumandanlı
ğına tayin edileceğini hatırla
rından bile geçirmemişlerdi. 

Hüsrev Boğn'da sıkı kon
trol usulünün tatbikine devam 
edeceğini ilan edince, Çanakka 
lede bekliyen kaçak eşya yüklü 
gemiler birer birer geri dönme 
ğe başlamıtlardı. 

Prenses Eteni bu vaziyetten 
çok müteessirdi. 

Artık, saraydan firar etmek 
ihtimali kalmamıştı. 

Eleni için yapılacak bir iş 
vardı: Prenses irini [1] gibi 
bir manastıra iltica etmek! 

(Bitmedi) 

[1] Bizans'm muhasarası esna
sında Prenses (irini) Kostantin'in 
sarayından firar etmiı ve "Rodon 
dö amarandon - Solmaz Gül, yani 
Hazreti Meryem,, kilisesine iltica 
ederek, günahlarının affi için Allaha 
yalvannııtı. Prenıtes lrini'nin kili
seye iltica edqi Kostantin'i mÜJkül 
vaziyete dü1ürmüttü. irini Bizans 
sarayının en akıllı kadınlarından bi-
riydi. Böyle bir kadının kliseye il
tica etmesi, halk üzerinde fena tesir 
yapmış, herkes kral aleyhinde hara
kete geçmeğe başlamıştır. Fakat, 
Prenses irini klisede fazla kalmadı. 
Ölmeğe gittiği mabetten, yaşamak 
ihtiyacını duyarak, kuvvetli bir iman 
la dönmüştü. 

lstanbul intihabı 
meb'usan heyeti 
teftişiyesinden: 

Münhal bulunan dört meb'usluk intihabı 5 
Haziran 931 tarihine müaadif Cuma günü icra 
edileceğinden müntehibi sanilerin aşağıda 
gösterilen sırayı takiben Beyazıtta Dar{ilfünun 
konferans salonuna teşrifleri rica olunur. 

Saat 
s ila ıo 

ıo ita 12 

13 ita ıs 

Fatih, Eminönü kazaları münte
hibi saoileri 
Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy mün
tehibi sanileri 
Sarıyer, Beykoz, Üsküdar, Adalar, 
Bakırköy kazaları ve mülhakatı. 

Ist. Polis müdürlüğünden: 
Telsiz telefon ahizesi istimal edenlerin ve 

etmek istiyenlerin ruhsatname almaları mec
buridir. Buna riayet etmeyerek bila ruhsat 
radyo ahizesi istimal eyleyenler hakkında şid--
detle takibatı kanuniye icra edileceğinden 
henüz ruhsatname almayanların posta telgraf 
telefon umum müdürlüğü namına lstnnbulda 
büyük postahane binasında telsiz ~c:_lefon şir
ketine müracaat eylemeleri lüzumu ılan olunur. 

MİLLiYET PERŞEMBE HAZiRAN 1931 

HARİCi t HABERLER •• 
· Romanyada intihabat yapıldı 

• 
ilk neticelere bakılacak olursa, hükumet fırkası 
olan Milli Birlik büyük bir ekseriyet kazanmıştır 

ilk neticelere 1 
4 •i~LOWAT 1 Yunanistanda .. .... , .. 

•• gore .• 
65 i Reylerin yüzde 

hükumet 
fırkasına verilmiştir. 

Romanya Başvekili 
Profesör Yorga 

PARlS, 2 A.A. - Roman
yanın Paris orta elçili~i tara
fından neşredilen bir tebliğde 
Rornanyada intihabatın büyük 
bir sükun içinde yapıldığı bil
dirilmektedir. 

Bu tebliğden anlaşıldığına 
göre kat'i nelice ancak akşama 
doğru öğrenilebilecektir. Maa
mafih hükumetin büyük bir 
muvaffakiyet kazanacağı söy
lenmektedir. 

Bütün siyasi fırkalarla ekal 
liyetler yeni mecliste temsil e
dileceklerdiı-. İntihap edilecek 
meb'us adedi 387 olmasına na
zaran 300 reylik bir ekseriyet 
kazanacağı zannolunmaktadır. 

Şarlo 
ve 

İngilizler 
Komik Şarlo, çevirdiği bir filmin 

reklamını yapmak için ceçenlerde 
Amerikadan Avrupaya celmiıti. la 
giltereden baılayarak baıl:ca Avru
pa memleketlerini dolapn Şarlo, 

her yerde te:ıahuratla karıılanmııtı 
lngilterede Baıvekil Mac Donald 
tarafından aayfiyesine misafir edil
di. Fransada kendisine Lejion do
nör nipnı yerildi. Almanlar, ıine
ma artistine beyanı hoı amedi et

mek için ne yapacaklarını tatrrddar 

O kadar ki bazı milliyetperver Al
man gazeteleri Almanların bu ıaı
kınlığını Alman medeniyetinin te ... 

reddisine alim et telakki ettiler. 

Fakat Şarlo, büyük muharebeler 
1 kazanmı~ bir eski zaman kumanda

nı eib.i muzaffer vaziyetinde seya. 
hat etmekte iken, bir hadise oldu: 
lngilterede hayır cemiyetlerinden 
birinin menfaatine verilecek bir 

konserde rol almRSı kendisinden ri-
ca edildi. Ancak konserde Kral da 
bulunacağından lngilterede bir tea
müle göre, bu rica bir emir şeklin

de yapıldı. Şimdiye kadar Kralın şe 
reflendirmeğe muvafakat ettiği bir 

tiyatro ycya konsere iştirak için ya

pılan teklifi bir aktörün reddettiği 

vaki değildir. Fakat Şarlo, konsere 
icabet edeceği yerde bin dolarlık bir 
çek gönderdi ve yazdığı bir mektup 
la da lngilizle.·e şöyle bir tarizde 
bulundu: 

uGönderdiğim bin dolar Ameri

kaya gitmezden evvel, lngilterede 
iki sene zarfında kazandığım para· 
nın yekUnuna muadildir.,, 

Şarlo, on ndi sene evvel, Ameri-
kaya hicret edip te kendiıine mil
yonlarını kazandıran muvaffakıyetin 

den evvel, lnırilterede aktörlük et
mekte idi. Ayni kıyafette sahneye 
çıktığı halde lngilizler, Şarlonun san 
atini takdir etmemi!lerdi. Nihayet 
yoksulluk içinde Şarlo Amerikaya 
hicret etti. Fakat İngilizlerin bu 
muameleleri de kalbinde bir ukte o
larak kaldı. itte Şarlonun mektubu 
İngilizler hakkında on yedi seneden 
beri taşıdığı acı hissin ifadesidir. 

BÜKREŞ, 2 A.A. - Meb'u
san meclisi intihabati sükfın i
çinde cereyan etmiştir. intiha
bata İftirak edenlerin miktarı 
çoktur. Umumi intiba lıükume 
tin kahir bir ekseriyet' kazan
mış olduğu merkezindedir. He 
nüz kat'i neticeler malum de
ğildir. İntihabat sistemine na
zaran hiç bir listenin mutlak 
ekseriyeti temin edemediği in
tihap daireleri için memleketin ln!ilizcede bir .i~•anın k."ndi '."em 
her tarafında verilmil olan rey leketınde kıymetınm ~kdır edılme
lerin yekunu nazarı itibare a- diği manasına gelen bır darbı mesel 
lınarak meb'us seçilir. vardır: Kimse kendi memleketinde 

BÜKREŞ, 2 A. A. - Bu ı peygamber oll\maz ... Aslen lng'.l'.z 
sabah alınan neticelere naza- olan Şarlonun hayatı da bu lngilız 
ran hükfımetin muzaheret etti darbı meselinde mündemiç hakika. 
ği milli birlik listeleri verilen tin yeni bir ifadesi olmakla beraber, 
reylerin yüzde 65 ini kazan- şimdi komik ile lngilizlerin arası a
mıştır. Bilhassa bu netice harp çılmıştır. Şarlo, Jngilizlerin san'at
ten evvelki Romanya arazisin- ten anlamadıklarını iddia ediyor. Ba 
de ve Basarabyada tebarüz et- zı fngiliz gazeteleri de Şarlonun bü
rnittir. Milli köylüler listesi i - yük bir san'atkiir olduğu hakkmda 
kinci gelmektedir. ki kanaatin mühtacı tetkik ve hat-

Balkanlar ziraat 
konferansı 

B• konferansa. biz de 
iJtiro.k ediyoruz 

Gelen malümata nazaran, bu aym 
27 sinden 29 una kadar devam et
melc üzere Sofyada Balkanlar Ziraat 
konferansı toplanacak lir. 

Bu konferanıa bir kısım Balkan 
devletleri ittirak eJec~ktir. 

Konferansa ~imdiye kadar iıti

rakleri tahakkuk eden devletler 
Türkiye, Bulgaristan, Yugoslavya, 

Yunanistan ve Arnavutluktur. 

Koleraya tutulan 
hacılar 

KAHİRE, 2 A.A. - Cidde 
den gelen bir hacı vapuru Sina 
yarımadasına yanaşır yanat
rnaz hükumet memurları, ara
larında bazı kolera vukuatı zu
hur eden hacıları karantineye 
tabi tutmak için vapurdan dı
şarı çıkmağa davet etmişler
dir. 

Hacılar karaya çıkmaları i
cin verilen emri dinlemek iste
~emişlerdir. Bunun üzerine as 
kerin m~dahalesine lüzum gö
l'ülmüştüı·. 

ta mühacı aıhih olduiunu söylüyor-
lar. 

Dava küçük bir dava deiil. İngi
lizler san'attea anlamaz mı? Y okıa 
Şarlo san'atkir değil mi? Şarlonun 
vaziyeti o kadar kuvvetlidir k~ eğer 
dava böyle açılırsa lngilizler kaybe
derler. Mesele daha ziyade ıudur: 
I ngilizler san'atten anlayabilirler, 
amma her halde nükte ve tuhaflı
ğı anlamak hususunda sür'ati in
tikalleri yoktur. Bir hikaye iıit
mittim: Bir lngilizin de dahil 
olduğu bir seyyah kafileu, 
bir şehri ziyaret ediyorken Fransız
ca yazılı şöyle bir levhaya tesadüf 
etmiıler: "Köpeklerin yalnız olarak 
içeri girmeleri memnudur.,, Bu lev

ha karşısında seyyahlar gülmüşler. 

Yalnız lngiliz gülmemİf. Şehri bir 
kaç saat dolaştıktan sonra ansızın 

lngiliz de kahkaha ile gülmeğe baı
lamı~. Gülmesinin sebebini soran sey 

yah arkadaılarına İngiliz deınit ki: 
- Levhadaki tuhafılğa şimdi in

tikal ettim. Ya köpek Fransızca bil
mezse levhayı nasıl okuyacak? Ona 
gülüyordunuz değil mi? 

Bu vaziyette Şarlonun tuhaflıkla
rına İngilizlerin &'eç intikal etmeleri 

ni oıa~ur &'Örmek lizımdır. Bari 
seyyah İngiliz gibi yanlış ta inkal et 
meseler ... . "' .. 

fırtına 
-~---Makedonya'da zarar 

büyüktür. 
Beş kişi boğuldu ! 
AT1NA, 2 A. A. - Tesal

yada ve Makedonyada ıiddetli 
fırtınalar olmuş ve dolu yağ
mıştır. Zarar ve hasar çok bü
yüktür. Bir çok evler çöküp J•· 
kılmıştır. Beş kişilik bir aile su 
altında kalarak boğulmuttur. 

ROMA, 2 A.A. - Gazete
ler Breslia mıntakasında fiddet 
li bir fırtına b;iküm sürmekte 
ve takriben 20 kilometrelik bir 
saba dahilinde azim tahribat 
yapmakta olduğunu yazmakta
dır. Bir çok akar sular tatmıt
tır. 

San Virginia' da iki kitinin 
boğulmuş olduğu haber verili
yor. 

-~-+-............. >--~-

Bağdatta 
tevkifler 

Müstakil kürdistan teşkili 
için toplanan gizli cemiyet 
Bağdattan bildiriJdjğine göre, Mu 

sul ve bavalisinin Iraktan ayrılarak 
müstakil bir Kürdistan tetkili eme
lile teşekkül etmit gizli bir cemiyet 
keşfedilmiı ve bazı mühim vesikalar 
ele geçirilmittir. Bağdatta tevkif e
dilenler §Unlardır: 

Sabık Süleymaniye mutasarrıfı 

Tevfik Vehbi, Şükrü, Mehmet Sek
ban, avukat Sait Namık, Abdüh Nu 
man ve birader i Kqmiş Numan, 

Turna Hürmüz, Tonya Hana, llyaı 
Hana. 

Musulda da Yusuf Andarya, Ab
dülkerim Karakale ismindeki tahıs
lar tevkif edilmitlerdir. Tevkif edi
lenler arasında iıimleri verilmeyen 

daha bir çok nüfuzlu kimseler bulun 
duğu söyleniyor. 

ispanyada artık asalet 
ünvanı kullanılmayacak 

MADRlT, 2 A.A. - Adli
ye Nazırı, bundan sonra hiç 
kimseye asalet ünvanının veril
miyeceğine dair olan bir karar 
nameyi nazırlar meclisine ka
bul ettirmi§tir. Resmi vesaikte 
asalet ünvanlarının istimaline 
müsaade edilmiyecektir. 

İhtira beratları 
ANKARA 3 (Telefonla) -

ihtira beratı kanununa tezyil 
olunmak üzere hükfımetçe mec 
lise tevdi olunan layiha iktısat 
encümeninde atideki ıekli al
mıştır. 

Senelik harç taksitleri kanu
nun tayin ettiği tarihlerde te
min edilmediğinden dolayı ihti 
ra beratı kanununun 4ocü mad 
desine tevfikan hükümden dü
şen ihtira beratlarının vadesi 
geçmif olan senelik t!lksitleri 
iki misli ceza ile yatırılmak şar 
tile hükümleri iade olunur. Bu 
hüküm müddetlerini ikmal et
meden hükümden dütmüş olan 
alelfımum ihtira beratlarına da 
famildir. Ancak bu suretle hü
kümleri iade olunan beratların 
tayin müddetleri hiç bir suret
le değiştirilemez. Bu kanun hü 
kümlerinden istifade edebil
mek için nqri tarihinden itiba 
ren bir sene zarfında müracaat 
olunması lazımdır. 

Muhafız gücü atlıları 
BEYPAZARI 2 (A.A.) -

Muhafız gücü atlıları saat 18 
de Beypazarına geldiler, memu 
rin ve halk tarafından kartılan 
dılar. Atlılar sıcağın fazlalığın
dan Sipahi çiftliğinde istirahat 
etmektedirler. 

Hastalıklı ağaçlar 
ANKARA 3 (Telefonla) -

Ağaçlarında bulaşık hastalıkbu 
lunan mıntakalardan ağaç ve fi 
dan ihracının men'ine dair ka
nun layihası iktısat encümenin 
de kabul edilmiştir. • 

-il 
Uyuşturucu maddele 

imalinin tahdidi 
Afyon konferansında 
sımız Hasan Beyin 

murahha 
beyanatı 

CENEVRE, 2 (Anadolu Ajansı
nın huıuıi muhabirinden): 

Uyuıturucu maddeler i~inin 
tahdidi konferaıuı müzakerata bat
lamadan evvel Amerilıa murahhası 
Mr. KaldwelJ ile Portekiz murahha
ıı Mr. Vaskonseleıko konferansa İ· 
kinci Reis intihap edilmişlerdir. 

Rei1in teklifi üzerine konferans 
mesai komitesinin ıu suretle tetd<
külü konferans tarafından kabul e
dilmittir; Alman~·~, Arjantin, Çin 
Kanada, ispanya, Fransa, lngiltere, 
Hindistan, ltslya, Japon, Hollanda, 
Iran, Urugvay, lsviçre, Türkiye, 
Rusya ve YuıroslavyL Bu hey'eti 
murahhasalarm reisleri komite me
saisine ittirak edeceklerdir. 

Hasan Beyin beyanah 
Bundan sonra Hasan Be:r IÖ& a

larak berYeçhi iti beyanatta bul•n
du: 

"Türkiye Cümhuriyeti hiikümeti 
timdiye kadar Cemiyeti Akvamın 
beynelmilel sahada sarfettiii yük
ıelt mesai ve faaliyete elinden cel
diği kadar ittirak ve hizmet etmeli 
tiar edinmiıtir. Bu defa da bugün 

' heyeti beıeriyenin menafüni alika. 
dar eden afyon ve mevaddı mubad
dire meıeleıini yeni icaplara aöre 
tetkik etmek maksadile Cemiyeti 
Akvamın teşkiline delatet ettiği af
yon konferansma da ayni his ve a· 
laka ile ittiraki bir vazife bilmİJtİr. 

Türkiye hey'eti murabhasası, 
muhterem konferanıın müzakere e
deceği mesai) hakkında Cemiyeti 
Akvamın salahiyettar organları ta
rafından ihzar edilrnİf olan vesaik 
ve projelerden anladıiına göre ta
kip edilen esas ve gaye mevaddı 
muhaddire ticaretinin milletlerin 
yalnız tıbbi ve fenni ihtiyaçlarına 
hasır ve tahsis etmek ıuretile insa
niyet için bir afet manzarası arze .. 
den mevaddı muhaddire iptilasının 
tevessü ve intiıarına mini olmak ve 
hey'eti jçt\maiyeyi bu iptiladan kur
tarmaktan ibarettir. 

Mevaddı mu.baddire ticaretinin 
teltiı ve mürak.abesi husuıunda tim
diye kadar birçok devletlerin İmza 
ve ta.dikile mevkii mer'iyete konul
muı olan beynelmilel mukavelelerin 
derpİ§ ettiii mürakabe tedbirlerinin 
kifayetsizliğinden mütevellit boıluk
ları doldurmak, yeni mukavele proje 
sinin esaı ve gayesini teıkil etmek
tedir. 

Türkiye Cümhuriyeti bu muka
velelere fimcliye kadar iltihak etme
mit olmakla beraber ayni maksat ve 
gayenin iıtibıali için kendi kanun
larını müteomadiyen ıılah ve itmam 
ederek gayri meıru mevaddı muhad 
dire ticaretinin Türkiyede ve Türk 
imalit ve iıtihaalitı vaııtaıile diğeı
memleketlerde vukuunu men için i
cap eden tedbirleri, diğer memleket
lerde cari olan mürakabe ve tedbir 
vasıtalarının hiç: birinden noksan ol 

Bekçi • 
mı, 

mamak üzere, mevkii tatbike k 
muı bulunmaktadır. 

Cemiyeti Akvam konaeylnin 
kaç gün evvelki celselerinin biı·i 
bu mes'ele hakkında Türk mur 
ıınm arzettiği iuhatta da ifade 
lunduğu veçhile Türkiye Cüınhu 
yeti çok samimi ve inaani bir fikİ 
gayri meşru mevaddı mubaddire 
caretinin önüne reçmek için kesı 
ne terettüp eden tedbirleri elye 
mer'i otan beynelmile) mukavel 
rin derpiş etmiı olduğu tekil ve 
recelerden daha ileriye götünn · 
ezcümle mevaddı mubaddire imal 
aabfmı devlet inbiaarı altına ko 
ia karar vermiı bulunu:ror. Bu 
ta ihzar edilen kanun liyihal 
Büyük Millet Meclisinin tas ' 
an:edilmit olduğunu memııuniyc 
arzederim. 

Afyon meseleainin insani, iç · 
cephesi üzerinde hiç bir ihtilaf, 
bir aoktai nazar farkı mevcut 
lecejiııi zannetmiyorum. Fak.at 
seleain ilrtısadi cephesine temas 
lince birçok müıkülit, birçok 
faatlerin teaadümü karımnda 
mak ta muhakkaktır. 

htişari afyon komisyonu tara 
dan ihzar olunan mukavele pro 
gayri meıru mevaddı muhaddire 
caretini ortadan kaldıracak en 
çareleri mevaddı mezküre imala 
tahdit, tefti§ ve mürakabe esas 
aramaktadır. Bu esasa temas 
emez, gerek müstehlik gerek • 
veya mevaddı iptidaiye musta 
birçok memleketlerin derece de 
mühim iktısadi menfaatlerini t 
etmek ahenktar bir hale koy 
müıkülô.tı baıgösterir. Bu esas 
rinde kaldıkça konferansın mesa 
ni akametten kurtarmak ıçın 
memleketin büyük gayret ve 
fedakarlık iktiham etmeıi zaru 
ô.§ikirdır. 

Bütün bu mütkülô.tın ne der 
ye kadar kabili iktiham oldu -
baıladığımız mesainin inkiıafile 
receğiz. Mevaddı muhaddire iın 
tının miktarlarını tahdit etmek 
zaruri olarak bu meYadm fiatl 
de tanzim etmek gibi ikbsaden d 
mütkül mesai ile de ittigal etıfl 
sevkedecekr:r. 

Türk hey'et.i murahhaıaıuu 
ciz kanaatine rö"'e konferan~ın 
zuu müzakere olmak üzer~ önü 
ze koyduğu muslak meselenin ih 
ettiği müıkül ~eraiti iktısadiye i 
de takip edilen ı.aycnin azami el 
cede istihsali bütün menıleketl 
tahmili zıruri görülen fedflkirlı 
rıs tam bir adalet ve hakkaniyet 
resinde herkese tevziı etmekle 
olabilir. Bir taraflı ha·eket bazı 
leketler lehine, diğerl•1'İni feda 
ğa davetten ibaret bı. hd şekil 
nin arandan gayeye iriw.mck u 
ıunda bizi ümitı:zliğe ı""vkedece 
kabulde ittifak edebili• iz zannı 
yım." 

hırsız mı • 
BURSA 3 (Hususi) - Batpazar çarşıu ile Kspalıçar 

mühim soygunculuk yapan hırsızlar cürmü me,hut haEnde 
·kalanmışlardır. Sariklerin çarşı bekçileri oldukları tahak 
etmİftir. 

Mesruk eşya arabalarla müdiriyete getirildi. Sergi hali 
teşhir ediliyor. Zabıtanın gösterdiği faaliyet halk üzerinde 
bir tesir bırakmıştır. Komiser Fehmi ve muavini Mehmet B. 
tebrik edilmitlerdir. 

Konya meb'usunun teşrii masuniye 
nin ref'i istendi 

ANKAR A3 (Telefonla) - Konya meb'usu Mustafa L 
Beyin tefrii masuniyetinin ref'i hakkındaki Başvekalet te 
resi Meclise gelmiştir. Buna sebep kanal tahribatıdır. 

Bir tefsir 
ANKARA 3 (Telefonla) 

Gümrük tarifesinin 447 numa
rası hakkında iktısat encümeni 
nin hazırladığı tefsir fıkrası ay 
nen şöyledir: 

Yüzü kısmen veya tamamen 
kavuçuklu demek, ayakkabı yü 
zünün her tarafına kavuçuğun 
tamamen veya kısmen geçirile 
rek su geçmez hale getirilmesi 
demektir. 

Hariciye bütçesin 
tasarruf 

ANKARA 3 (A.A.) 
tihbaratımıza nazaran b 
münasebetile bazı elçilikler 
gası hakkında bir karar yo 

Vaki olan tey, sair veki 
terde olduğu gibi Hariciye 
çesinin de muhtelif madde! 
de yapılmıt tasarruflardan 
rettir. 

C. Merkez bankası ida- Denizli belediye b 
re heyeti toplanıyor çesi tasdik edilme 
ANKARA 3 (Telefonla) - DNIZLl 2 (A.A.) - B 

CümburiyetMerkez bankaaı he ye bütçesinde maaşat 
yeti idares~ yarın ilk içtimaını tın yüzde otuzunu geçtiği 
aktedecektır. vilayetçe tasdik edilmemiş 
Muhafız gücü sporculan . 

SiVAS 2 (A.A.) _ Muha- Trabzon beledıye r 
fız gücü sporcuları Sıvasta fev TR:ABZ<?N_ __ 3 (A.A.) 
kalii.de bir hüsnü kabul görmüt Beledıy~ reıshgıne b~ro 
tür. Yarın Zara ya hareket ede- ve b~le~ıye az8:sı J_Ca~rı M 
ceklerdir Bey ıntıhap edılmıştır. 
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• 
ıman sirkeli de tenkihat ve tasarruf yaptı 

Ekononıi 

Liman şirketi de 
tasarruf yaptı 

k Memurların maaşlarından yüzde 
beş tenkihat 

ve daha bazı şeyler yapıldı 
u liman tirketi yeni sene büt-

ıki ~sinde tasarrufu temin ı<;ın 
·e lııemur, müstahdemin ve amele 
"" lııaaşlannda bazı tenkihat yap
ye ı.. 
elel .. ış ve mavnacılann maaşların 
e da yeni bir konbinezon bulmuş 
"' l1ıı-. 
~ Bu vaziyet karşısında mavna 
J":il:ılar makamatı iliyeye müraca 

'lJll tt ettikleri gibi, şirketi de pro-
• 1esto etmitlerdir. 
yeti\ Dün bu yeni şekil hakkında 

1llıan şirketi müdürü Hamdi 
• ~y bir muharririmize izahat 

•il ltrerek demittir ki: 
ot.il - Şirketin, denizde meşgul 

J '''an ve iş buldukça hizmet e
s....,, ıl.,n iş olmadıkça boş kalan 

llıavnacılarına devamb şekilde 
1Ylık vermesi hem zararı mu
tip olmakta, hem bazı mavnacı 

ro' tı işe karşı likaydiye sevket
. e. llıekte idi. lt az olduğu zaman-
7; 

1 
rda mavnacılara yol vermek
ferıse bunların aldıkları maaşı 
~İye ayırdık. Yarısını it olsun, 
llıasın kendilerine maat ola

ab , k vereceğiz. Diğer sınıfın da 
e 

1 
ır ayda it gününü 25 gün adde 

Y dtrek bir güne ne isabet ederse 
llıikdar üzerinden gündelik o 

sai ''ak vereceğiz. 
n b Şirket bundan yüzde on ka•r tasarruf yapacaksa da, iş

r fazla olduğu zaman mavna
•lar kazanacaktır. 

ğ1l i'vtavnacılanmızm bir kısmı
le 111 bundanenditeye düştüğünü 
rn . itirere1ı: kendilerine izahat ver
k • ;k. Biz hiç bir zaman kimse

.ıııl 111 zararını aklımızdan geçir

rtı•· dik.. 
Şüphe yok ki işlerimizin a
lması yüzünden sabit masraf 
tıırıızı kısmaya mecburuz. Fa 
t bunu yaparken mümkün ol 

Şfrketfn aldığı taıarrut ~dbfrl•rf c:t~ 
rafıada izahat Teren Liman tlrlu~tl 

umum müdürü 

Hamdi Beg 
edilmi§tİr. 

Hayvan borsasında 
Hayvan borsası yeni meclisi 

idaresine hükUmet namına işti 
rak edecek azanın tayin emri 
dün gelmiştir. 

lktıaat vekaleti Uzunköprü
lü Ali Galip ve Baytar mektebi 
teşrih muallimi Hamdi Beyleri 
tayin etmittir. 

Yeni meclis ilk İçtimaını ge
lecek hafta yapacaktır. 

Karadeniz hattı itilafı 
Ticaret oda11 Seyrisefainle 

vapurcular arasında Karadeniz 
hattı üzerinde husule gelen an 
laımanın mahiyeti hakkında 
birlikten malamat iıtemittir. 
Vapurcu! arbirliği meclisi ida
resi bir içtima yaparak bu &ua
le verilecek cevabı hazırlamı§-

i'u kadar adam çıkartmama- tır. 
1 Ye yapılacak tasarrufu umu -· ;.; • ...,..,..., .... .., ... u:ııu:ııa="="=--
. taksime çalıfıyoruz. Nete
llı hazirandan itibaren mav-
ılar haricindeki mürettebat 

~ bilumum memurların maa§
•ııdan yüzde be§ tenzilat yap 

Bundan başka münavebe ile 
llıurlarımızı sene sonun• ka 
~ birer ay mezun addederek 
lııüddet zarfında yanm maaş 

? ~tlıeği de dütünüyoruz. 

l\ara Kemal şirketleri 
• liali tasfiyede bulunan Kara 
rşı .~llıal tirketlerinden dördü-

•ıı tasfiye muamelesi tekeni
~I etmiştir. Tasfiyeye devam 
ıı 10 haziran çarşamba günü 

1 _şirketlerin heyeti umumiye 
·. 1lılaları saat birden itibaren 
katet müdürlüğünde toplana 
tır. 

[ , lıı~ illnız milli mensucat tirke
tı ~ tasfiye muamelesi ikmal 

Kambiyo Borsası - ~ 

laterllo 1030 Kuron 15,94,25 

Dolar 0,47,50 Şilin& 3,36 

Frank 12,06 Pezeta 5,09 

Liret 9,03 R. mark 1,99 

Frank B. 3,39 Zloti 4,24 

Drahmi 36,42 Pen(ll 2,71 

Frank 1. 2,43,62 Ley 79,34,50 

Leva 

Florin 

Borsa 
harici 

65,05 Dinar 26,77 

1,17,50 Çervoneç 1088 

1 
Altın 
Mecidiye 
Banknot 

894 
53,50 

261, 

Esham ve Tahvilatın nevi 

istikrazı dahili 96 

DUyunu muvalıhade 8!1,25 
ikramiyeli Oemlryoıı:rı- ~·!O 
.-ısununwtuf"W"* u uMW • •"' 

lngiliz kralının senei devriuesi 

lı ··ı ı ıı- U • 11 6ıli;ı: Kralı Hazretlerinin j Davetliler ~eyanın~~ Vali 
aed1 \llıi tevellüdü olması müna- Muhiddin, Vah muavını Fazlı, 
Bel lile dün İngiliz sefareti Beylerle Kolordu kumandam 

i ~ç ) Şükrü Naili Paşa, Polis müdü-
r,ar 1 •• e erinde ~ehrimiı İngiliz d b ğinD "•s 1 rü Ali Rıza Bey, ıehrimiz e u 

·ı 0 osu tarafından bir gar •i•tı il - lunan ecnebi sefaret ve konıo-
" • ı:>aı·t· ·ı · · • l:ı 1 ven ınıştır. loshaneler erkim, şehrimiz ln-
rel \'a~tJiler saat besten itiba- giliz muteberam vardı. 
t! rt' IQ llelrneğc başlam;şlaı-, Kon- Ankarada 
\\{ ; ilı' tarafından istikbal edil- ANKARA 3 (Telefonla) -

e , ~diı-. Garden ptwti saat se- Bugün lngfiliz sefaretinde bir 
<ıdar devanı etmiştir. garden parti verilmiştir. 

Vl/Agett~ 

Yol vergisi wmmm 
B~ledigede 

Hizmetçiler Biz şaştık! ~ 
Vermemiş olanlar 
yollara gönderiliyor 

Vilayet yol intaat progra
mının tatbikatına ehemmiyet 

1 verdiği cihetle, yol vergisi ba
kayasmın derhal tahsili için fU 
beleı-e emir verilmittir. 

Yangın yerinde posta ı 
müdürüne dayak! 1 

Evlere beyanname 
tevziine başlandı 

Belediye müstahdemin müdiriye
ti mahallelere beyanname tevziine 
baılamı,tır. Mahalle ihtiyar heyet
leri bu beyannan1eleri ev sahipleri

ne verecekler, ev sahipleri bunlan 

dolduracak ,.e belediyeye iade ede
cektir. Belediye bu beyannameleri 

polise se•kedecek polis tahkikatını 

yaptıktan sonra iade edecektir. Bun
dan sonra müstahdemin muayeneye 

sevkolunacak, tesçil edilerek kendi .. 

lerine hüviyet cüzdanı "eritecektir. 

Bütün bu muamele üç ayda ikmal e
dilecektir. 

Cihangirde on ikinci ~ 
mektep var. Bu mektebin il 
çocukları ikide b'r oy
nadıkları toplarını mek
tebin aşağısında bir evin 
damına sık sık düşür
mektedirler ve top düş
tüğü zaman da mektebin 
bahçesindf!TI. bacaga tır· 
manarak bu harap evin 
damına inmektedirl•r. 
E• salı.ipleri hem kırılan 
kiremitlerden, hem de 
çocukların düşerek bir 
kazaya uğramaları ihti
malinden endişe ederek 
bir kazaya uğrama/ar; 
ihtimalinden endişe ede
rek, bir çok defalar 
mektep miidiresine şika
yette bulunmuşlar. Bu 
şikdgetlerden bir netice 
çıkmamış. 

Yol vergisini vermiyenler 
yollarda çalıtmağa sevkoluna
caktır. 

Evvelce kabul edilen pro
ğram mucibince infaatına baş

' lanmış olan yolların inşasına 
1 bu sene de devam olunacaktır. 

T opkapı - Silivri, Büyük 
Çekmece - Çatalca, Maltepe -
Halkalı, Beykoz - Akbaba, Üs 
küdar - Şile yollarının kısmen 
intaat ve kısmen tamiratı esa 
siyesine devam edilecek ve ge
lecek sene bitirilecektir. 

Cerh ve cinayetler 
geçen ay fazla ! 

Mayıs zarfında lstanbulda 539 
zabıta vak'as ı olmuştur. Bunlaı-dan 

101 tAnesi cerh ve cinayet, 12 si şüp 
heli ölüm, 26 ıı intihar ve intihara 
teıebbüstür. Mütebakiıi kaza, sir
kat, darp, kızkaç.ırma, ahzugaap, ka
çakçılık, yangın &'İbi vukuattır. 

Bu amele kimin? 
Rıhtım şirketi de, Liman 

dairesi de: 
"Bizim değil!,. diyorlar 

Dünkü akşam gazetelerinden bi
ri Rıhtım ıiı keti an1elesinden seki
zinin mavnadan siyanür fıçıları tah .. 
liye ederken zehirlendlklerini, haı
taneye yatırılan bu aınclenin şirket 

tarafından yevmiyelerinin kesildiği
ni yazıyordu. 

Dün bu hususta malümat almak 
için, Rıhhm şirketine müracaat et
tik. Şirkette salahiyet sahibi bir zat 
dedi ki: 

- Bizim beyle zehirlenmiş ame
lemiz yoktur. Kat'iyyen tekzip ede
bilirsiniz. Bu amele belki Liman tir
ketinin amele.,idir. 

Diğer h~raftan Liman ıirketin

den aorduk. Oradan da fİt k<.:tin bu 
şekilde zehirlenmit hiç bir amelesi 
olmadıiı cevabını verdiler. 

idam mahkumları 
ANKARA 3 (Telefonla) -

Yarın mecliste Gireson nahiye 
sininSağırlık mahallesinde SÜ~ 
meneli oğullanndan Muzaffer 
oğlu Yusufun ve 1lyasın, Kara 
cadivan nahiyesinin Eskiahır 
köyünde Ömer oğlu Himmetin 
ölüm cezasına çarpılması hak
kındaki mazbatalar müzakere 
edilecektir. Mustafa oğlu Yu
suf on yedi yaşında 
Raif çavuşun kızı Emineyi 
cebren kaçırarak kızı kurtarma 
ğa çalıtan terzi Halili öldür
mekle mahkumdur. Ömer oğlu' 
Himmet ise Bekir oğlu Remzi
yi katletmittir. 

Tahlisiye idaresinin 
vezaifi 

Üç delikanlı birlik olup müdür 
Hilmi B.i nasıl ve niçin dövdüler? 

Saınatya posta ve telgraf müdürü 
Hibni Bey davacı .. Naci, Şevki ve 
Şerafeddin isimlerinde tahminen on 
beş on altı yaılarında üç delikanlı 
maznun._. 

Dava Ağırcezada. görülüyor. 
Vak'a fU: Hilmi Bey, o akşam pos
tanede nöbetçi kalacak olan posta 
müvezzii Naci Ef. ile birlikte, sine
maya gibneğe karar "Veriyor ve bera 
berce yola çıkıyorlar. · Atikalipaşa 
yangın yerlerinden &eç_tilderi bir sı
rada Naci Ef. Hilmi Beyin üzerine 
l»rdenbire çullanıyor fakat yalnız 

başına değil, kendilerini postaneden 
itibaren takip ettikleTi anlatılan Şe
refeddin ve Şevki çocuklar da ayni 
zaınanda Hilmi Beyi ortalarına alıp 
dögmeğe başlayorlar. Kimi bıçak 

çekiyor, kimi ağzına mendil tıkayoı·, 
kimi de k fa ıöz demeden yumruk 
atıyor. Hilmi Bey, bu ani tecavüz

den neye uğradıiını lafırarak bu 
güçlü kuvvetli delikanlıların elin
den yakayı kurtarıncaya kadar ba
~ına bal geliyor. Düşe kalka polis 
karakoluna giderek vak'ayı anlab
yor. Hihni Bey, bu uğurıu;ı .sinema 
seferi esnasında sade dayak yemek

le kalmamıı. Muhafazasına memur 
olduğu postanm kasası kınlarak i. 
çinden yüz liralık bir banknotu da 
aşırılmıştır. Hilmi Beyin iddiasına 

göre Şerafeddin, Şevki ve Naci ken 
disini döğdükten sonra postaneye gi 

rcrek k•sayı açnuf ve 4000 küsur 
lira mevcudu bulunan kasadan 100 
liralık bir banknot alıp Sli•u,muşlar. 

Hilmi Bey anlatıyar 
Davac1 Hilmi Bey, mahk~edc 

vakayı §Öyle anlattı: 
- Naci Ef. ile beraber o ıece si

nemaya gidiyorduk. Atik Alipa,a 
yangın yerlerinden geçerken karan

lılcta iki ki§i üstüme saldırdı. Naci 
Ef. nin de bunlarla b.,.aber olduğu
nu çok geçmeden anladım. Bunlar 
beni o kadar hırpaladılar ki yüzüm 
gözüm bere içinde kııldı. Ertesi ıün 
kasayı muayene ettiğim zaman yüz 
liranm eksik olduğunu anladım. Za 
bıta çok ıeçmeden her üçünü de el
lerine geçirdikleri yüz lira ile Bey. 
oğlunda keyif çatarken yakaladı. 

Naci Ef. o gece nöbetçi olduğun

dan telgrafhanenin anahtarı kendi
sinde idi. KolaylıkJa içeri gİrmİf. 

Kasaya gelince bunun da anahtarı 

onda idi. 
Reis, o &ece önüne çıkanların 

bunlar olup olmadığını sordu. Hilmi 
Bey: 

- Pek farkedemedim, karanlıktı. 
Cevabını verdi. 

- Gene mi ihtiyar mı olduklarını 
da mı fark edemedin? 

- Hayır, efenclim, mümkün olma 
dı. 

- Efendim, bu Hilmi Bey bi:ı.im 
müdürümüzdür. O gece, bana sine
maya ıidelim dedi. Ben de kabul 
ettim. Dışarı çıkarken yanma para 
almaiı unuttuğunu söyliyerek, kasa 
nın anahtarmı elime verdi: ''içinden 

yüz lira al ıel" dedi. Yolda gider
~. bana sarkınblıkta bulundu: 

- Aldığın 100 lira senin olsıın, 

dedi. Ben korktum. Bağırmağa baş· 
ladım. Şeı·afeddinle Şevki, oradan 
geçiyorlarmış. Sesimi duymutlar, 
yanıma eeldiler. Ben olanı biteni an 
!atınca Hilmi Beyi bir iki patakladı· 
Jar. Parayı bana veren kendisidir." 

Zabıtaya verilen ifade 
Halbuki zabıtaya verdiği ifadede 

Hilmi Beyin öteden beri kendisine 
bazı ahlaksızça tekliflerde bulundu
ğunu söylüyordu. 

Ş..ki ise vak'a ıecesi tesadüfen 
oradan seçerken Naci.nin istimdadı 
üzerine koşup geldiğini iddia etti. 

Reis sordu: 

- Pelô, sonra beraberce eğlen· 
meğe gitmişsiniz. Nereye gittiniz 
bakalnn? 

Şevki Ef. biraz teı·eddüt eder gi
bi oldu. Reis: 

- Ne sıkılıyorsun, dedi, her şeyi 
olduğu gibi anlat... 

- Sıkılmm tabii ... Mahkemeye 
ilk defa çıkıyorum. 

- Ya! ilk çıkıtın demek ... safa 
geldin öyle ise. .. anlat nereye sit· 
tin? 

Uğursuz gelen gece 

- Efendim, biz o akflUD, fena 
yere zittik. Naci Ef. kendisini kur
tardık- diye bizi umumhilneye aötür 
dü. 

- Edayı §Ükrediyor demek ki ..• 
Pek ali, •onra? 

- Orada bize içki içirdiler. Er
tesi ırün de yakalandık, tevkifaneye 
geldik. 

Şerefeddin de hemen hemen ayni 
•uretle ifade verdi. Maznun vekilleri 
Hilmi Beyin buıuai ahvalini tef"İb 
edeceklerini aöylediler. iddia ma
kamı buna lüzum olmadığı kanaatin 
de bulundu. 

Muhakeme, Şevkinin yapnın ta. 
yini için 24 hazirana kaldı. 

Son Posta davası 
lzınirde çıkan Hizmet ıuetesin

den naklettiği bir yazıdan dolayı bü
kümet aleyhinde hükümetin manevi 
§&bsiyetini tahkir davası açılan Son 
Posta mes'ul müdürünün muhakeme 
si merci tayini yüzünden çıkanihtili.f 
Üzerine temyize havale ed.iJmisti. 
T emyi.z, mercii rüyet olarak lstan
bul Ağırcezasını tayin etnı.iştir. Son 
Poıtannı muhakemesine 11 haziran
da baılanacaktır. ANKARA 3 (Telefonla) -

Tahlisiye idaresinin tetkilitı 
ve vezaifi hakkındaki kanunun Naci Ef. ne di!for 7 Komünistler 
üçüncü maddesinin tefsirine da Bundan sonra maznunlardan Na- Komünistlerin temyi:ı.den nakzen 
İr Başvekalet tezkeresi iktısat ci Ef. isticvap edildi. Naci ifadesin- ıelen muhakemelerine 10 haziranda 
encümeninde müzakere edil- de dedi ki: Ağırcezada devam edilecektir. 
miş ve bu maddenin tefsire • - • 
ınühtaç bulunmadığı, seyyah Şırketler 1 Cemıget[e, 
gemilerinin iztırar~ m~ne~r• çı Haliç-Otobüs rekabeti l Bakkallar koo eratifi 
kışlarının sefer telakkı edılme- H ı· · k h. • f' ti d p 
yecegı, bınaena ey resım ver- y tı- 't d')'t t bü' 

1 1 
•re e-

v• • I h · 1 a ıç •ır e nın ıa er e Bakkallar cemı'yet· 'd h 
. . d I ap gı son a ı 11 o o s - Ta ·ı k 'f mek mecburıyetın e o madıkla P k bet' . 'd k yetı e ooperati idare heyeti 

k 
.
1 

. . ur re • ını yenı en ızıştır d" 
rına arar ven mıştır. mıttır. un müşterek bir içtima yapa-

Bükreş elçisi Evvelce otobüsler bir kişiyi caklardı. 
ANKARA 

3 
(Telefonla) Yemitten Eyübe 10, Balata 7,5 Fakat ekseriyet olmadığın-

d 1 h 
kuruta naklederlerken, şimdi dan bu içtima oelecek çar•am-

Bükreş elçimiz Ham ul a Sup • _ , 
. .• 'f . ücretleri Eyübe 7,5, Balata 5 baya kalmı•tır. 

hi Bey cumartesı günu vazı esı , 
başına hareket edecektir. kuı·uıa indirmişlerdir. Esnaf cemiyetleri bütçeleri 

Tütün inhisar kanunu Danımarka kruvazörü Esnaf cemiyetleri yeni bütçe 

Yarın aeliyor !erini tanzim ederek cemiyetler 
ANKARA 3 (Telefonla) - b 

Tütün inhisarı kanununun kırk Danimarkanın Vielesjuel mürakabe bürosuna vermişler-
ikinci maddesine atideki fıkra- kruvazörü yarın limanımıza ge dir. 
nın tezyili iktısat encümeninde lecektir. Kruvazör burada dört Mürakabe bürosu tarafından 
takarrür etmittir. gün kalacak ve ayın otuzunda bu bütçeler tetkik edilmekte ve 

Gazi Antep ve Meraş'ta ye- Karadenize çıkacaktır. Kruva- israfa meydan vermeyecek şe
tişen Hasan Geyiz tütünlerin- zör limanımızda bulunduğu es kilde tadilat yapılmaktadır. 
den azami yüzde 45 çap firası nada sefaret ve gemide resmi , • 1111 • , 

tenzil edilir. kabuller yapılacaktır. Seyrisefain müdürü 

Sıcaklar 
iki gündür yağmur kesilmiş, 

şiddetli sıcaklar başlamıştır. 
Bu gün gölgede hararet 33 san 
tigrada yükselmiştir. 

Posta ve Tel1raf memurin rahatsız 
müdürü 

Bir müddetten beri tchrimizdc 
bulunan posta, teJgraf mtmurin n1ü

dürü Naci Bey dün Ankaraya avdet 
etmişti ... 

Seyrisefain umum müdürü Sa

dullah Bey soğuk algınlığından do
layı rahatsız olduğundan yatmakta 
dır. 

Kırlangıç 
vapuru 
Türk- Yunan mahke
mesi dün bu davanın 
tetkiki ile meşgul oldu 

ı urlc -Yunan mahkemesi 
içtima halinde 

Muhtelit Türk - Yunan mahke
mesinde dün Seyrisefainin Kırlangıç 

vapuru davasına devam edilmiştir. 

Türk lljanı Lozan muahede•İnin 65 

ve 140 ıncı maddeleri mucibince va

purun iades.ini isted~ Yunanhlar 

137, 138 mcı ınaddelerle 140 ına 

maddenin ikinci ftkrası deleletile va 
purun iadesi mevzuu hahsolamıya

cağıru iddia ettiler. Mahkeme karar 
.için iki ay sonraya kaldı. 

Nihaget dün çocuklar
dan biri bu harap evin 
harap bacasına tırmanır
ken baca birden bire bü
yük bir tarrak aile mut
bağın damına yıkılmış ve 
dört yaşındaki yavrucuk
la annesi enkaz altında 
kalmak tehlikesini at
latmıştır. Ba hadiseyi 
müteakip büyük bir fe
laket atlatan ve madde
ten de mutazarrır olan 
aile reisi mektebin mü
diresine gitmiş ve bu 
defa müdire hanım ta
rafından kovulnıufiur. 
Hane sahiplerinin re
yelayn müşahedelerine 
ve topunu almağa inen 
çocuğun itirafına rağmen 

ellerine tevdi edilen ço
cukların haga!, sılıhat 
ve emniyetinden mes'ul 
olması lazımgelen mek
tep müdiresinin hiiH en
kazı meydanda duran 
hadisegi inkar etmesi~e 

biz şaştı'<, 

Siz ne dersiniz? 

Karışıklığın önüne 
kısmen geçilebildi 

Dün Defterdar ve bütün müfet
tişler Maliye şubelerinde 

tevziat ile alakadar oldular .. 
Maaı karıtıkhiı devam ediyor. Beıiktaı ıubesi • numaralann
gün Defterdar Şefik Beyle bü- dan bir kı•mını Arnavutköy fube

.ı müfettiıler tahsil ıubelerini dola sine göndenniıtir. Burada da mü
şarak intizamın teminine çah"1'tıı- t racaat fazla olmakla beraber numa-
lardır. 

25 bini mütttaviz mütekait, ye

tim ve dulun maaılarını muntazam 

alabilmeleri için yirmiyi mütecaviz 

memura Defterdar Şefik Bey, 3 ma

yıs akşamı ıece 24 e kadar izahat 
verdiği, maaıın on ıube yerine on 

bet şubede tediyesi temin edildiği 

halde, halkın yanlış tubelere müra
caati yüzünden, karışıklığın önü alı 
namamışbr. 

Dün Maliye şubelerinde meıhu
datımızdan bunu anladık. 

Fatih şubesinde - Bu ıube eski 
Sultaoahmet ıubeainin maatlıırının 

bir kısm1ru emrine almıfb. Diier 

kısımlar halka auhulet olmak isin 
Eminönü ve HouP&fa tubesine gön 

clerilmittir. Fakat maat sahipleri, 
bilhassa kadınlar, eazete ili.nlarma 
bakmıyarak eski alııtıklan ıubelere 
gitmişlerdir. BilhaHa F atİ!l ıubeaine 

hücum edildiği için Defterdar Şefik 

B., maaı sahiplerine şubelerini gös
termek üzre buraya bir memur ika
me etmiıtir. 

Mercan, Şeh7Rdebaıı, Aksaray 
Maliye ıubelc evvelce fula 
tehacüm nrk rk .. ., şubeleri 

gösterildiği için, d~n bir derece ma~ 

aı sükünetle tevzi edilmiştir. 

Hocap&§a ve Eminönü ıubeleri • 
yeni açılmış oldukları için daha ten 
ha ediler. Buralara maaş sahipleri 
ancak sevk ve irşat ıuretile gönde· 
rilmişlerdir. 

ra sıras1na dikkat ediliyordu. 

Amavutköy, Kasımpaşa, Kameor 

batun §Ubelerinde - kalabalık ıörül

melde beraber, maaılar sükı'.ınnetle 

ve nw:Dara sırasıyla tevzi ediüyor

du. 

Yalnı:ı. Kaumpaşa 'ubesinde Zat 
i§leri muhasebeciliği tarafından dev
redilea bordrolarda bir yanlı,lık ol

duğ\I ıı:;örülmüt ve Defterdar Şefik 
B. ya.nlıılığı tashih ederek, !ik&yet. 
]erin önüne ~eçilmiı ve tevziata de

vam edilmiıtir. Maaş tevziatında 

kanşıkhğa halkın ıazetelerdeki ilan 

ları dikluotle takip etmemeai sebep 
olmu,tur. Bunların ~inde münev

-.er kimseler de Yardır. Hattiı müte
kait bir maliye müfetti,i Kasunpa

şacla Defterdar Şefik Beye maaşınm 

verilmediğinden şikayet etmit, Şe
fik Bey cüzdan numal'ası ile gaze

telerdeki ilanı karşıla~tırarak, maa

şını yarın Ca1atar.aray şubesinden 

alması liızım gelece&ini ıöylemiıtir. 

Eylül yoklaması malmüdürleri 
tarafından ağustosta ve ikamet edi

len yerlere ıöre, tesbit edilecek ve 

kırk maliye tubesinden tevziat yapı
lacaktır. 

Yüzde beş zamlar umumiyetle 
yapılmıştır. Maaılar<lan kalan kesir
ler kanunu evvelde veril~ktir. Ke-. 

sir hasıl etmeyenler !imdiden t . . . e:.~ı-
yc edılmektedır. 
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·ı ABONE ÜCRETLERi 
1 O Tnrlciye için Hariç lçlıı 

ı ayiıp 400 1ıturut aoo kurut 
1 " 750 .. 1400 • 

l~I " 1400 .. 2700 .. 
ıu 

le Gelen evrak ıeci vecilmH 
Müddeti ıeçen niiabalar 10 kunıt 

ır "· Gazete •·• matbaa,,. ait iJI• 
, t İ İn ır. iidiriyete müracaat edilir. 
a Cazetenıia ilAnlann mea'uliyetiııl 

abul etmez. 
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Bugünkü Hava 

ıı Çok iıitmiş olmama rağmen 
"Terbiye" kelimesinin mi.nası

le nı bir türlü öğrenemedim. Ba
ıı kınız ! 
ıe - Ahçıya sorarsanız, ter

biye yumurta ve limonu çalka
lıyarak yapılan ve bazı yemek

·d lerin üstüne dökülen beyaz sal 
ıi çadır. 
e - Eski tertip adamlara so
n rarsanız, terbiye laf ederken 
ü kıp kırmızı kesilen, kimsenin 
n yüzüne bakmaya cesaret ede
i ı miyen, önü boğazından göbe
:2 ğine kadar ilikli seasiz ve pısı
e rık kimselerin halidir. 
a - Y aılı bir iptidai hocasına 
e sorarsanız, terbiye sopadır. 
ıt - Yeni bir terbiye mutahas 

sısna sorarsanız, terbiye henüz 
ne olduğu belli olmayan bir cev 

ıi herdir. 
'f - Bir arabacıya sorarsanız, 

terbiye dizğindir.. Ben bunun 
n hanğisine inanayım? ,, 

Rakam palavrası 
Palavranın envaı var .. Cina

n yet p:ılavraaı ... Kimsenin bur
u nunu kanatmadan her gün bir 
3 düzüne adam öldürenler seri-

11. 

lı Zenginlik palavrası, yemek 
11 palavrası, içmek palavrası ve 
1 saire .... 
n Bunların içinde en ziyade 
r• zıddıma giden, rakam palavra
cı udır ... 

l Yirmi kat esvabı, evinde 
1 150 halısı, gecede 10 aık tema 

11, hayatta 385 aıığı olduğunu 
iddia edenlerin palavrası .. Bun 
!ardan biri bir kerre şaşırdı da 

"' her kesin on tanesini güç kul-
1 !andığı şu zamanda 20 parma
> 

ğı olduğunu söylemiıti .. Size 
1 

bu rakam palavrasına pek dik-
kat etmenizi tavsiye ederim. 
Hele matbuat aleminde kita-

' bından 10,000 nusha satıldığı-
1 nı söyleyen ve gazetesinin 
' 8,000 tiraj yaptığını iddia e
• denlerden hazer ediniz. 
J Bunlar rakam palavracıla-
~ rıdır. FELEK 

• 

Musahabe 

GENÇLERİMİZ 

ı-ç apras kelimeler 
1 z s 4 5 6 1 s 9 10 il 
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Memleketin hemen her tara. 
fında çıkan bir çok küçük mec
mualar, gençlerimizde tiir ve 
fikir atkının daima yaıadığını 
iıbat ederek bizi sevindiriyor. 
Vakıa bunlarda gördüğümüz 
fİİrlerdeki ahenksizlik, fikirler
deki vuzuhıuzluk, insanı sinir
lendirmiyor değil. Fakat ne de 
olaa bunları takip etmeliyiz; 
çünkü bizde de bir gün, sadece 
öyle bir iki gül ile iktifa etme
yen bir edebiyat doğacaksa, el
bette bunlardan doğacaktır. 

Takip edelim demek, müsa
maha gösterelim, gençlerin mi. 
nasız yazılarını da alkışlıyalım 
demek değildir. Bili.kiı, on lan 
daima hırpalamak lazımdır. 
Haklı ve batta haksız tenkitten 
kırılıp susuverecek olanlar, de
vam etmelerinin faydasızlığını 
kendiltklerinden isbat etmİf o
lurlar. San'at aleminde zayıfa 
merhamet, güzelliğe zulumdur. 

Kimi şimal, kimi cenup şe
hirlerimizden gelen bu mecmu
alarda göze ilk çarpan §eY, hep 
sinin de hem tekil, hem ruh iti
barile bir örnek olmasıdır. Şi
irlerini okurken insan kendi 
kendine: ""Ben bunları bir kaç 
yerde daha görmüştüm!,, di
yor. Hep o mevzu, hep o söz
ler; hatta hepsindeki kafiyeler 
bir. Dikkat edin, sokakta rast
geldiğiniz delikanlılarda böyle; 
terbiyesizlikleri bile hep bir ka
lıptan çıkmış gibi. Gençleri 
standardise görmek, insanın 
en ziyade gücüne giden şeyler
den biri oluyor. 

Sonra lisanları ne kadar za
yıf; sayınız, iddia ederim ki 
kullandıkları kelimeler, mi.nası 
nı pek kavrıyamadıkları ilim 
i~tili.hları ile beraber, üç dört 
yüzü geçmez. Bunu, hani keli
menin fU en mi.nasız mi.nas ıile 
bir üslüp meselesi diye kaydet
miyorum; ben, bir kelimenin 
her lazım oldukça kullanılma
sından tikayet etmem. Bilakis, 
iki satır eve) gene geçti diye 
bir kelimenin müteradifini ara 
mak veya dolaşık söze baş vur
mak bence bir muharririn ya
pabileceği en ayıp işlerden biri
dir. Hayır, bunu kasdetmiyo
rum. Kullandıkları kelimelerin 
azlığı, kafalarındaki fikirlerin 
de pek sayılı olduğunu göste-
rır. 

Gençlerimizin hemen hemen 
hiç birinde kendi kendinden 
şüphe, kendini daimi bir müra
kabaya tabi tutma gibi şeyler 

yok; "nefsimize itimat edelim,, 
propagandasını yapanlar, iste
dikleri pek işegelir şeylerden ol 
duğu için, umduklarından kat 
kat fazla bir muvaffakiyete er
diler. İtte neticesi: Eline kale
mi alan her genç, aklına doğru 
yanlış, doğrudan ziyade yanlış; 
eski yeni, yeniden ziyade eski, 
ne gelirse yazıyor. Zaten genç
lik te başlı başına bir meziyet 
değil mi? 

Sonra bir takım peşin hükilm 
ler, lüzumlu lüzumsuz milliyet 
asabiyeti. On sene kadar olu
yor; bir gün bir yerde oturmuı, 
Goethe' den, Shakespeare' den 
bahsediyorduk. İçimizden biri 

Tevfik Fikret'in sözünü açtı. 
"Ne münasebet?,, dedik. "Tev 
fik Fikret onlardan büyüktür, 
çünkü türkçe yazmıtlır !,, dedi. 
Bu nevi fikirler o zamandanbe
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ri hayli ile.-ledi. Şimdi hece 
vezni ile yazılan tiir arzu ile 
yazılmıt olandan muhakkak iyi 
mintarafillih ıaf köylünün mi 
niıi, yine mintarafillah seciye- ı 
siz şehirlinin yazılarından mu· 
hakkak daha güzel. Bunlan va 
tan, millet muhabbeti sanarak 
sevinmeyin; yeri olmayan yer
de gösterilen hamiyet, sokakta 
rasgeldiğinin boynuna sarılan 
sarhotun muhabbetinden farkb 
değildir. 
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• • • Bir taraftan bu böyle iken 
bir taraftan da Avrupa' dan ge
len her şeye körü körüne bir 
itimat. Bilmem kaç yüz bin ta
ne satılmış diye her hangi ba
yağı bir Fransız veya veya Al
man romanını, İngiliz magazi
nini göklere çıkarmak; ecnebi
nin en zavallısını kendimize ter 
cih etınek. Hem o asabiyetle 
bu hayranlık yan yana, ayni 
mecmuanın ayni makalesinde 
tesadüf olunan ıeyler. 

Bütün bunların sebebi ihti
mal ki kitapsızlıktır; gençleri 
miz okumuyor. Kitap neşriyatı 
da böyle bozuk musluktan su 
damlamasını andırdıkça da'!ıa 
uzun seneler okuyamayacaktır. 
Gençlerimizin çoğu dil bilmi
yor. Senelerdenberi Klasik Av
rupa muharrirlerinin tercüme 
ettirileceğinden bahsediliyor ve 
bunun yerine, isimleri etrafın
da patırdı edilen bir iki yeni 
muharririn kitabını görüyoruz. 
Klasiklerin bugün iyi denecek 
bir surette tercüme edilemiyece 
ğini biliyoruz; fakat başlanabi
lirdi. 

Şimdi etrafımıza bakıyoruz 
ve gençlere tavsiye edilecek ni
hayet on, on iki tane kitap bu- · 
labiliyoruz. Onlara, kendi çı
kardıkları ve kusurlarını saydı 
~uruz bu mecmualar; abuk sa
buk resimlerin altına derme 
çatına malumat dolduran iki 
üç magazinimiz tavsiye edile
mez ya! Geçen sene Görü§ çık
mıştı; onu okuyun diyecektik, 
iki numaradan sonra kapandı. 

Hız, bir takım ciddi yazıların 
arasına, ancak tramvayda okun 
mak için yazılmı! hikayelerin 
tercümesini karıttırmak gusto
suzluğunu göstermesine rağ

men, bize yeni bir ümit verdi: 
Necip Fazıl'ın, Ahmet Hamdi
nin, Burhan Ümit'in, Suut Ke
malettin'in yazılarını vadedi
yor. Edebiyata ihtirasla sarıl

mış bu dört kitinin yazıları, hiç 
bir zaman insanı lakayt bıraka 
cak şeyler olamaz; çünkü hiç 
bir zaman beylik fikirlerin, bey 
lik hislerin tekrarı değildir. 

Bizce yanıldıkları vakit bile ge 
ne temaslarından zenginleşece
ğimiz birer şahsiyetin ifadesi
dir. Bu Hız mecmuaaı bari o
kunsa da o olsun iki üç ay için
de batmasa! 

Nurullah ATA 
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Yeni şekil 
Soldan sağa 

1 - Bahçe zineti (5) Söz (5) 
2 - lıimler (5) Peygamberin 

anası (5) 
3 - Mektup (4) Ne cennet, ne 

cehennem (4) 
4 - Bir uzuv (2) Dil (5) 
5 - Uzuv (2) Sür'at (5) 
6- Göıtermek (6) Edat (2) 
7 - Aleti musiki (5) Kışın ya-

ğar (3) 
8 - Eziyet (3). işçi (5). 
9 - Altın bilezik (5) Arabis-

tanda bir kıt'a (5) 
10 - Yuva (2). Sağın aksi (3). 

iyi değil ( 4) 
11 - Mecmua (6) Almanyada 

nehir (3) 

Yukardan aşağı 
1 - Çok konuımağa alamet olan 
uzuv (4) Çok (5) 

2 - Akıtmak 5 . Zevali ( ) de"il g 

(5) 
3 - Ağaç (3) Geminin barindi

ğı yer (5) 

4 - Arzu (41 Yap (2) Baston 
(3) 

S- Edat (2f Rakıya konan mad 
de (6) 

6 - Eserler ( 4) Edat (2) 
7 - Harası *1ethur (9) 
8-Emniyet edilen ıey (6) Rap 

tebnek (3) 
9 - Ot kd (3) Kuplı: (5) 
10 - Zaman (2). Göz renıı:i (3). 

Ben (3) 
11 - Sahilimize yakın bir ada 

( 4) Erkek (2) Ekmek (3) 

İstanbul fldoci icra Memur
luğundan: 

Bir borçtan dolayı mabçuz 
ve paraya çevrilmesi mukar· 
rer BüyUkadada Maden cad
desinde Sadri Beyin köşkünde 
mevcut konsol, gardırop, bu
ro, aynalı dolap, yemek ma
sası , karyola ve buna müma
sil eşyai beytiye 7 Naziran 
931 tarihine müsadif pazar 
günü saat 12-13 raddelerinde 
bilmüzayede füruht· edilece
ğinden talip olanların yevm 
ve saatı mezkiirde mahallinde 
hazır bulunan memuru mah· 
susuna müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

(~arn sOtuınılYI J 
Eskişehir lüle taşlan 
1 - Eskişehirde çıkan lüle taşı 

imtiyazının bir tirkete verileceği ri
vayetlerine karşı ıreçenlerde Eıki

şehirliler birer istida ile Başveka

lete, lktısat vekaletine, Devlet Şu
rasına müracaat ederek bu imtiya
zın memleket için doiuracağı fena
lıkları, buhranı anlatmıılardı. 

Bugün tekrar bu iıle alakadar 
olan 30--40 köyün ve bütün Eski
ıehirlilerin iıtirakile birer istida 
tanzim ederek Başvekalete ve Dev
let Şurasına ve Büyük Millet Mec· 
lisirtıize müracaat etmi,lerdir. 

Bu imtiyazı 3--4 kapitalistten 
başka bütün tüccar, eınaf, amele is
tememektedir. Bu imtiyazdan mak· 
sat ameleyi korumaksa fenni olma· 
yan kuyuların zaten işletilmediğini, 
harice fena mal ıröodermemekse za. 
ten maden dairesi sevkedilirken bü 
tün sandıkları muayene temekde ol
duğunu, satıtlarda tüccarların yek
diğerine karıı yapmak ihtimali olan 
rekabet meselesi ise zaten böyle bir 
ıey olmadığını varsa bile bunun 
imtiyaz ile değil, başka şekillerle ö
nüne geçilebileceğini anlatmışlar

drr. 
Halı hazırda bir çok tüccar Av

vupa, Amerika piyasalarında daha 
başka mahrcçler aramakta ve belki 
de yakında Viyanadan maada mah· 
reç bulacaklardır. 

Bugünkü faaliyet imtiyazlı ıir

kette kat'iyyen olmayacağlna emi
niz. Zira şimdi halk mütevazi şekil
de, fuzuli masraflardan çekinerek 
iılemekte ve kendi teşebbüsile Av
rupadan çektiği paralar ile it yap
maktadır. imtiyazlı fİrket ise yarın 
bir takım fuzuli masraflar ve muh· 
teşem dairelerde iş görerek (altı 

sene evvel te!ekkül eden ve halı ha
Zlrda sermayesinin yarısını kaybe
den ve hali tasfiyede bulunan lüle 
taıı anonim ıirketi) gibi yakında bu 
işi baıaramayacağıru anlayacakoa 
da, iı iıten geçecek ve mahreçler 
kapanacak, bu ihracat emteamızda 

3 - 4 kapitalistin kurbanı olacaktır. 
Hükümet Eskişehirlileri serbest 

bırakarak kuyularda, imalinde, ibra 
cıoda sıkı bir kontrol usulü tatbik 
etse imtiyazlı ıirketten göreceği fai 
denin iki mialini göreceğinden emin 
olmahdrr. 

2 - Eskiıehir 340 senesinde tah
rire tabi tutuldu. Hem öyle bir tah 
rir ki buğdayın kilosu 500 kuruş ol
duğu zaınan ve hatta o zamanki 
fiatlerden 3 misli fazla yazdmak 
şartile, buıı:ün buğdayın kilosu 140 
kuruı, o zaman 200 lira icar getiren 
bir dükkan bugün 50 liraya müşteri 
bulamadığından kapalı kalmakta ve 
o zaman 20 liraya olan tarlanın dö
nümüne buırün 2 liraya talip bulun 
mamaktadır. 

Malullerin tütün 
ikramiyesi 

Malülini askeriyeden Abdullah 
oğlu Osman Efendi bize yazıyor: 

"931 senesine ait tütün ikramiye
lerini tevzi edeceği için askerlik ~u
beleri kayıt muam~leıi yapıyorlar. 

On senelik maaı alanlar için kayıt 
yapılmıyor. Halbuki 930 seneıine 
ait tütün ikramiyelerinden istifade 
ettiğimiz halde bu seneye ait tütün 
ikramiyesinden mahrum oluyoruz. 
Malüllerden vefat edenlerın aileleri 
tütün ikramiyesinden mahrum edil
mediği halde biz malüllu·in mahrum 
edilmesi yazıktır. Malül olduğumuz 
kayJen aabittir. Maaş cüzdanlarımr 

Korku 
"Melahatciğim, dediğim gi- j 

bi .. Cumartesi günü saat do
kuzda, her vakitki yerde bulu
şacağız. Oradan vapura binip 
adaya gideceğiz. Oradaki kü
çük aşk yuvamız bizi bekliyor 
ve tekrar akşama döneceğiz. 

Binlerce buseler - Cemil,, 
Cemil dört senelik evlidir. 

Güzel bir karıaı, bir de nur to
pu gibi çocuğu vardır. 

Mektubu yazdıktan sonra 
zarfladı ve zarfın üzerine de 
Meli.halin adresini karaladı. 

Ondan sonra da ıapkasını, 
bastonunu aldı. Mektubu pos
taya atmak için çıktı. 

Yolda arkadaşlarından İrfa
na rast geldi. İkisi kol kola, ko 
nuşa konuşa bir müddet yürü
düler. Cemil, tam postahane
nin önünden geçiyordu ki, mek 
tubu hatırladı: 

- Dur, dedi. Şu mektubu 
postaya vereyim. 

O zaman mektubu evde, ma
sanın üzerinde unutmuş oldu
ğunu anladı. Derin bir: 

- Eyvaaaah! çekti. 
- Ne var, ne oldun? 
- Eyvahlar olsun, bir halt 

ettik. 
- Söyle beyahu! Beni deme 

raka düşürdün . 
- Monşer bir metresim var. 
- E, biliyorum. Meli.hat de-

ğil mi? 
- Nereden biliyorsun Ben 

ki kimseye sezdirmemek için 
'hiç bir tedbiri ihmal etmem . 

- Belki çok tedbirler kul
landığın içindir. Ne oldu? Met
res inle bozuıtun mu? 

- Değil be birader.. Değil 
amma, şu dakika karım her şe
yi öğrendi. 

·················•···································· 
zın elimizden gitmesi yüzünden mai 
dur ve periıan olduk. Mercii aidinin 
nazarı dikkatini celbetmenizi rica 

ederim.,, 
Milliyet - Bu meseleyi tahkik et

tik, 5 ve 6 ıncı derecedeki malül ef
rattan bir kıımı on senelik maaıla
rını defaten aldıkları zaman yelle
rinde bulunan berat ve maaı cüz
danları mal müdürlüklerince istir
dat edilmişti. Bu sene tütün ikrami
yesinden istifade etmek üzere asker 
tik ıubeleri tarafından malüllerin esa 
misi tesbit edilirken 5 ve 6 ıncı de
recedeki malüller ıubelere berat ve 
cüzdanlarım ibraz edemedikleri için 
şubelerce deftere isimleri yazılama
dı. Harp malülleri cemiyeti bunların 
mağduriyetini vikaye için İcap eden 
makamat nezdinde teıebbüıte bu
lunmuıtur. Bu teıebbüsün neticesi
ne intizar etmek lizmıdır. 

Layıha ne oldu? 
Jki üç sene evvel, kanunu mah

susuna tevfiken sahiplerine veril
mek üzre, tapu hasdatından vakfa 
ait hiue kesilmişti. Mütevelliler bu 
haklarını almak üzre Şurayı Devlete 
müracaat etmiılerdi. Şurayı Devlet 
bunların haklarının verilmesi li.zıın 
geldiğini k.t\bul etmiş ve yazılan l&
yiha Baıvekalete gönderilmiıti. La· 
yiha ait olduğu makama iade edildi
ği ve aradan iki seneden fazla za. 
man geçtiği halde, elan bir netice 
çıkmamıştır. Acaba bu layiha ne ol 
du? A. M . 

- Deme .• 

- Efendim. Meli.hate hır 
mektup yazdım. Cumartesiye 
randevü verdim. Mektubu evde 
masanın üstünde unutmaz mı
yım? 

- Olur a .. karının her şeyi 
öğrendiğini nereden çıkarıyor
sun? 

- Ben karımı bilirim. Sabah 
leyin evden çıkınca, her şey • 
yerli yerinde mi diye odaya gi
rer. Tabii masanın üstünde 
mektubu görmüıtür. Adrese 
bakmıştır, yazımı tanımıştır. 
Eh, kadın bu! Böyle bir mek
tup görür de açmaz olur mu? 
Şimdi karım her ıeyi öğrendi. 
Saadetimiz bozuldu. Halbuki 
ben karımı çok severdim. 

- Allah allah .. 
- Evet, seviyorum. Hayatı· 

mın en asude zamanları evim
de geçer. Karımı, çocuğumu 
yanıma alırım. Dereden tepe
den konuşuruz. Yemeğimizi ye 
riz. Bütün bunlar artık bitti. 
Aksi gibi tam da Meli.hali bı· 
rakmak istediğim sıralarda .. 

- Melahati bırakacak mı i
din ? 

-Evet .. Hırçın, hodbin bir 
kız.. Hele son zamanlarda çe
kilmez olmuttu. Allah aşkına 
söyle .. Şimdi ne yapayım? 

- Ben senin yerinde olsam, 
doğru evime giderim. Eğer ka
rım mektubu açmışsa af dile
rim. Açmamıısa, bu hi.diıeyi 
Allahın bir ihtarı diye kabul 
ederim. Hemen Melihatle mü
nasebeti keserim.. Allaha ıs
marladık .. 

Cemil korka korka eve geldi. 
Karısına görünmeden odasına 
girecekti. Fakat karıaı ayağı
nın sesinden tanıdığı için kar
şıladı. 

- Ne o Cemil? Sap sarı ol· 
muşsun. Hasta mısın 

Hayır değilim amma, itle bi· 
raz yorulmuıum. itlen olacak. 

Cemil, dikkatle karıaının yü
züne baktı. İçinden: "Mektubıı 
açmamış!,, diye düşündü, ya
hut ta rol oynuyor. 

Çekmecede bir dosyaya bak 
mak vesilesile odasına çıktı. 
Mektup, masanın üzerinde du
ruyordu. Cemil baktı. Açılma· 
mış. Hemen mektubu cebine 
koydu. 

Geniş bir nefes aldıktan son· 
ra aşağıya indi ve hemen karı· 
sını kucakladı, öptü .. 

- Ne o Cemil, ne oluyor· 
sun? Vallahi sen bugün bir tu· 
hafsın. Deli mı oluyoruz ne 
dir.? 
-Hiç te öyle değilim. Y alniz 
neş'eliyim okadar .. Bak yorgun 
luğum bile kalmadı. 

Sonra da ili.ve etti: 
- Yalnız karıcığım, AnKa· 

raya yazdığım mektubu posta
ya vermeğe unutmuıum. Şu 
mektubu hemen verip gelece· 
ğim. 

Dışarıya çıkarken de dütünii 
yordu: 

- Allah verse de, Meli.hat 
mektubu zamanında alsa .. 

1 
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Milliyet'in tefrikası: 50 
1 
kolayını bulabilirdi. I varır. Allah böyle emretmİf. ı işlenmiş duvağı ustalıkla aça- ı yaklaştı. Ali ile kerime'nin göz 

Kerime İstanbuldan ayrıla- Üç kocadan ayrılan. ve birin rak hanımların nazarı takdiri- leri aynanın içinde karşılaştı- 1 

zımdı. 
Huri Hanımın gafletinde11 

istifade etmek lazımdı. 

! 
ı 
t 

1 

i 

Bu aralık Kamer Kerimeye: 
- Küçük hanım, dedi. Sö

ğüt dallarından bir kaç tane 
koparsak ... Gelin olacaklara u
ğur getirirmit derler. •. 

Krime Kamerin lafını ağzı
na tıktı. 

- Yok istemem vakit geç
ti. Eve gidelim! 

Huri Hanım israr etti. 

-Canım zarar yok... Y anm 
saat daha geç kalıversek ne çı
kar sanki .. 

Kerime soğuk bir tavırla: 
- Siz bilirsiniz ... dedi. 
Kadri Beye tesadüf etmek ih 

timali olmadığı için artık Keri
meyi hiç bir şey alakadar et
miyordu. 

- Peki öyle ise ... 
Üçü de susmuşlardı. Kalaba

lığın gürültü$Ünden uzaklat-

tıklan zaman artık araba teker 
!eklerinin gürültüsünden baı
ka bir tey duyulmuyordu. Zey
li nağaçları altında berrak su
lar tattan taşa sekerek akıyor
du. 

Arabanın takip ettiği tozlu 
yolun iki tarafında dut ağaçlan 
vardı. Kozahane işçileri bu a
ğaçların yapraklarını yoluyor
lardı. 

Eve dönerlerken Kerime çok 
durgun ve düşünceli duruyor· 
du. Huri Hanım yeğenini avut
mak için mütemadiyen söylü
yor, fakat Kerimenin zihnini 
saplandığı noktadan bir türlü 
çelemiyordu. 

Kadri Bey şimdiye kadar 
kendisi ile haberleşmek için ne 
den hiç bir teşebbüste bulun
mamıştı.? İstese her halde bir 

lı on gün olmuştu. Bu müddet den de dul kalan Hun Hanım ne arzetti. lar. 
zarfında Kadriden hiç bir ha- için, evlenmek yemek içmek ka Huri Hanım adamın bohçası Adam dikkatle genç kızın 
bar çıkmamıştı. Bu manidar dar sade bir işti. Kerimenin iz- na bakarak: yüzüne bakıyordu. Elinin işa-
sükut genç kızın kalbinde son divaçtan bu kadar gocunması- - O ne? dedi. Bohçada bir ret parmağını dudaklarına gö-
ümitleri de öldürüyordu. na hiç bir mi.na veremiyordn. şey daha var. türdü, Kerime'yi esrarengiz 

Eve döndükleri zaman bil' Kamer duvağı getiren ada- - Evet Hanımefendimiz. bir "Sakın sesini çıkarma!,, i-
halayık kendilerini kapıdan ma yol göstererek içeri girdi. Bu da pek güzel bir feracedir. şareti yaptı ve seri bir hareket 
karııladı. Kerimeye: - Buyurun Ali Efendi ha- Saf ipekten.. le cebinden bir kağıt çıkardı, 

- Küçük hanımefendi, dedi. nımefendiler aizi burada bekli- Huri Hanım çocukça bir a- Kerime'nin eline sıkıttırdı. 
Duvağınızı getirdiler... yorlar. laka ile feraceyi açtı. K . kA. d 

K · · b k erıme agı ı avucunun 
Bu sözleri söylerken hanı

mına mi.aidat· bir nazarla bak-
Bu sözler Kerimeye yakla

şan akibetini hatırlattı. Genç 
kız titredi. Hiç bir ıey söyle
meden odasına çekilecekti. Fa 
kat halası eteğidan tuttu. 

- Gel canım! Ne biçim ta
zesin Duvağın gelmit· İnsan 
görmek istemez mi? Bir kere 
gör ... 

Genç kızın solgun çehresin
de gözleri meyusiyetle donuk
laştı. 

- O duvağı takmak nasip 
olmadan ölürüm İnşallah! 

- Aman kızım, ağzını hayı
ra aç ... Her kız er geç kocaya 

tı. 

Kır saçlı adam, biraz öne e
ğilmit olduğu halde içeri gir
di. Masanın üstüne bir bohça 
koydu. 

- Ali Efendi, neler getirdin 
bakalım! 

- . erıme gıy ~ ayım.. • içinde açıp ıu satırlan okudu. 
Kerıme Hanım ış!a~sız ~ır "Ben Kadri Beyin İngiliz ar 

tavurla halasının emrını yenne k d t f ndan gelı·y t' d. a aşı ara ı orum. 
ge ır 1

• Kadri Beye sizden ne haber 
-Hanımefendi, söyle ayna- götüreyim?,, 

ya bakmaz mısınız Kerime'nin kalbi gözünde 
Odanın bir kötesinde büyük kırılacakmıt gibi tiddetle at· 

bir endam aynası vardı. Keri- mağa başladı. 
me aynaya doğru gitti. Ali E- Nihayet kendisi ile sevdiği 
fendi de genç kızı takip etti. arasına çekilen seti kırmak için. 
Huri Hanım duvağı pencere- bir imkan hasıl olmuıtu. Kad

efen- nin önüne götürmüş, aydınlık- ri ile haberleşebilmek için bir 
ta muayene ediyordu. Onun bu dakika bile kaybetmemesi icap 
suretle arkasını dönmüş olma- ediyordu. 
sından bil'iatifade Ali Efendi Hemen karar verip bu kara
feraceyi düzelı · gibi yanına rını bir an evel bildirmesi li.-

Huri Hanım merakla masa
ya doğru yaklaştı. 

- Duvağı getirdim 
dim. 

Ali Efendi kibar müşterileri 
nin yüzlerine bakmağa cesal'et 
edemeden bo!1çayı açtı. Simle 

Hiç kımıldamadan fısıldadı: 
"Söyle hemen buraya gelsin 

Kendisini derhal görmezaeın 
ölürüm. Onu o kadar çok sevi· 
yorum ki •.. 

Bülbül'ün cesedini denize 
attıktan aonra yakayı ele ver• 
mek korkusu Ferah'ı her teh· 
likeyi göze aldırıp denize dal· 
dırmıştı. Uzun kulaçlarla yü• 
zerek sahilden uzaklaıtı. Ken• 
disini takip eden adamın kinı 
olduğunu bilmeyordu. Fakat 
her halde ona yakalanmama" 
lüzumu aıiki.rdı. Sahilden ki.fi 
derecede uzaklaştığına aklı ke
since suyun yüzüne çıktı. Ka· 
ranlıkta kara gövdesini deniı• 
de farketmeğe imkln yoktu. 

Merakla etrafına bakındi. 

(Bitmedil 
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Sinema yıldızların ahlak ve 
değiştiriyor mu? • 

mızacını 

Şöhret ve servet kazandıktan 
sonra, dünkü mütevazı kızlar 

kimseyi beğenmez oldular 

MİLLİYET PERŞEMBE. ' 4 

(- Mlzallı'ı 

Biı· gün evdeki hizmetçi kı
zın, dalgın zamanında, kolunu 
çimdikledi. Canı yanan kız, 
çimdik yerleri morlaşan kolu
nu Cemilin babasına gösterdc 
'k ' şı ayet etti. Bunun üzerine Ce 

mile temizce bir dayak atıldı. 
İki gün sonra · intikam al

mak hırsile fırsa; kollayan Ce
mil, hizmetçi kızın, gene dal
gın bir zamanında, bu sefer bir 
denbire eteğini kaldırarak, yu
karı taraftan bacağını çimdik
ledi: 

- Haydi, 
çimdik yerini 
defi; . 

~ 1 

timdi gene git, 
babama göster, 

HAZİRA.N 1931 
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Kısa masal: Pantolon 
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Bican Efen i bir marifet daha gösterdi 

. A.h11;1et 1:'stanın pantalonu es ı altı lirayı al pantalonu.. ı ki~ıştı. Bır pantalon satın al- Ahmet usta dü•ündu" ·. zorla alaca_k değili~ y~ .. 
- k < -Haydı akpm ustu hatırıı 

maga. ar.ar ve.rd.i. Çarşıda Sa- - Y ooo ! dedi. Bu pantalo- k ı 
1 d h 

ırı masın. Ben de eve alacal 
m.ue ı.ımın_ e ı .tıyar bir yahu· nun paçasına bak. Bı'raz po"rsu". k k d k lb e me par<ısı çıkı.rayım. Ve. 

ı es ~ e .. ıselerı .toplar, bunla- müş .. Altı lira v?remem.. bir buçuk lirayı.. 
r~ çekı duzen verır, bir kaç mis - Peki, hatırın kırılmasın Ah ) h d met usta t "inır pıı.nta lo 
1 pa asına satar ı. canım. Ne verirsin.. na baktı: 

Ahmet usta ucuz olur diye - Üç lira ... • 1 S ld - Yahu ben demin gönne 
ı pa~.a onu. a.mue en almak is Yahudi •a•ırdı: · · B ted K d ded • • mışım . u pantalon iki par;· 

~ s:::ıuı:ı•::ıe bir t~~[a~i: var. ol,::-;;;ım üç liraya pantalon etmez. Bedava verirsen alı 

J;ıan Grauford ile Anita Page Hollyuood'un en seuimli iki yıldızıdır. Her iki artist 
sinemtı sayesinde güzelliğin bütün sırnnı öğrenmi~lerdir 

Sinema artistlerin mizaçları zarırmış. Şimdi bacaklarının Bir zamanlar dans aalonla-
ııı ve çehrelerini değiştiriyor güzelliğini methetmiyenlere · rında kendini göstere göstere 
ttıu? kızıyormuf. Metropolis filmin- çarliston kızı ismini alan Joan 

Bu bir sual ki, hakikaten ge- den evel Brigitte Helm bir Kravford şimdi yine dansı sev 
lliı bir ankete mevzu olabilir. mektepli kız gibi imi§, halbuki mekle beraber, gayet ağır baş
~aamafih suale verilecek ceva bugün yılan gibi mevcelenen lı bir kadın olmuştur. Film ha 
bın umumiyetle müspet olaca- vücudü ile meş'um kadın rol- ı ricinde kendisini görenler, be. 
tına tüphe edilemez. !erini oynayor. yaz perdedeki Joan Kravford 

Bir sinema mecmuasının Alice Vhite alelade bir dak- il:! şimdiki arasında azim fark-
liollyvood' da bulunan muhabi tilo iken, şimdi bir yıldız, ki- lar görüyorlar . 
ti tetkikat yapmış ve vardığı bar aleminin, kibar salonları-
1\eticeye göre, r.ın yıldızı oldu, eskiden sade Ya Greta Garbo.. O şimdi 

Jean Helbling eskiden ken- ve mütevazidi. Şimdi saçlarını insanlardan büsbütün uzak ve 
disi ile konuşulduğu zaman kı- da, tırnaklannı da boyayor. kendi aleminde yaııyor. 
'-. ........ ·-···················· .. ·····-········································ ·-··················-·····-············-···········---..... _ 
Mary Pickford 
Amerikadan alelacele Lond

~ya gelen Douglas Fairbanks 
'tı karısı Mary Pickford koca
•ını alarak Amerikaya avdet 
'lti. Halbuki Londrada bir 
tlıiiddet daha kalacaklardı. Bu 
badiıe botanacakları tayiasını 
~~kzip etmi§ oluyor. Fak at ha
~katte on bet senedenberi Dug 
ıl~ Mary ayrı yaıayorlar. Her 
bıri istediği gibi hayat sürüyor. 
il •kat halk nazarında esmer 
liağdat hırsızı ile sarışın Mary 
"rıodel karı koca bilinirler. 

l>ouglas son filmini Bebe 

Yıldızların saçları 

Bir kaç sene var ki, kadınlar ı mukabil ta.m 95~. dolar para 
karııık, muğlak ve güç saç tu- da vermedıler degıl! 
valetlerini terkettiler. Bir za· 1 Consta~ce bu parayı alıp saç 
manlar kadınlık aleminde cid- l !arını kestıkten sonra değişiver 
den büyük bir inkılap yapan di .. Bu defa da hal~ kendisini 
modaya hepsi de el birliği ile e~kı prens"es r~llerınden d~ha 
uyu verdiler ve uzun saçlarım zıyade ~ege~dı: ~alkın . sıne 
bir makasta kestiler. mada bır ~rt~stı. begenmesı de-

ş. "" ı uzun ol mek, o artıstı mılyoner yapma-
ımaı saç arının - . y · C 

d 
" 1 du"•ünen ka- sı demektır. an1 onstance 

ugu zaman ar • b' 1 'k' ku ld 
dınlar, bu uzun saçları tarayıp ır taş a ı ı ş vurmu.ş o u. 
düzeltmek külfetini hatırladık- . Fakat buna muka~ıl daha 

h tt
• od eçmi~ olmak 1 bır çok yıldızlar var ki, saçları-

ça, a a m ası g • d'l B ı · 1 b b 1 kestikleri- nı feda etme ı er. un ar ara-

1 
a era er, saç arını d 1 b'I ' · v·ı 

h
. t · lmayorlar sın a şun an saya ı ırız. ı . 

ne ıç e pıfman o · B L'l D · A 
1 Fakat sinema artistleri için- ma anky, 1 Y arnıta, r-
. d b ı k' uzun •açları· !ette Marchal, Loretta Y oung, 

e azı arı var ı, • L'll' c· 
' .., brrakmıı olduklarına çok 1 ıan ıst .. 

'iteessiftirler. Bunlardan Con Joan Gravford ise çoktan 
ce Senette evelce uzun saç- saçlarını kesmiştir ve diyor ki: 
.le kraliçe ve prenses rolleri - Yakın bir atide uzun saç

~nrdı. Bir gün kendisine erkek 1ı kadın u.:uteye dönecektir. 
kıyafetine girmiş kız rolü ver- Marian Davies, Damile Pa
dikleri zaman iş değişti ve rola ve Anita Page de: "Kat'iy 
Constance saçlarını kesmeğe yen kısa saçtan vaz geçme
mecbur oldu. Çünkü ya kazan· yiz !., diy bağırıyorlar. 
cı bırakmak, yahut saçı kes-

, - Bana yeni bir şapka al! 
Bütün komşular başımdaki şap 
kayı hiç değiştirmediğime dik
kat ediyorlar. 

- Öyleyse taşınalım. 

Teşekkür 
Bir şirketin gayet nazik mü

dürü, işlerin müzakeresi için 
içtimalar bittiği zaman: "Efen 
dilerimize teşekkür ederim,, de 
meği adet edinmiş. 

Gene bir gün,.h":Yle bir içti
mada demiş ki: 

"Bugün öğleden sonra mü
essese tatildir. Çünkü vezcem 
dünyaya bir çoc~k getirdi. E
fendilerimize t!'ıeJckür ede
rim.,, 

- Canım, kocan bir kaç gün 
daha kal diye para göndermiş. 
Ne diye gidiyorsun? 

- İşte onun için ya .. 

Bahis 
İrfan Beyi tanıdıklarından 

bir zat ziyarete geldi. D~di ki: 
- Seninle on lira bahse gi. 

rerim, niçin g2ldiğimi bilirsen .. 
- Para istemeğe geldin. 
- Hayır! Sadece hatırını 

sormak ve biraz da konuşmak 
için gelmiştim. Gördünmü bile 
medin ! Ver bakalım on lirayı .. 

Sarık 
Bekta,inin ıarığı kirlenmiş. Ta. 

nıdıkıarından bİrİ9İ: 

- Yahu, şu ıarığnu yıkasana, 

demi§. 
- Birader, yıkayayım da ne ya .. 

payım? Gene kirlenecek. 
- Kirlenir'e gene yıkatırıın, 
- Peki amma, gene kirlenmicek : 

mi? 
- Canım, o zaman da yıkarsın. 
- Be birader, ben dünyaya sa-

rık yıkamaya mJ ~eldim? 

muhakkak iki misli para ister - Sen bilirsin İster ver, is- rım, dedi. 
ve yarı fiata da muhakkak ve- ter verme ı ' Y.ıı.hudiyi hafakanlar boğdt 
rir. Sakın aldanma! . Ahmet ~sta kapıya doğru ve adamcağız düştü , bayıldı 
A~.met ~sta bu tavs~yeye te- yürüyünce, yahudi hemen ar- Ahmet usta iyi kalpli adamdır 

şekkur ettı ve Samuelın dük- kasından çağırdı: hemen bir bardak su bulup ya 
kanına girdi; _ Gel efendi, al üç liraya.. hudiyi ayılttı. Samuel Efend 

. - Bana bır pantalon ver! de Ziyan ediyorum amma, ne ya- ayıldıktan sonra, tezgah üs-
dı. b .. I . I d tünde duran pantalonu gördü · 

payım ugun a ış verış o ma ı. Ali h 
Samuel alelacele bir çok pan Ahmet usta pantalonu aldı, - a rızası için al şu par 

talonlar çıkarıp gösterdi. Niha ıtığa doğru tuttu: talonu da git. Bir daha seni gc 
yet Ahmet usta bir sağlamcası züm görmesin, dedi .. 
nı intihap ettikten sonra sor- - Yooo! Dedi, bunun arka Ahmet usta durdu, durdu .. 
du: tarafı hayli aşınmış. Üç gün _ y ooo! dedi, bir tek pan-

- Kaç para! giyersem delinecek. Üç lira ve talon almam. Bir pantalon da . 
- On iki lira!. remem. ha verirsen alırım. 

- Ya ne verirsin - Yahu, on iki liraya pan- Yahudi bir pantalon dah• 
1 l ? B - Bir buçuk lira.. • ta on o ur mu. unun yenisi verdi mi? Hikaye burasını SÖ) 

bile on iki lira etmez.. Ya'hudinin gözleri döndü: !emiyor. Fakat Samuel Efend.' 
- Peki, sen ne verirsin? - Sen çıldırdın mı? dedi, o vekittenberi Ahmet ustayı:-
- Ben altı lira veririm.. bir buçuk liraya pantalon olur? bir §ey satacağı zaman bir 
- Haydi akşam pazarı .. Ver - Sen bilirsin? Satmazsan misli fazla para istemiyor. 

Bahçe zevki r' 
Dünyada genç ihtiyar kimse 

Zayıflamak için 
yoktur ki, bahçeden zevk alma 
sın. Fakat bilhassa sayfiyede 
oturanlar, yahut evlerinde bah 
çesi olanlar için, kendi elile çi
çek yetiştirmek ve bir bahçe 
vücude getirmekte daha büyük 

1 bir zevk vardır. Bu tatlı metgu 
liyet ayni zamanda bir spordur 
da.. Bugünün kadını eski dev

i rin kafes arkasında sadece yan 
gelen kadını değildir. Bahçe 
vücude getirmek kadar tatlı 
bir mevsim eğlencesi olamaz. 
Biz biliyoruz ki, çok kadınları 
mız ve erkeklerimiz, evlerinin 
bahçeleri müsait olduğu halde 
bu bahçeleri ihmal edip bı
rakmışlardır. Mesela Haydar 
Paşadan trene binip te Pendi
ğe kadar gidenler, iki taraf say 
fiyelerden çoklarının bahçeleri 
ni harap ve perişan görürler ' 
ve adeta içlerinde bir sıkıntı ve 
eziyet duyarlar. Erkeklerin iş
le güçle meşgul oldukları bir 

Say/ iyede genç kız stüdyosu 

Bazı kadınlar vardır ki, şiş· 
manlıktan muztariptirler. Bazı 
ları da gittikçe şiımanladıkları
m görerek, telaşa düıerler. Za
iflarnak, vücudün yapılışı mü
sait olmazsa kolay bir şey de
ğildir. Çünkü ayni zamanda 
aihhati de düşünmek lazımdır. 

Zaiflamak isteyenler yemek 
arasında ıu içmemelidirler. Aç 
karnına ara sıra büyük bir bar
dak limonlu sıcak ıu almalıdır-

' lar. Vücudü beslemeğe kifayet · ı eden mikdardan fazla alınan ye 
mekleri hazfetmelidir. Maama-

.1 fih ifrat derecede oruca da git-

sırada, bahçeye bakmak, vakti 
daha çok müsait olan kadına 
düşüyor. Onun İçin bu zevki 
tatmak hem evin etrafını, hem 
gönlü şenlendirmeğe, ayni za 
manda da eğlenmeğe ve spora 
bir vesile teşkil eder. .................................................. -

_ Kesilmiş süt 

memeli. 
Sabahleyin: Az ıekerli çay, 

ala kok bir yumurta ve bisküvi 
öğle üzeri: 30 gram . domates, 
hıyar, turp ve saire. 60 gram 
yağsız et veya tavuk, yahut da 
ha iyisi balık .. 200 gram tuzlu 
suda az yağla haılanmış sebze. 
Bu sebzeye limon sıkılması 
muvafıktır. Mey va ve iki bis
küvi. 

İkindi: Az ıekerli çay, bir 
bisküvi. 
Akşam: Et, ıebze, meyva ve 

~r'\'.annda yudum yudum li-
mon ıuyu. 

Ergenlik 

i mek lazım geliyordu. Lakin Fakat kadın bu! İnan olur 
kendisine feda ettiği saçlanna mu? - On lira mı. 'i ahu ben se-

nin taksi saatini satın alacak doktor söyleyordu. Balık yiyen 
!er zeki olurlarmış. Balık zeka-

Bazan yarım okka südünüz 
tam kaynayacağı sırada bir
denbire kesiliverir. O zaman 
südü beş dakike kadar kayna· 
tınız. Kazein beyaz habbeler 
halinde fırlar, alt kı11mda ber· 
rak bir su kalır. Bu ıuyu süzü
nüz. Geri kalanın üzerine biraz 
tuz biber ilave ediniz ve ekmek 
dilimine sürünüz. 

Muşambalar 

Bazı kadınlar vardır ki yüz
lerindeki ergenlik denilen be
neklerden muztariptirler. bu 
benekleri tekıif edilmiş hamı
zı karbon mahlulüne batırılan 
ucu sivrikalemlerle yakıyorlar. 
Fakat bu ameliye gayet nazik 
bir iştir. Çünkü deriyi yakmak 
ihtimali vardır. Mamafi ergen
lik lekelerini hafifleten krem 
de vardır. Limon suyu da fay. 
dalıdır. Güneşten kaçınmalıdır Pit · • bul etmemişti. Bu film tutma· Şarlk'nun yeni filmi değilim ki.. yı arttırırmı ... 

1 tmdeki makyajlı çehre· d ı "b' Z kA • 
e,.e bakmayın. Mary Pick· yınca, Mary'ni.ı ost arı ız Şaıfonun yeni filmini C~zair~e e a - Allah Allah .. 

~ d 
6 

sana demedik mi?,, gibi bir va- çe• ı'receg"ı' so"ylenmektedır. Ka. Aks.an. sofrada Veli Bey ka-
" J01' 4 yaşmdadır. - Canım sen evlenmeden e-
" ziyet aldılar. tibi Şarl Robenson, Şarlonun nsına çıkıştı: b.-ıı1 iels ile çevirmişti. Filme C . k y h · b 1 k · ve\ hiç balık yemez miydin? •t ş· d' b b Amerikaya blitün stodyosunu ezaıre na - u u gene mı a ı yıye-

Muşambaları temizlemek için __ ............ ·-·····-··-··-· .. ·····-
içinde kireç bulunan sabunlu su 
kullanmamalıdır. Çünkü Sud 
veya potas muşambaların renk 

lenmek isteniyorsa, benzin bu 
işi pek &la görebilir. Lekenin 

IJ. ~ınadan Douglas'a Bebe ım ı era er · • 1 k'I · · "'? -Yemezdim amma, ke•ke •llıel • d döndüklerine göre, galiba yeni !etme~ ımka~ ar~nı. tet ı.< ıçın ccgız. , 
)erini bozar. Eğer muşambalar nev'ine göre terebantin veya 
da leke var ve bu lekeler temiz 1 amonyaklı su da kullanılabilir. 

-.J~t-'t~l-~a~::xlie~nl!!.İiv~azsı:.~g~eç~m~e~s-i2:J\~;a~s~J_~fi~lm~le=r~i~n~i ~b~e~r~a~be=r~ç:~:v~ir~ec::::ek:l:e:r~. :· ~·~:m::.:e~r~·l~ta~y-a_:G_•t_m__:ış~t-ır_. _____ ~-=--B-a_ı_ık~i-y-id-i-r. __ G_eç_~_n.._.g~ü-n~y-eseimişim. 
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Bu fark neden? 
(Başı 1 inci sahifede) 

tiğine d~ir henüz Ankaradan tebliğ 
ğe)memiştir. Bu sebeple memurlara 

dün de maaş verilememiştir. 
Tütün inhisarı umum müdürü 

Behçet Bey dün dairesıne ıelmiş ve 
kadro meseleleri etrafında tetkikat 
ve müzakerelerle metıul olmuıtur. 

ıl Kadronun kat'i surette tatbikine 
u henüz ~tlanmamı,tır. 
e 

Behçet Beyin izahatı 
Umum müdür Behçet Bey bu 

t luıuıta bir muharririmize demiıtir 
il 

ki: 
u_ Henüz bütçenin tastike ikti

ranı hakkmda bir haber almadık. 

' Dolayısile maaı ta veremedik. Ayni 
sebeple kadroları da tatbik edeme
dik. Emrin buıı:ün celmesini bekli
yoruz. Yapılacak tebeddüller meya

l nında bafmüdürlüklerin tenkisini de 
zikretınek laznndır. E nelce mev
cut 38 başmüdürlük yeni kadroda 20 
ye tenzil edildi. Bu ~ekilde bazı ta-
sarruflar daha vardır. 

Miirakiplerin bir itirazı 
lnlaisar idareleri nezdindeki Ma

liye vekaleti murakipleri, idarelerin 
devlet daireleri gibi memurlarına 

peıin maaı veremiyeceklerini bildir
miflerdir. Murakiplere nazaran inhi
sar idareleri resmi daire değildir ve 
bu yüzden pe'in maat vermelerine 
imkiın yoktur. idareler, murakiple
rin, lı.ı iddialarını Maliye Vekaleti
ne bilclinnitlerdir. 

Müskirat inhisar idaresi umumi 
müdürü Asım Bey son bayramdan 
beri maaş almayan memurlar._ 
müşkül vaziyetlerini naz.arı dik.kata 
alarak idarenin taaarruf sandıiJn-

dan bütün memurlara maa,larınm 

yüzde onu niıbetinde avans olarak 
para verilmesini emretmİ§tİr. 

Segrisefainde bir deği
şiklik yok 

Seyriıefainde yeni sene münase
betile kadrolar ve maatl..,.da hiç bir 
tebeddül olmauııttır. 

Temin edildiğine nazaran yeni 
bütçe Seyrisefainde hiç bir cleiitik
lik yapmayacaktır. 

iki inhisar idaresi 
sındaki fark 

ara-

Dünkü nüıhamızcla Tütün inhi
sarı müdürü Behçet Beyin beyana
tını neşretmittik. Behçet Bey, beya
natında kadro harici kalan memur
lara iki ay tam maaş verileceğini 

söylemiıti. 

Halbuki Müskirat idaresinden 
kadro harici kalan memurlara borç
lar kanununa tevfikan on beş gün
lük istihkakları verilmitti. 

İki dairenin de inhjsar idaresi ol
duğuna göre, neden müskirat inhi
sarında böyle yapılmadığı ıekliode 
bir ıual hfttıra ıı:eliyordu. 

Dün bir muharririmiz bu husus
ta Müskirat idaresinde tahkikatta 
bulunmuı ve ıu malumatı almıştır: 

Tütün inhisan nizamnameıi da
ha eskidir ve kadro haricinde kalan 
memurlara iki ay tam maa~ verilme
si hakkmda sarahat olabilir. 

Fakat müıkirat idaresinin nizam 
namesinde böyle bir madde olmadığı 
ıı:örüldüğünden müıkirattan kadro 
harici kalanlllJ" hakkında ahkimı u
mumiyeye tebeiyet edilerek borçlar 
kanunu mucibince kendileTine on 
bqer ıı:ünlük paralan verilm4tir. 

tıtr;!;ll'~~~i:WaJ 
Galatasaray atletlerile Kurtuluş 

atletleri karşılaşıyorlar 
Bu müsabaka büyüklerden ziyade küçük ve 

yeni yetişen atletlere istinat ediyor 
Stadyomda da lik maçlarının finalleri olacak .. 

Bu cuma aUnü Atletizm merak. ' 
lılan çok ıı:üzel ve heyecanlı bir mll· 

ıab.ıka daha ıeyredecdder. Mem-
leketimizin en kuvvetli atletik eki
bine malik olan Galatasaray klübii 
kartı yakanın en iyi atletlerine ma
lik Kurtul ut talmnı ile F enerbahçe
nin Kadiköyündeki ıtadıncla çarpı-
ıacaktır. Bu maç mevsimiıı ü.;üncü 
Atletilıı hareketi olacaktır. Tevali e-

den bu aevi karplapnabr hiç ıüphe 
yoktur ki ıporwnuxun bu brantında 
epeyce terakkiler meyclanaçıkMacaJ. 
tır. Nitekim ıı:eçea hafta (Robert 
Colleıı:e) Veysi t.ize iki Türkiye re
koru hediye etmİftİr. 

- Diık ve ıı:ülle. 

(Robert Collep) de Veyainin 12 
m. 24 cm. atmakla eıı:ale ettiği ıı:ül

k ret.ona Amerikali miıter (Geyç)e 
aitti. 

Şampiyonumuz: bu kadar mesa
feye atmakla kendisinde olan eski 
Türkiye rekonınu kır.nq ve Ameri· 
kalnnn rekorunu eıı:aJe ebni,tir. 
Diıkte ise yeni bir rekor yapmışbr. 

Danek ki bu branşda böylece bi
ribirini takip eden müsalıalaılar i,.i 
neticeler veriyor. 

Sonra bu maçın diğer bir husu
ıiyeti de elde mevcut eski müsabık
lara değil yeni yetİfmiş olan genç 
ele-nlara istinat etmİf olmasıdır. 

PıJliste 

Bakalnn yeni yetiıen ve bize ı;ok 
büyük ümitler Vet"en ıı:eue Galataaa
raylı atletler, ne yapacaklar ve 118• 

ııl muyaffak olacak. Müsabakalar 
ıunlar ü:zerinde olacak. 

100 m., 200 m., 400 m., 800 m., 
3000 m., uzun atlama, üç adını atla
ma, yüksek atlama, cirit atma, sınk
la irtifa atlama, ıı:ülle atma, disk at
ma. 4X100 bayrak koıuaundan iba
rettir. 

Maçlar tam saat onda baılaya

caktır. 

Ayni ıı:ünde Stadyumda lstanbul 
Lik maçı tampiyonaHnm finalleri 
yapılacaktır. 

Geçen haftaya kadar Galatasaray 
birinci ve F eneTbahçe de ikinci idi. 

Geçen cuma ıı:ünü yapılan maçlar 
bu neticeleri cleiittirmemi, ve bu va 
ziyeti sağlamlamııtır. 

Galatasaray buıı:ün 35 ve Fener. 
bahçe de 32 puvana maliktir. Y arm 
yaptlacak olan Galatasaray - 1. Spor, 
n fenerbahçe • Süleymaniye büyük 
bir ıanssızlık ve hadise olmazsa ne
ticeyi değiıtinniyecektir. Yalnız her 
zaman söylediiimiz ırilıi futbolda 
evvelden bir tAhmin yapılamaz; lıi

zimk!'er birer fikirden ibarettir. 
Her halde maçlardan sonra fikir 

lerimizi claha vu&uh ile söyleyebile
ceğimizd~n neticeye intizarı daha 
muvafık buluyoruz. 111. ö. 

Kadın cesedinin hü-
viyeti anlaşılamadı 

=".,.,,.,,,.,,.. • .,.,..F'::--· ,.,...··ı-:.ıı 1 kaç kişi müracaat etmişse de 
1 ceset defnedildiği için göreme
mişlerdir. 

_: ,;.ıı ru!t .ıınızda de; .. ızoe 1 

1-ouviyeti meçhul bir kadın cese 
C:ı bulunduğunu haber vermi§
•il:. Kadının hüviyeti dün ak
;nm geç vakte kadar anla~ılma 
mıştır. 

Dün c~ cdi !!Örmek icin bir 

Polis ce sedi teşhir edilmek 
üzere morga göndermiş, Morg 
ta teşhiri emevat salonu olma
dığı için, cesedin bu sıcak ha va 
!arda taaffün edeceğini nazarı 
dikkate alarak defnettirmiıtir. 
Şimdi teşhis ancak dercettiği
miz reıme bakılarak ve kadının 
elbisesinden ve ayak kabıların
dan istifade ederek yapılacak
tır. 

Bu teşhisin ne dereceye ka
dar doğru olacağı cayi teem
müldür. 

Roma, Tiran, Atina 
(Başı I inci sahifede) 

malıdır. Faşizmin kendi kad
rosuna ilk düsturu hiyerarşi ol 
muştur: "Bugünkü cemiyetin 
yapılışı fenadır, diyordu; yal
nız zeki, kabiliyet ve karakteri 
ele alan bir hiyerarşi lazımdır,, 

F atistler şahıs ihtiraslarım 
unutarak, yalnız harekete hiz
met edeceklerdi ve her kademe 
bir üstündeki kademeye itaat 
edecekti: "Yukarıda kumanda 
etmeyi, aşağıda itaat etmeyi 
bilmelidir. Devlete otorite ve 
itabar kazandırmanın bir tek 
yolu budur. 

Musaolini: - Erkinıharple
rin karar verdiği şey, kadromu 
zun saflannda yapılmalıdır, di 
yordu, Biz bir tasfiye yapaca
ğız; yeni adamları memnun e
deceğiz; ihtiras ve menfaati u
nutarak onlan bütün hiyerarşi
lerin başına geçireceğiz. 

Hiyerarşi, ancak , mümtaz 
unsurlara kıymet vermek ve 
değeri İyi ölçmekle olur:., Fii
lin fikre, elin kafaya tabi olma
sı esastır.,, 

Değersizliğin ve bilgisizli
ğin başta görünüşü, hiyerarti
yi, itaat ve kumanda prensiple
rini altüst eder. Baştaki adam
lar, anlayıtlı ıeviyenin tasdik 
edeceği kabiliyetler olmalı
dır,, Bir memleketi idare et
mek için fikir, karakter ve sala 
hiyet kuvvetlerini toplamak 
eerektir .,, 

Bir faşist muharririn sozu: 
"Eski hükumetler aleyhine de
lil şudur ki, on senede yeni a
damlar bulmağa muvaffak ola 
madılar; yeni fert kıymetleri 
yaratmadılar. Onlar, kendi 
gençliklerine benzemiyen bir 
zamanın ka1111ında ıaşırmış, 
kalmışlardrr: Şimdiki zaman 
çabuk ve sinirlidir.,, 

Bir muharririn sözü: "Mü
nekkit otuz yaşındadır. F ascio 
da bu, şef Yllfıyor.,, 

Faşist kadrosu içinde 16 ya
tına kadar çocuklar Balila, 16 
tından 18 y&§ma kadar gençler 
Avanqardist ismini alır. Bu, 
tıpkı Rusya'da olduğu gibidir: 
lik kademe Piyonye'ler, ikin
ci kademe genç komünistler. 

Yeni hareketleri çocukların 
ve gençlerin rubunda şuurlat
tırmak, onlar memleketin başı
na geçinciye kadar, eski un
surları sıkı bir inzibat içinde, 
rejime zarar vermekten alıkoy 
mak lazımdır. 

Terbiye edilmekte olan, u
zun seneler kuvvet değildir. 
Sağlam temele tutunmak is

tiyen bir rejim, ilk mektepler 
de yalnız ders değil, terbiye ve 
teşkilat olarak başlamalıdır. 

Faşist fırkası, tıpkı komü
nist fırkası gibi, adede değil, 
maksadı anlayan, o maksadın 
bütün mes'uliyetini ve şerefini 
benimseyen, talii o maksadın 
zaferine bağlayan fUurlu İnsan 
!ara dayanmaktadır. 

Harpten sonra İtalyan genç 
liğinin ağzında dolatan isimler 
Danonçiyo ve Muuolini idi. 

Danançiyo, Fiuma'ya gittiği 
zaman, muahede haksızlıkları
na karşı galeyanı, Mussolini 
Mili.n'da ilk Facsio'yu kurdu
ğu zaman, İtalyanlık vicdanı
nın galeyanını temsil etti. Ce
nerill Cadoma F aıizmin hür
met ettiği üç büyük isimden 
biridir. 

Şef Musaolini'dir. Mussolini 
bir müstebit midir? Bir muhar 
rir diyor ki: "Biz faşistler ço
cuk değiliz; Mussolini'ye ali ah 
gibi tapmayuc. Biz onun dürüıt 
lüğünü ve aklını seviyoruz. Ve 
onsuz faşizmin yetim kalacağı 
nı biliyoruz . ., 

Bir ecnebi muharririn sözü: 
"Bütün İtalyan gençliği Gio
vivezza' yı (1) söylüyor. Ve bu 
müze gardiyanları milleti, pis 
Iik tembellik ve sefillik meınle 
keti, timdi bir gurur ham~esi 
ile doğruluyor: Onlar kendıle
rini sevkeden in.sanda, kendi 
gençliklerini alkışlamaktadır
lar • ., 

Mussolini kimseden yardım, 
nasihat ve sempati istemeksi
zin, . tek başına, yolunu bulmuı 

( I) Gtnçlik. marşı. 

tur. 1883 te doğduğuna göre 
48 yaşındadır. Sosyalist ve ih
tilalci büyümüttür. 

Kendini tanıyan muharrirle 
re göre vasıfları şöyle hülasa 
olunabilir: Muvaffakiyetsizlik
ten yılgınlık duymayan, mu
vaffakiyetten sarhoşluk duy
mıyan, imkan hudutları dışarı 
çıkmak faydasız olduğunu dü
şünerek ihtiyattan ayrılmıyan 
demagojiden nefret eden ve 
hoş görünmek gayesi gütme
yen bir adam .. Hatipliğinde a
vukat bozması gevezelikten 
kaçar; Tacite kısa.lığını sever; 
kavgacı ve ihtiraslıdır. Betbin
lerden ve tembellerden nefret 
eder. 

Faşist kadrosunu lüzumsuz 
şiddetlerden her vakit menet
miştir: "Bizim şiddetimiz bir 
istisna olmalıdır; bir metot ve 
bir sistem değil..,, 

Gene onun sözü: "Cemiyet 
kin ile, hizmet ve sempati ile 
elde edilebilir., , 

Mussolini yann için hep 
sual işareti kullanır: Yarından 
emin olmak, kaybetmek demek 
tir. 

ltalya sokaklarında hissedi
len korku havası, Mussolini' -
nin korkusu değil, bütün faşiz 
min korkusudur. Mussolini, va 
zife gibi, mes'uliyet ve şerefi 
kendi sınıfının bütün unsurları 
na benimsemiş ve müştereklet 
tirmiştir. 

Bir zamanlar faşist meb'us
ların sosyalistlere teklif ettiği 
anlaşmayı kabul etmiştir. Cida 
le devam etmek isteyen Emili, 
Romagne, Toskana faşistleri 
bir disiplinsizlik gösterdiler ve 
itilafı tasdik etmek istemedi
ler. Muasolini, onları, istifa ile 
tehdit etti. 

Fakat ahlaksızlık, suiisti
mal, ihtiras gibi oyunlanna 
girmit 200,000 fa§iati hiç mer
haıuetaiz fırkasından koğdu. 
Mussolini anllyacak muhitlere 
hitap, ancak anlamıyacak olan 
lara emreder: "İtalya, diriltici 
proğramı olmıyan oligarşi im
tiyazlarına müstenit bir hakimi 
yete boyun bükerek bir hotan
to kabileıi değildir., , 

• • • 
Mektepte Balila'ya alınmıı 

bir çocuktan Muasolini'ye doğ
ru bakınız: Bu, ayni cinsten in 
sanların kademe kademe yükse 
!itidir. Bu kadronun içinde bir 
adım ileri, ancak liyakat ve siy 
ile atılabilir. Faşist komünist 
kadrosunda olduğu gibi, hizme 
tin eyisi kötüsü yoktur; staj 
vardır. Mussolini Grandi gibi 
adamlarını kademe kademe ye 
tiştirmit, nezaretlerde uzun 
müddet müsteşar olarak tut
muş sonra nazırlık vermiştir. 

ş;f çok çalıştığı gibi, bütün 
adamlarını çok çalıştırı.r. İte 
batladığı zaman yalnız ıtalyan 
ca bilen Grandi, bütün İtalya
nın harici politika itleri arasın 
da iki yeni lisan öğretmiştir. 
M~ssolininin 22 martta faşist 
gençlere veırdiği düstür~ar şun
lardır: "Hizmet ve vazıfede se 
bat ve ısrar az söz, maddi ma
nevi cessur ~lmak, doğruluk ve 
mertlik kararda sağlam olmak 
yeminl~~e hadsiz bir bağlılık, 
istikbale kartı derin bir heye-
can .. ,, 

Falih RIFKI 

T erkos, Belediyeye 
nasıl devredilecek? 

(Başı J inci sahifede) 

şirketi mübayaa hakkı 10 mu
harrem 1350 de batlamıştır. 

Şimdiye kadar terkosun mü
bayaa edilmemesinin sebebi 
mukaveledeki müddetin dolma 
mış olmasından ileri gelmekte 
idi. Belediye yaptığı hesaba gö 
re şirketi mübayaa için, muka
vele bitinceye kadar her sene 
vereceği taksit 100 bin lira ka
dardır. 

Bu parayı belediye kolaylık
la verebileceği gibi, yeniden ya 
pılacak tesisat için iki sene zar 
fında sarfedeceği beş milyon li 
ranın yarısı da hazır olup bir 
bankada mahfuz bulunmakta
dır. Terkos belediyeye devrol-

Büyük milli fe
laketin 

mes'ulü aranıyor! 
(Başı 1 inci sahifede) 

pışan haris ismet Paşadan iba 
ret olur mu? Ya Gazi? Asıl işin 
başı o değil midir? Bütün ta
ıaftarları onu Reis tanımamış
lar mıdır? 

• • • 
Arkadaşlar, sanki Türkiye 

batmış, Vahdettin ve Damat 
Ferit mezardan kalkmış, kürt 
Mustafa Beyaut'ta tezgahmı 

kurmuş, kuvayı milliye mah
kemesinin fezlekesi yapılmak
tadır. 

lstanbul'dan gelen bu ses, 
on üç sene evvel ls"tanbul'dan 
gelen ayni sestir. Hiyanet, ca · 
susluk ve namussuzluk sesi
dir. Ali Kemallerin, Reli Ce
vat/arın, Mehmet Alilerin, sa
tılmış sarayın ve kiralanmış 
Babıalinin sesidir. 

Bu gazetenin sahiplerinden 
birinin Bali isminde bir Rum 
olduğunu, eski ortaklarmdan 
Celal Nuri B. gazetemize bil
dirmiştir. Bu kilise efendisi 
bilmelidir, ki; bizde teslis yok 
tur. Mustafa Kemal üçe parça
lanamaz. 

Yok biri milli kahramanmış, 
tarihe karışmış; yok, öteki ilk 
Reisicümhurmuş, muhterem -
miş, fakat üçüncüsü M ustala 
Kemal, H. F. Reisi imiş ve 
mes'ulmüş. 

Türkiye'de Teşkilatı Esasi
ye Kanununun fikir hürriyeti
ni temin eden maddelerine i
nanmayanlar varmış. Bu gaze
te Türklerin böyle bir hakkı 
olduğuna herkesi inandırmak 
için Mustafa Kemali sokak po
litikası davalarmm içine al
maktadır. 

Mustafa Kemal' de bir mes'
uliyet aranmak bulunmak la
zım gelirse, belki bu, onun te
samüh ve adalet hissi olarak 
gösterilebilir. Hiç bir memle
ket, hainlerıni bizim gibi allet
memiştir. 

lstanbul, kendi üstüne ye
niden sürülmek istenen leke
nin ne olduğuna dikkat etmeli
dir. 

Bizim meserret/erimiz ke
derlerimiz, stkıntılarımız fe
rah/arımız, açlarrmız toklarr
mız, hepsi, bu memleket gibi, 
bizim, Türkiye'nin öz çocukla
rınındır. Bizim kederlerimiz 
onların meserret/eri, ferahları
mız onların sıkrntılarıdır: Çün 
kü onlar bu memleketi bir mah 
ifil ev gibi satılığa çıkarmış o
lan casuslar şirketinin uşakla
rıdır/ar. 

Ve bütün dünyanın uiradı
ğı bir iktısat buhranının Türki 
ye hissesine düten ıztırabını, 
bozgun ve inkıraz senelerine 
doğru bir dönüm noktası, bir 
fırsat addetmektedirler. 

Bir milletin ahlik ve mine
viyatı üzerine bu derece sui kas 
te müsaade edilemez. 

Falih RIFKI 

duğu vakit idare şekli henüz 
mukarrer olmamakla beraber, 
ticari mahiyette, belediyeye 
merbut bazı mesa.ilde müstakil 
bir müessese halinde idaresi 
tasavvur olunmaktadır. 

Bir ııene dolduktan sonra 
Bu müessesenin ba§ına Avru 

padan bir su mütehassısı getiri 
lecektir. Belediye işe vaz'ıyet e 
dince şehrin su ihtiyacını be
lagan mabelağ temin edecek
tir. 

Başka ~irket• verilmigecek 

Bunun için yeni şebeke ve te 
sisat yaptırılacaktır. Belediye 
'Perkosu gene bir şirkete ver- ' 
mek tasavvurunda katiyyen de 
ğildir. Yapılan bir hesapta bu 
gün şirketin tesisat parası ola
rak müşteriden aldığı paranın 
beş defa az alınmak suretile i
dare olunabilecektir. Belediye 
T erkosu devraldığı vakit bura
sını şekli ve tekniği itibarile ti 
cari müessese haline koyacak, 
fakat tamaınile halk lehine bir 
menafii umumiye teşekkülü 
mahiyetini verecektir. 

Hali hazırda T erkos şirketin 

Hayat Nakıiye -- -
.A:N.AI>C>L1-J 

SİGORTA ŞİRKETi 
Türkiye iş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. 

Adres: ı Telefon: ı Telgraf: 
4üncü Vakıf Han Ist. 531 İmtiyaz 

Istanbul ve taşradaki 
DEV AİR VE MÜESSESA Ti 

RESMIYENİN 
Nazarı Dikkatine: 

Yeni teıekkül eden ve merkezi lstanbulda Kahraman 

zade hanında ÜÇÜNCÜ KATI A bulunan 

Resmi ilanlar 
TÜRK LİMİTED ŞİRKETİ 
1 Haziran 931 tarihinden itibaren ifai muameleye 

başlamışbr. Gazetemizde neşredilecek bilumum devai r 
ve müessesatı resmiye ilinlarımn teehhura uğramamasını 
ve muntazaman neşrini temin için mezkur şirkete gön· 
derilmesi iktiza. ettiğini devair ve müeasesat! resmıyenı!' 

ittilaına arzeyleriz. 
)ıı. Telefon 20960 

İstanbul Birinci Ticaret 
Daire.inden: 

Hacı Emin ve mahtuınları 
9irketine ait olup balen mü
teveffa Hacı Emin Efendi 
vereıesi oğulları Mehmet ve 
Kadri ve Ahmet ve Mustafa 
Beylerle kızları Fatma ve Ze
liha ve Hatiçe Hanımların 
vekili Celal Dervİf Bey tara
fından İtalya tark ticaret ha
rıcıye şirketinin bey edip 
Atina bankası deposunda bu
lunan 2141 top pamuk ipli
ğinin müvekkillerine teslimi 
ve haczi mevzuun tastıkı hak
kında tirketi mezkiire ile 
Atina bankası aleyhine ve 
keza fuzuli vaz ettirilen hac· 
zin refine mütedair mezkur 
şirketin vereaei mumaileyhim 
aleyhine ve Atina bankası 
tasfiye memurları Ruvali ve 
Kostantin Efendilerin 1 Mart 
926 tarihinde kat eylemit iki 
kıt'a hesabı cari mucibince 
baokanın matlubu bulunan 
12328 Türk lirası 57 kuruıla 
286 İngiliz liraaı bir şHlnin 
kat'ı hesap tarihinden itibarla 
faizle birlikte tahıili husu
sunda mezkOr şirket aleyhine 
mütekabilen ikame eyledikleri 
davaların nakzen cereyan eden 
muhakemesinde İtalyanın Mi
lano tehrinde kiin ticaret 
hariciye prketi umumiyesi 

Avukat İsak Ferera Beyin 
vekiletinden ittifa etmiş ve 
şirketin de Türkiyede ikamet
gahı bulunmamıı olduğundan 

hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 141 inci maddesi 
mucibince ilinen tebliğ-at ic
rasına ve evvelce gıyap ka
ran teblii' edilmit olması iti
barile muhakeme günü gelme· 
eliği veya vekil göndermedi~ 
takdirde bir daha teblipt 
icra edilmeyeceğinin de ilin 
varakasına dercine mahke
mece karar verilmiftir. 

Binaenaleyh 1·7-931 tari
hine müsadif çarıamba Srünii 
13,30 da tirket namına hai:ri 
salahiyet memurun veya ve
kili kanuniyesinin mahkemeye 
gelmediği takdirde bir daha 
iliin edilmiyerek gıyaben mu
hakemeye devam olunacağını 
nabk kararname mahkeme 
divanhaneııiae talik olunı•ut· 
tur. 

Tebliğ makamına kaim ol
mak üzre keyfiyet gazeteler-
le de ilan olunur. 

de binlerce memur vardır. 

Yalnız Türk memur 
Fakat şirketlerin içinde en 

az Türk memur kullanan tir
ket te bu şirkettir. 

Belediye, şirketi alınca bili 
kaydü şart yalnız Türk memur 
kullanacak, timdiki memurla
rın hemen hepsi çıkarılacaktır. 

Belediye heyeti fenniye mü
diriyeti T erkoı vaziyeti hakkın 
da hesabat ve tetkikata baıla
mıştır. 

Yeni neşriyat 
İkbsadi eserler 

lktısat vekileti Neşriyat ve lsla· 
tisik müdürlüğü tarafından muhtelif 
mevzulara ait ap.ğıde isimleri yazıh 
olan pek faydalı eserller neıredil
miıtir: 

1 - Ziraatte toprak siyaseti 
2 - Limited şirketler 
3 - istihlak kooperatifleri 
4 - Asri arıcılık 
5 - Bavyera devlet ormancılığı 
6 - Çekirgelerin envaı, itlafı 
7 - Yeni ameli tütün ziraati 
8 - Kaliforniya ve Aydın İncirci

liği 

9 - Şeker kamışı ziraati 
10 - Kara aığrr yetiıtiriciliği 
11 - Pamuk ziraati 
12 - Çiftçilerimize sebze zirul 

hakkında öğütl~r 

13 - Süne ha; eresi 
14 - Merinos yetiştirme,i 
15 - lktuat velıaleti mecmuası 

Bu eserlerin neıir ve tab' hususu• 
na ait iılere nezaret etmek üzere 

tebrimizd• bulunan lktısat vekaleti 
Neıriyat müdürü Cevat Rüştü Be• 
yin mesaisi cidden takdire fayandır. 
Eserler meccanen lklısat vekileıi 
tarahndan alakadarlara teni edil· 
mektedir. 

TÜRKSPOR çıktı 
36 ncı sayısı bugün güzel 

yazı ve resimlerle çıkb. Ah
met F etkeri, Ömer Besim, 
tenis şampiyonu Sedat Bey
lerin k•ym :tli makaleleri, An
kara ve .~mirdeki son hare
ketler, Sakızdaki m3ç hatı
ralar, spor yıldızlarım•zla 
karşı karııya. Herbiri ala"a 
ile okunacak yazı ve resim
lerle dolu 24 sahife .. 

Müzayede ile satı~ 
1931 Haziranın 5 inci cu

ma günü sabah saat 10 ca 
BEYOGLUNDA Şişlide Ha
lukir Gazi caddesinde Yeni 
istasyonda Sebuhyan aparb
manı ittinlinde KÜÇÜK • 
BAHÇE sokağında 7 numa· 
rah Surenyan apartımanı na
mile tanılnııı MEŞRUT1YET 
aparbmanının 9 numarab da
iresinde bulunan maruf bir 
aileye ait etyalar müzayede 
auretile sıblacaktır. Gayet 
g'Jzel modern yemek oda ta
kımı, otoman şeklinde salon 
takımı, kurbe şeklinde diger 
salon takımı, pomye denilen 
kanape ve koltuk, asri nefis 
yatak oda takımı, salona ait 
Cfyalar, nadide elektrik avi
zeler, kadife perdeler, aynalı 
jardinyerler, kolonlar, tablo
lar, Sahibinin ıesi bir adet 
gramofon plaklarile, iki adet 
kiymettar Portugez ve Çin 
vazolan, iki adet ağaç oym• 
arap heykelleri, bronz kes• 
me karyola, aynıılı dolaplar, 
file perdeler, Çin vazoları, 

sofra ve çay takımları, ema· 
ye salamandra sobalar, port• 
manto, biblolar, kadehler, 
gümüş zarflar, sedefli tabu
reler ve sair bir çok IUzuın· 
lu etyalar. Aoadalu ve Ace1'1 
batılan ve ıeccadeleri güzel 
bir piano pey ıiirenlerdell 
100 de 25 teminat almır. 



M{LLIYET PERŞEMBE 4 HAZiRAN 1931 

PiYANGO 
' Kur'a neticesini cuma 

günkü nüsha .. 
~ 

1 
mızla ilan edeceğiz .. 

;ı:"$!:~ı "Politika,. gazetesinin ilk cuma gunu ilan ede-

li müsabakasına ait kuponların w 

fiş mukabilinde tebdilleri niha- ceg?z. 
yet bulmuıtur. Po5ta ile akl:- Cuma günkü gazetemizde 
ğımız kuponların sahiplerinin hediye kazanan karilerimizin 

Almanların Kiyelde Deutseklank isminde yeni bir ~rov~~~lerini , Jenıze indirdiklerini yıtz
tnı~bk. Bu gemi Veraay mu3 bedesinin azami had tayın ~ttıg~ ~n b.;n ~onda olmaklA beraber 
gerek teslihatı, gere:C sür'ati itibarile kendi ay~rıo~akı butün ge~ilere faıktır. Alman!ar 
1935 e kadar her sene bu sistem:İe birer krovazor mşı edeceklerdır. Almanhr bu gemıye 
evvela Amiral s~heer ismhi vereceklerdi. Malümdur ki Almanlar bu amiralı 13 mayıs 
1916 da vukua gelen bahri muiı:ırebeoiıı galibi addederler. 

Fransızlar gece tenviramıda harikuladeLkbrile meşhur bir millettir. Pariste biru.ırı arka
~ına p;ıviyonları açılan müstemlikit sergisinde de geceleri muazzam tenvirat yapılmaktadır. 
Yukariki resim, Kamucdaki meşhur Aogko- mabedi taklidinin gece msnzarasını gösteriyor. 

• • . J~ 
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Mısırda yapılan son intihabat bir çok karıtıklıklara sebebiy~t 
terdi. Şimdiki idareden memnun olmayan milliyetperverler bır 
~k hi.diaeler çıkardılar. Yukanki resim Kahire sokaklannda 
bllk tarafından yakılan bir tramvayı gösteriyor. 

-

Bir maymun tarafındaıı ısınlclık

tan sonra ölen sabık Yunan Kralı 

Aleksandrın kansı Prcnıes Aspaı

ya ıimdi tayyareci olmuıtur. 

Sinema yıldızlarından 
Jer bu resimde lspanyol kıyafetin

dedir. Elindeki parşimen kağıt tiın 

de isim, adres ve fit numarala- isim ve adrealerile fiş numara-
rıru neırettik. larmı neş·edeceğiz. 

Bu müsabakaya ait 
hediyeler için çekece
ğimiz kur'a neticesini 

Kazanan karilerimiz ellerin. 
deki fişlerle idaremize müraca
at ederek hediyelerini alacak
lardır. 

Mücevher satış ilanı 
Emniyet Sandığı müdürlüğünden: 
Mu. İkraz Merhunabn cins ve nevı Borçlunun 
kay. No. 

125 14565 
ıs 17296 

Bir p rlantalı yüzük 
ismi 

jak Ef. 
., altın ıut, bir roza yüzük, bir gümü§ tas 

Saime H: 
30 19933 ,, pırlanta tek tq yüzük 

300 22228 ,, roza tek laf yüzük 
Mehmet Ali B. 

Mehmet Halit B. 
30 22467 ,, altın Çalar saat Muzaffer B. 
10 23427 roza hurda resimlik 

" 
Bekir Sıtkt B. 

40 24524 ,, pırlanta yüzük Emine H. 
32 24903 ,. 450 dirhem gümüı Maide H. 

100 25116 On mıskal inci Kafiye H. 
30 25262 Bir çift roza küpe Osman B. 

100 25399 ,, Pırlantalı pantantif İsmail Hakkı B. 
1200 26474 ,, ,, bilezik Fuat B. 

40 26853 ,. çift roza küpe Şakir Et. 
25 29141 iki pırlantalı yüzük Saim B. 
12 27308 İki altın kol saati • Memduh Tahsin B. 
70 30163 Bir ruza boroş ta§! kağıda sarılı Nazmi B. 
80 30633 ,. çift roza küpe Kaniye H. 
10 31326 ,, pırlantalı toka Meliha H. 
Sandığımız namına merhun o!up yukarda cins ve mikdar-

ları yazılı mücevherattan sandık matlubuna kafi mikdarları 
vadesi hulQlünde tediyei deyn edilmediğinden dolayı evvelce 
satı§a çıkarılmış ise de mlişteri zuhur etmediği cihetle mez
kür merhunatt borca kifayet edecek mikdarının sandık 
satış heyeti huzurile 16 haziran 931 tarihine müsadif sah 
günü saat 14 te Şehremaneti Saodal bedesteni mezat idare
sinde bilmüzayede satılacağıodao talip olanların müzayede 
ınahallioe ve tediyei deyn ve ya tecdidi muamele etmek 
isteyen medyunlann sandık idaresine müracaat eylemeleri 
lüzumu ilin olunur. 

Erbaa belediyesinden: 
Erbaa Belediyesi için kömür veya odunla müteharrik elek

trik istihsalinde kullanılmak üzre (50) elli beygir kuvvetinde 
müceddet bir motör mübayaa edilecekdir. Taliplerin şeraitini 
anlamak şerait ve evsafını bildirmek için Erbaa belediyesine 
mektupla miiracaatları ilin olunur. 

İstanbul 4 cü icra memur
luğundan: 
Tamamına 756 lira kıymet 

takdir edilen Mercanda Mer· 
cınağa mahallesinde Tıcılar 
caddesinde atik 32 cedit 34 
No. lu Tıcılar gediğinden 
münkalip bir bap dükkanın 
tamamı açık arttırmıya vaz 
edilmiş olup 10 haziran 931 
tarihinde şartnameai divan
haneye talik edilerek 25 ha
ı:iran 931 tarihine mllsadif 
perşembe günü saat 14 ten 
17 ye kadar İstanbul 4 cü 
icra dairesinde açık arbr -
ma ile sablacakbr. Arbrma 
ikincidir. Birinci arttırmasın
da talip çıkmamııtır. Bu 
kerre en çok artbranıo üs
tünde bırakılacaktır. Arttır
mıya iştirak için yüzde yedi 
teminat akçesi al!nır. Müte
rakim vergiler ile belediye 
resimleri vakıf icaresi müş
teriye aittir. Hakları tapu 
sicillerile sabit olmıyan ipo· 
tekli alacaklılar ile diğer 
alikadaranın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarını ilin tarihin
den itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile bildir-
meleri lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicillerile sabit 

Müzayede ile satiş 
931 Haziranının beşinci cu

ma günü sabah saat 10,30 
Beyoğlu'nda Taksim'de, A
yazpaşa'da, Gümüısuyu has
tanesi ittisalindeki çeşmenin 
karşısında, 43 numaralı ha
nede mevcut ve muteber bir 
aileye ait eşyalar müzayede 
suretile satılacakba. 

2 adet karyo~aları ile asri 
yatak oda takımı, ııayet ne• 
fis kllçiik yemek oda takımı, 

Fransız eski markiteri mli
kemmel pfonier, gül ağacın
dao Fransız mamulitı nefis 
küçüh bir kadın yazıhanesi, 
1 kanepe ve iki koltukdan 
ibaret gayet güzel bir pomye 
takımı, albatrdan elektrik 
avize, hayli biblolar, vazolar 
ve saire perdeler ve 
tüller, sedefli tabureler ve 
rahleler, 3 parçadan mürek· 
kep küçük bir salon takımı 
cedit Rus samaveri, hayvot 
koltuklar vesair bir çok ili· 
zumlu eıyalar.Kolumbiya mar 
kalı bir gramofon 35 adet 
pliklarile pey sürenlerden 
100 de 25 teminat alınır. 

olmıyanlar satış bedelinin 
di Duc de Tolede ismini alan sabık paylaşmasından hariç kalırlar. 
ispanya Kralı onüçüncü AHonsa hi Alakadarların yeni icra ve 

. bgiltercde bu sene sezon pek parlak geçti. Her sene olduğu taben yazılmı,tır n bir davetname iflas kanununun 119 uncu 
~bi Aristolu:ıt sınıfına mensup "müptedi,, genç kızlar lngiliz dir. Filvaki ıinema yıldızları kendi maddesi hükmüne . ö e tev-

Zayi - Galata İthalat 
Gümrüğünden aldığım S. P. 
marka ve 1-13 numaralı 13 
sandık cşyaoıo depozito ak
çesile 715 lira 97 kurupuk 
makpuzu zayi ettim. Keyfi
yeti usulen ilan eylerim. 

tııJı ve Kralı·çc•ı'ne takdı"m edı"ldiler. Yukariki resimler takdim 'tahtl lan Hollyvood'un el- fik h k t 1 '" d h " payı arı o are et e me erı ve a a 
~"•~ine intizaı· eden kızlardan Miss Margarit. Ba~n_e _ve. !'.'liss linci tesis tarihinde yapılaak mera fazla malümat almk istuyen
~· Fıper'i gösteriyor. En muhteşem tuvaletlerın gıyıoıldıgı ve sime riyaset etmesi için, sabık Is- lerin 930/207 dosya numa
b1Yltı<!tli mücevherlerin takınıldığı bu merasimde ".eliaht hazır panya Kı·alını Amerikaya davet et- rasile memuriyetimize müra-
~~lunmamı.: ·•e bu :;:aybubet hala evlenmeyen Velıaht h:ıkkın- mişlerdir. caatları ilin olunur. 

Tahtakale Hırdavatçı 

Sami Polikar 

7 

Mücevher satışı ilanı. 
Emniyet Sandığı Müdürlüğ·ünden 
Mu. ikraz Merbunatın cins ve nevı Borçlunun 
No ~. i~ 
100 2978 Bir roza yıldız madalyon bir altın hurda saat 

iki adet yarım liralık zinet a ltını 

o~m '..t.n Haydar B. 
30 11566 Bir pırlantalı yüzük b'r roza lmavo.t iğnesi 

bir altın şadlen Fatrea Sabiha H. 
1170 14 789 Bir roza zarf ( 2 parça N ) bir roza ge•

danlık bir çift rozı küpe, bir ro:ı:a gül yüzük bir 
pırlantillı pantantif bir roza iğne( 1 tap noksan) 

50 
80 
60 

14875 
16.588 
17544 

Cevdet İuap B. 
Be~ 1: uçuk mıskal inci İbrahim bey 
Bir çift roza küpe Veli bey 
Bir pırlantalı yüzük bir roza tektaş tek küpe 
bir pırhntalı bilez lr Y asef yako 

48 
170 

18188 Bir altın kordon Nafize H. 
20657 Bir çift roza küpe iki roza iğne bir roza 

yüzük bir roı:a madalyon bir altın köstek. 
Fatma N~zalıet H. 

2ZS 20793 On iki mıskal inci bir ç1t roza menekşe 

21320 
so 21997 

140 22547 
20 23201 

7S 23346 
300 23869 

8 24114 
20 25939 

900 26353 

42 26840 

75 27338 
16 27773 
20 27986 
34 28384 

10 
40 

120 

300 
240 

40 
6 

28894 
29499 
29927 

30077 
30101 
31044 
31110 

ıgne ( 1 Ta· N ) Bir pırlantalı pantantif 
bir roza gül yüzük Emine ikbal H. 
Bir çift roza küpe Ulviye Haseııe H. 
Bir çift roza küpe ( Bir püskü! N ) bir pırlan-
talı iğne Ahmet Ali Bey 
Bir roza bilezik Salahattin bey 
Bir roı:a bilezik bir roza yüzük 

Bir roza madalyon 
Yirmi mıskal inci 
260 dirhem gümüş 
Bir pırlantalı yüzük 
Yirmi dokiız mıskal 
çift küpe 

Emine Naciye hanım 
Emine Feria H. 
Ahmet Raşit 8. 
Şerefraz Hamm 

Ethem Bey 
inci bir roza iğne bir 

İsma!I Bey 
sut m:ıa köstek Bir çift roza küpe bir altm 

En-ler Ü 
Bir çift pırlantalı küpe Sa . .n li. 
Bir p ırlantalı yüzük Numiye Haoım 
Bir çift roza küpe Nikc: Ef-::.cii 
Bir çift roza kol düğmesi, bir roza b:bz:iı: biJ 
pırlanta yüziik (1 taş N.) bir elıoaslı saat 

Mehmet Şükrü Bey 
Bir pırlanta iğne Naciye Hanım 
Bir altın saat Behire Hı;.nım 
Bir çift roza madalyon bir altı.. b.olya 

. Hidayet r; 
Bır pırlantalı gerdanlık Ayşe ~amiye 4 
Bir roza tektaş, bir pırlanta y·iz'lk ,& ne ~ •· 
Üç buçuk dirhem inci Mı: :ıınmer l.i 
Bir çift roza küpe, bir in~~ lrırnvat ig-,, ... . , 1• i~ 
gllmll' kemer tokası Ayş~ Sadi)e H 

Yukanda isimleri yazıh zevat gümüş vt. mil. cvııen.t ı:.ı.· 
kabilinde sandığımızdan istikraz ehnİf oldukları mebaliği ,. , _ 
desinde tediye etmemelerine mebni kcndileri'.le alelusıı: ilı
bamame teblig edildiği halde gene teıviyei a~yr. eylem~ .'!.:; 
olduklarından ecnası yukarıda gösterilen merhuna. tan de· o. 
kifayet edecek miktarı Sandık Satış heyeti h!!zuriıel ': l>Hi~:m 
931 tarihine müsadif salı günü saat 14 te )ehre:.ıtı~~ti S !w

dal bedesteni idaresinde bilmüzayede satılacı( ından ta!ıı> 
olanların müzayede mahalline ve teıviyei deyn veya tec<i~dı 
muamele etmek isteyen medyunlann Sandık idaresine mUro
caat eylemeleri lüzumu ilin olunur: 

Jandarma imalathanesi Müdürlüğ·ünden . 
Gireıunda 2 No. lu Jandarma mektebi müdürlüğünce aı.;

nakaaa ile satın alınacak, cins ve mıktan aşağıda yaı:ılı C\D 

llç kalem hububat ve yaş sebzenin ihalesi 18 ha.ziran 931 
pertembe günü yapılacağından taliplerin yevmi münakasad' 
me:ı:kür mektepteki satın alma komisyonuna müracaatları. 

Kilo Cinsi 
5500 Patlican 
2500 Kırmızı domates 
2000 Sakız kabağı 
5000 Taze fasulya 
1700 Erimiş sade yağ 

140000 Meşekayin veyahut cinar oduou 
3000 Kuru llzüm 

14700 Arpa 
6600 Saman 
9882 Ot 
1500 Pirinç 
1500 Mercimek 
1500 Kuru fasulya 

Okkası 100 

Kuruştur 
Artık yemeklerde, salatalarda, tatlılarda, pilavda, hay

yarda ve bilhassa mayonezde Hasan zeytin yllğı istimal edi
niz. Çllnkü pek saf ve halistir. Şerbet gibi tatlıdır. Harni
ziyeti yoktur. Bakkallardan aldığımı fiattan daha ucu:dur. 
Mahlüt yağlardan tevakki etmek lizımdır. Tereyağı yerine 
Hasan zeytin yağı istimal eylemek kirı akıldır. 

Bilhaua içmek suretile Hasan zeytin yağıoı doktorl:ır 
tavsiye etmektedirler. Kum, taş, böbrek ve bilhassa kara· 
ciğer, safra, sarılık hastalıklarıoda bol bol Hasaıı zeytin 
yağı içiniz. Kiloluk şişeler 80, bir ve beş ve daha büyük 
tenekelerde safi okkası 100 kurl!ştur. Hasan Ecza deposu 
Toptancılara tenzilat. ' 
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Kocaeli 
• vapur tirketinden: 

İzm it ve körfezi halkının 
izhar ettikleri arzu üzerine 
5 hazirandan itibaren ağus
•os 931 nihayetine kadar ls
tanbul'dan 3 gün ve körfez
den 5 gün sürat poüası ol
mak üzre her gün müteka
bilen vapur tahrik edilecektir. 
lıtanbul' dan her pazar çar
pmba cumartesi günleri saat 
14 de hareket ve 19,30 da 
lımit'e muvasalat eder. Keza 
İstanbul' dan her pazartesi, 
salı, per9embe ve cuma pn
leri ıaat 9 da hareketle 15 
de İzmite muvasalat eder. 

İzmit'ten her cuma, salı 
günleri saat 9 da hareket 
ve 16 da İstanbul'a muv&1a
lat, diğer günler aaat 6,30da 
hareketle 12 de İıtanbul'a 
muvaaalat ederler. Fazla taf
silit için körfezde ac"ntalık
lara ve lstanbul'da Yemiı 
Y ağiskeleıinde Kocaeli ıirke
tine mOracaat. Tel 22043 

KARADENiZ POSTASI 
vapuru 

9 haziran YITlN 
SALI 

günü tam saat 17de Sirkeci 
nhbmından hareketle (Zon
pdak, İnebolu, Samsun, 
Ünye , Ordu , Gire.tun , 
Trabzon ve Rize) iskelele
rine azimet ve avdette 
ayni iskelelerle ( Stirmene 
ve Of )a uğrayacakbr. 

T ahilit için Sirkecide 
Yelkenci hanında kiin 
acenteııne müracaat. Tel. 
fstanbul 1515: 

Zayi- Tatbik mührümü 
gaip ettim. Y eniıi kazdıra

cağımdan zayi milbrün bnk-
mü yoktur. ŞOkriye 

ASİL VE HAKİKi 
AMBALAJLI 

Sahlan yegine ha,erat öl
dürücü mayilerden biri olan 

F L 1 T·• 
bayünizden muıirren 

isteyiniz 

Suıuz, Sabunauz, Fırçasız 

1 TIRAŞ olmak 
dakikada için 

Kremini kullanınız. Her yerde 
bulunur. Deposu Yeşil direk 
Sıvacıyan ban No. 10 

İstanbul dördüncü icra 
memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mah
cuz ve satılması mukarrer 
olan bir aynalı jardenyer, bir 
büfe, hir ceviz yemek masa
sı ve iki gardrobun 7 hazi
ran 1931 pazar günü saat 
10,30 da küçük Bebekte 
13-15 numaralı hanede açık 
artbrma suretile satılacagı 

ilin olunur. 

İstanbul asliye mahkeme
si 3 üncü hukuk dairesinden: 

Kasımpaşada Sahaf Mu
hittin iplikçi fırını caddesin
de 112 numaralı hanede mu
kime Rakime hanım tarafın
dan aynı hanede sakin Nafiz 
efendi aleyhine yedi seneden· 
beri bayat ve memabndan 
haber alınamadığından gaip
liğine ve nikahlarının fesbile 
sekiz yaşındaki çocuğun nu
fusa kayıt ve tesciline müte
dair açılan da va arzuhali 
müddaaleyb Nafiz efendinin 
ikametgahı meçhul bulunma
sı hasebile tebliğ edilemedi
ğinden tarihi ilandan itiba
ren bir ay zarfında işbu da
vaya cevap verilmek üzre 
müttahaz karara binaen ila
nen tebliğ olunur. 

MİLLİYET PERŞEMBE 4 HAZIK.AN ur.:n 

Çocuklarınıza güzel ve emin bir tahsil \ e iyi bir terbiye 
vermek arzusunda bulunan 

EBEVEYN 
Çocuklarını: NEUHAUSEN, Schaff· 

hause ( Süiaae) de kain 

RHENANIA 
talim ve terbiye müessesesine göndermeleri tavsiye olunur 
Bırinci sınıf ticari malfiınat - A"i lisanlar için hususi kurslar - küçük 
sıaıfl arda münferit dersler, ( Almanca ve Fran,ızcı ) • itinalı terbiye • 
vui Parkı ve oyun mahalleri vardı r. Çocuklınn sılılııt i için güzel bir 
mevkide kiin ıl i r. Talep vuko undı müdüriveıçe şerait ve malfimar 
hakkında mufa;sal tarifn a•.neler gönderilir. 

KODAK 
Beynelmilel Müsabakasına 

KODAK 
Makine ve Filimlerini Kullanınız 

Neticeden daha emin olmak için resimleriniıl 
kağıdına bastırınız. Resimlerin arkaaında 

kelimesini 

Ankara şehri içme suyuna 
müteallik münakasa ilanı 

Ankara içme suyu ko
misyonundan: 

1 - Ankara ıehri içme ıuyu kosunlar ıu toplamı ( kap
taj) ameliyatı ikmali intaatı 1 Temmuz 1931 tarihine mliaa
dif çarfamba ifinü aaat 16 da Ankarada içme ıuyu komis· 
yonundan ihalei kat'lyeai icra edilmek llzre kapalı zarf uau
lile 1 hariran 1931 tarihinden itibaren otuıt gün mOddetle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Proje, mukavelename t•rtnamesini ve teklif ve te
minat mektuplan nümunelerini görmek ve münakaaaya da
hil olabilmek için ne gibi vesaik ibraz etmek lizım geldiğini 
öğrenmek iıteyenlerin Ankara Nafia Vekileti sular umum 
müdürlüğüne ve bedeli olan on lira mukabilinde evrakını 
almak isteyenlerin de Nafia Vekileti levazım müdürlllğilne 
mOracaat eylemeleri. 

3 - Bu ameliyat İçin talipler tarafından vuku bulacak 
teklif mıktarının % 7,S nin teminatı muvakkate olarak ya nak
den vezneye yabnlmaıı ve yahut bir banka teminat mektu
bunun itaıı lizım geleceii 

4 - Ankarade Nafia -Vekiletl mliıteıarlıjına makbuz mu
kabilinde tevdi olunacak teklif mektuplarmın balada mezkür 
1 Temmuz 931 tarihine mliaadif Carıamba gll116 aaat on al
tıya kadar kaba! edileceji ilan ofunur. 

ESNAFIN NAZARI DİKKATiNE 
latanbul Mıntaku.ı TiQl'et Mııdtirllijilııden: 
Sıbbt muayeneye tabi olsun olmuın; bütün esnafın Ye 

müstahdemlerin cemiyetlerine kaydolmaia ve senelik hüviyet 
ciimanı almağa -cbur ııldukları esnaf cemiyetleri talimat
namesinin üçüncli maddesinde musarrahbr. 

Cemiyetlerce mali ıene iptidası hazirandır. Sıhhi muaye
neyi geciktirdiklerinden vaya cüzdanı almadıklarından dolayı 
alakadaranın cezaya uğramaması, müşkilita tutulmaması için 
icilen cemiyetlerine müracaatları menfaatleri icabından ol
duğu tavsiye ve tebliğ olunur. 

SO -O~ BONO PERTEV'i 
Dostlarınıza tavsiye ediniz. Size müteşekkir kalacaklar

dır. Her eczane ve ecza depolarile tuhafiye 
mağazalarında arayınız. 

Bir Ingiliz Saat Fabrikası 
Mümessil arayor. Saatlerinin mükemmeliyeti, mutedil fiat

ları ve hizmeti ile dünya piyasasında rekabet etmek istiyor. 
Mufassal tekliflerin zirdeki adrese gönderirmesi: 

"Eli 4170,. a Roudolf Mosse, Bukarest, Calea Victoriei 31 

Cibali Fabrikaları 
Müdürlüğünden: 

Fabrikamızda numuneleri görülecek olan hurda eşyadan 
kilo olarak tahminen tönbeki bezi (3000), derisi (900), tiftiği 
(200), ip (150), bez kırpıntıları (50), çenber (4000) demir ve 
çelik (3000), dökme maden (2000), yatak kasnak ve paraket 
(3000), pirinç (503), Haziran 15, saat 10 da alenen müzayede 
edileceğinden talipleri (100) lira peyle fabrikada bulunmaları. 

Satılık ve Kiralık Bina 
Sirkecide Yeni Postahane sırasında Türkiye Sanayi ve 

Maad:n Bankasına ait bina satılık ve kiralıktır. 
Talip olanların Galatada Voyvoda caddesinde Türkiye 

'ianayi ve Maadin Bankasına müracaatla,. 

Tahlisiye U. Müdürlüğünden: 

Deniz ilinı 
Karadeniz - Boğazı 

12-10. 929 tarihli illna zeyildir. 
Karadediz Boğazı haricindeki 

o 
Arı 41 24 30 Şimali 

Tuli şarki gırinicten ~ o9 3Ö Tul 
' ~ 

Bulunan Fener işaret gemisi yerine her üç saniyede bir tim-
tekli ziya gösteren, zatülbareke ve her dakikada muntazam 
fasılalarda dört çan sedası veren bir ziyalı f&mandıra 1 laa
ziran 931 tarihinden itibaren demirlenecektir. 

Ziyalı şamandıranın ziya müddeti 0.3 saniye ve husuf 
müddeti 2. 7 saniye olup gardiyanıııdır. 

Ziyalı şamandlJ'anın enafını tetkik ve kontorol için fener 
işaret gemiai kemafiısabık fenerleri yakmakta olduğu halde 
bir ay müddetle mevkiinde kalacakbr. Ziyalı famandıranın 
irtifaı dokuz metre ve meaafei ruyeti takriben ( 14 ) mildir. 
Fener ipret gemisinin kaldlJ'lldığı tarih ayrıca ilin edilmi
yecektir. 
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Büyük Tayyare 
Piyangosu 

5. inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
50,000 liradır. 
Ayrıca: 15,000, 12,000, 

10,000, 8,000, 
Liralık ikramiyeler 

ve 40,000 
Liralık bir mükafat vardır. 
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SiVRiSİNEKLER kuvvetinizi azalbr, sinirle• 
rtnlzl yıpratır , ve ıarek Qalıfma v• ıerekae 

isti rahat zamanlarınızı lhfAI ederler, Bu mit• 
ziç ve ekseriya tehlikeli mahlilkları eala ya
şatmamalıdır. Fili püskürtünüz. 

Fllt, s i nek. s ivrisinek, pire, karınca, güve, 
t ahtakurusu g ib i hataratı ve bunların tohum
l arın ii mha eder.--Haşaratı öldürür fakat tnaan• .. 
lara aelft zararı yoktur. Kullanılmaaı kolaydır. 
Leke yapmaz. Fllt' i diğer haşarat imha edici 
eczala r la tefV İf etmeyiniı. Siyah kupkh sarı 
tenekeler üzerinde asker markaaını latsy i n i ı. 

' • 

.~;;;:.~ 
~::.. .. 
... ~~ --· ....... ....... 
? 

l ir i• 11/ifall#il l tımin ıtmık makıalılı flit. ıalnıı mtAOr la llhıkılırdı ıatılmaktadır 

• Umumi l)eposu ı J . BERT ve ŞOREKASı lstanbul ·Galata VoJloda Han ;' 

. Satı~~k deniz motörü 
1 Azımet dolayısıle 24 ayak lulünde "Elze il,. namında 

seri bir denit motörü acele sablıktır. Taliplerin bir hafta 
zarfında karar vermeleri lazımdır. Bu motör İngiliz ma
mulibndan "Brooke seacar., markalı ve sekiz kişiliktir. 
Teknesi maundan olup 100 beygir kuvvetinde altı silin
dirli ve "Brooke,, markalı bir motörle mücehhezdir. 
Sür' ati 30 mildir. 

Motör bilumum esbabı istirahati cami olup ruzgirdan 
muhafaza için cam, otomatik demarrör, elektrikli pro
jektör, cigara yakmağa mahsus cihaz ve yedek edeva
tile mücehhezdir. Bu motör 1929 senesi nihayetine doğru 
İngilteredeki tezgahtan doğrudan doğruya celbedilmiş 
olup, bu seretle ancak bir yaz istimal edilmiştir. Motö· 

hali hazırı mükemmeldir. Fazla tafsilat için 24416 
No. da kitabete telefo.n edilmesi ıııarcudur. 

M.M. satın alma 
komisyonu ilanı 

Ordu ihtiyacı için yerli fab
rikalar mamulitından200,000 
metre haki renkte yazlık el
biselik bez kapalı zarfla mü
nakasaya konmuttur. İhalesi 
22 haziran 931 pazar günü 
saat 14,30 da Ankarada mer
keı satınalma komisaonunda 
yapılacaktır. Taliplerin ıart
name almak ve tekliflerini 
vermek üzre teminatlarile bir
likte mezkôr komisyona mü
racaattan. 

* * * lalahiyede bulunan kıtaatın 
ihtiyacı olan yedi kalem er
zak, yem ve mahrukat kapalı 
zarfla mtınakasaya konmuş· 
tur. İhalesi 16 haziran 931 
salı günü saat 14 te ıılahiye
de askeri satınalma komis
yonunda yapılacakbr. Talip
lerin tartnameyi görmek üzre 
Fındıklıda heyetimize ve ıart
name almak ve tekliflerini 
vermek üzre teminatlarile bir
likte ıslabiyede meıkiır ko
misyona müracaatları. 

* * * 
İ:zmirde bulunan 57 nci fır. 

ka hayvatının ihtiyacı olan 
kuru ot kapalı zarfla milna
kaaaya konmuştur.İhalesi 10-
6-931 çarşanba günü saat 
15,30 da İzmirde müstahkem 
mevki aatınalma komisyonun
da yapılacakbr. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzre Fın
dıklıda hey' etimize ve ıart
name almak ve teklifleri ver
mek Ozre teminatlarile mez
kur komisyona müracaatları. 

* * * Ordu ihtiyacı için yeril 
fabrikalar mamulatından 
200,000 metre demi ıeklinde 
yazlık elbiaelik bez kapalı 
zarfla mllnakasaya konmuf
tur. İhalesi 22 haziran 931 
pazartesi günU saat 15 te 
Ankarada merkez satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin ,artname almak 
ve tekliflerini vermek üzere 
teminatlıriyle birlikte mez
kür komiıyona mliracaatları. 

* * * 
Malüllerle şehit yetimlerinin 

931ıen"ıi ikramiyelerinin te&
biti için tubelerlne müracaat 
etmek üzre 30 mayıı 931 
akşamına kadar verilen müd
detin g6rtılen !Uzum herine 
30 haziran 931 alqamına 
kadar temdit adilmlt olduiu 
ilin olunur. 

*** Marattaki kıtaatın ihtiyacı 
olan un, ıığır eti ve sade 
yağı kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. İbaleıi 22-6-
931 pazartesi ızÜDÜ saat 16 
da Maraşta askeri aatınalma 
komisyonunda yapılacaktır • 
Taliplerin ıartnameıini gör· 
mek üzre Fındıklıda heyeti
mize ve şartname almak ve 
tekliflerini :vermek llzre te
minatlarile birlikte Maraşta 

mezkür komiıyona müraca
atları. 

* * • 
Bitlisteki kıtaatın ihtiyacı 

olan odun ve koyon eti ka
palı zarfla münakasaya kon· 
muştur.ihalesi 18 baziran931 
per,embe günü saat 15 te 
Bitliste askeri sabnalma ko
misyonunda yapılacakbr. Ta
liplerin şartname almak ve 
tekliflerini vermek üzre te
minatlarile birlikte mezkur 
komisyona müracaatları. 

* ... * 
Ordu ihtiyacı için benzin 

kapalı zarfla münaka-
5aya konmuştur. ihalesi 6-6-
931 cumartesi günli aaat 15 
te Ankarada merkez ıabnal
ma komisyonunda yapılacak
br. Taliplerin şartnameyi gör
mek ve tekliflerini vermek 
üzre teminatlarile mezkôr 
komisyona mtiracatları. 

*** İzmir 57 inci Fırka kıtaat 
hayvanatının ihtiyacı olan 
arpa kapalı zarfla münaka-

ilan 
B!>lu Vilayetinin Mudur 

kazasında Yağcılar köyü 
civar hııftancık nam devi 
ormanından kat' i plan mu 
hince senevi ( 1571 ) mel 
mikhaptan beş senede (785 
gayri mamul metro mik 
göknar eşça rı kopalı za 
usulile 21-6-931 tarihine m 
sadif pazar günü saat onbe 
kadar müzayedeye kunulmu 
tur. T afsilit almak ve şer 
iti müzayedeyi anlamak isi 
yenlerin Ankarada orm 
müdiriyeti umumiyesile İst 
bul ve Bolu orman mildi 
yetlerine ve taliplerin de ye 
mi ihalede teklifname ze 
larıaı müstaahiben Bolu orm 
mlidiriyetinde müteıekkil i 
le komiıyonuna müracaat e 
lemeleri ilin olunur. 

Üaküdar Hukuk bakim 
ğinden: 

Kadıköyllnde Osman a 
mahallesi,nde 31 ağustos s 
kağında 17 numaralı hane 
sakine Barkeı duhinin a 
hanede sakin Arzuman oğ 
Agop Ef. aleyhine ikame e 
diği tescili nikah davasınd 
dolayı müddeialeyhe bera 
tebliğ irsal kılınan dava · 
tidası sureti mumaileyhin ga. 
bu bet ettiği ve ikametg • 
meçhul olduğu şerhile b 
tebliğ iade kılınmış ve 20 g 
ıarfında dava istidasına 
vap vermek ve 22-6-931 p 
zartesi gilnü saat on dör 
mahkemeye ıelmek üze 
ilinen tebliğat icrasına kar 
verilmiı olduğundan isti 
sureti ve bu baptaki daveti 
varakası mahkeme divanh 
nesine talik edildiği ilin ol 
nur. 

PONDS 
KREMİ 

V ANİSHlNG CREAM 
( Gündüz için ) 
COLD CREAM 

( Gece için ) 

Dr.A. KUTIE 
Cilt ve emrazı zllbrevİ) 

tedavihaneai Galata, Karak 
barekçl fırını sıruı No. 34 

Beıiktat aile parkı bu ak 
Sahir opereti 

Pirima donna Nivart 
nım ile Ay,e Bilyiik 
operet büyük orkestra. 

lıtanbul 7 inci lcra ,,. 
murlujıuıdan: 

.fatanbulda GMllk paf' 
Çadırcı Çelebi Ahmet mab 
le.ti Aımalı ıokajıııda 19 JI 
maralı hanede mukim ilı 
ikametgilıı meçhul bulu 
Kirkor Efendinin Mad 
Sara ve Madam Luna F 
nin zimmetinizde alacağı o 
bin küıur liranın temini i 
haciz olunan balida ya 
hane itbu ilinın neırind 
itibaren liç gliıı zarfında b 
verilmediği takdirde usul 
paraya çevrileceği illin oluıı 

saye konmuştur. lhaleıi 6-
931 cumartesi günü s 
15,30 da İzmir müıtahlı 
mevki sabnalma komisyoııl 
yapılacaktır. Taliplerin şa 
nameyi görmek tızre Fınd 
hda heyetimize ve ıartna 
almak ve tekliflerin ver 
üzre teminatlarile İzmit~ 
mezkür komiıyona müraca• 
!arı. 

** * Elazizde int• edilecek oıl 
yedi parça bina kapalı zatfll 
münakasaya konmuştur. }Jıl 
lesi 6-6-931 cumartesi gUI 
aaat 14 te Elazizde aslı 
aabnalma komisyonunda f 
pılacaktır. Taliplerin şart~ 
meyi görmek üzre Fmdı~ 
da heyetimize ve şartna İ 
almak ve tek.liflerini vusP il 
üzre teminatlarile mezkur lı 
misyona müracaatları. 


