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emurlarımız 
ve Satılan evra 

z acı salıileıle : 
lııtanbulun lik günleri 

~ - S•• "Ye harlcf haberler 
S laca sahifede: 

t- Tıp mliderrfsTefTıe Jhtllıtf 
halledlldl mit 

2 Gümriikten bin memur 
çıkarılacatı yalandır. 

:t Bir btkAretln in1ikanıı 
için akıtılan kan. 
4 üncü sahifede: 
telek 2- lllka>·e 
B Roman 
5 inci sahifede 

1- Dünyada neler oluyor? 
2. Pollfi haberler) 

e ilecek 
Maaşları ----~----------------------~ 

- -·- -
n günlerde, tasarruf müna 

tile, memurlarôan, memur 
,ıarından çok bahsolunu· 

· Hele bu meseleyi bir mu
fet ve politika mevzuu ola
danların mübaleğalı neşrİ· 
bizzat memurlar üzerinde 

Maliye vekili ikramiye 
Mecliste izahat verdi. 

ve satılan evrak meseleleri 
Bütçe 1.82 milyona tenezzül 

hakkında 
edecek 

' izler bırakmaktan, atileri 
da onları endişeye sev

ekten hali kalmıyor. 
Şijphe yok ki memleket umu 
bir tasarruf zarureti karşı
adır. Bu tasarrufun bir kıs 
ı memur maaşlarından yap 

k mümkündür. Bizim gibi 
ı tasarruf zaı·ureti karşısın
kalan bazı memleketler, mu 
len bir nisbet dahilinde me-
t maaşlarından tenzilat yap 
ılardır. Japonya, yüzde beş
Yüzde yirmiye kadar; hal

Yüzde on ikiye kadaı· me
tlarının maaşını azaltmıştır 
unla beraber bizde memur 
tşlarından tasarruf ciheti 
kfımetce düşünlmüş değil
. Esasen memurlarımızın al 
kları maaş, vasati hayat sevi 
.i noktai nazarından kendi
ne ancak kafi geliyor. Hü
etin teklif ettiği kanun la-
darında ne maaşların tenki 
ne de bir kısım memurların 

dro haricinde bırakılması 
tvzuubahs değildir. Hüku
ttçe ne baremin, ne de tekaüt 
nununun tadili düşünülme
'ktedir. 

A-nlaşılıyor ki, Devlet me
tlarındrm ka7.P.nç vergisi ke
tccği hakkındaki karar bu gi 
rivayetlere yol açmıştır. 

Kanun layihalannın meclis 
tümenlerinde v<: heyeti umu 
Yede müzakereden sonra ala 
ı şekil hakkında şimdiden 
m talea yi.ıı·ütülemez. An
hükumct tarafından mecli-

1ta1 dim edilen tekliflerde ma 
arm tenzili, ikramiyelerin il 

1 Veya tenkisi, elhasıl memur 
n bazı hukukunun geri alın 

·· l sı gibi bir kayıt mevcut de
dir. 

-~ele te~aüt kanununun değiş 
lıleceğine dair olan rivayetin 
•lsız olduğunu ifadeye bilhas 
lüzum görüyoruz. Kanaati

•ıce bu şayialaı·a yol açan en 
)lıim sebep, bazı inhisar ida-

t trinin vakti le, muhtelif se
ve tesirlerle aldıkları bazı 

llıurların vazifelerine niha
tt Verilmesidir. 

llu idarelerin müdürleri 
-~İn ediyor ki, açıkta 
lı lcak bu memurları kısmen 

1tın ücretle istihdama imkan 
acaklardır. Filhakika öte

n beri in h ·sar idarelerinde 
t,j.llıur fazlalığından şikayet e 
1 1Yordu. Bu idarelerde i~. ran 
ı::;ıanı ve devlete temin edi

kazanç ayni olduğu halde 
~ sene umumi masrafların 
ı. sene evvelki mikdara nisbet 
~· a~tmış olduğunu, memur a
ı'.dınin o nisbette çoğaldığını 
~ ~Çiik bir tetkik ve mukayese 

: /licesinde görmek mümkün-
İdlır. Halbuki bilhassa inhisar 

-teleri gibi müesseseleri, as
~tj bir masraf ile idare etmek 
ıı/1

1tır: Aksi halde halka tah· 
, 

1 edılen ağır mükellefiyetle
~ tn';'kabil devlet hazinesinin 
~·~ nıymet temin etmesi müm-
~lı olamaz. 

~ l:>evlet memurlarına gelince, 
b· ıılar için düşünülmüş her ted 
,
1
r• kendilerinin vazifelerini ya 

·~kı 
, 1 meleri ve hayatlarını ko-
~Q·Yabilmeleri lüzumu göz ö-
1 ~ilde tutularak düşünülmüş 
~ el .. 

ltı U~ünülecektir. Hiç bir me-
lıt, cümhuriyet hükumetinin 
~nd· 

1~ : ısini mağdur edebileceği 
' 11ın r · h · Ilı a ını atırına bıle getir-
~tn I"d· B lı e ı ır. u yoldaki neşriya-

ııı: ~ rnemurları endişeye düşür 
~ gı bile fazladır. Çünkü dev-

r ııı·ı Dıeınurunun bütün varlığı, 
'letin k d. ... en ıne emanet ettıgı 

Maliye Vekili iki 
suale cevap verdi 

Bulgaristana satılan 
evrak iade edilecek ________________________________ , 

Maliye vekili ikramiye meselesi 
hakkında: "Şurayı Devletin 

fikrile amel edemem ... ,, diyor. 

Meclisin dünkü içtimaıı drı 
mühim izahat ., ren Maliye 

Vekili Abdülhalik B. 

ANKARA, 6 A.A. - Büyük 
Millet Mecli•i buıün Reis Vekili 
Refet Beyin riyasetinde toplanmış

tır. Celsenin açılmasını müteakıp 
Manisa meb'usu Refik Şevket Beyin 
maarif vergisi tahsilatından lstanbul 
defterdarlığınca ithna.n ikramiye hak 
kındaki sual takririne Maliye Vekili 
Abdulhalik Bey cevap vermiştir. 

Maliye vekilinin izahatı 
Abdulhalik Bey marif verırisi tab 

silabndan diğer tahsil memurlarile 
birlikte ikramiye alındığı ve bunda ı 

hilafı kanun birşey görülmediğini 

kaydederek demiştir ki: 
Maarif vergiıi kanununun beşin

ci maddeııı.inde (kesri munzamlaı· 
asıllarile birlikte maliye vasıtasile 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Süvari, Vilayete iadei ziyarete gelirken •. 

Kruvazör süvarisinin 
resmi ziyaretleri 

Danimarka küçük, fakat ticari ve 
zirai vaziyeti 

şayanı gıpta bir memlekettir 

Bugün gemide resmi kabul var .. 

ihtilaf .. 
Bütçede bazı küçük 

noktalar üzerinde 
ihtilaflar çıktı -·--Bu ihtilô./ların hallinde 

meclis hey'eti umumiyesi 1 

hak~!ac!:ktır ı 
ANKARA 6 (Telt:fonla) -

Büyük Millet Meclisi ancak 
temmuz ortalarında mesaisine 
nihayet verebilecektir. Bu içti-

' mada fazla kanun çıkarılacağı 
ümit edilmemektedir. Vergile· 
rin tadiline dair olan kanun 
müstesna olmak üzere diğer ka 
nunlar teşrini sani içtimaına 
bırakılacaktır. lş kanunu da bu 
meyandadır. 

Şimdi bütçe eııcümeninde, 
bütçenin etraflı surette tetkiki
ne devam olunuyor. Bütçenin 
bazı fasılları üzerinde hükume
tin teklifile encümenin noktai 
nazarı arasında bazı ihtilaflar 
da mevcuttur. Teferruat ve tat 
bikata taalluk eden bu ihtilaf
ların hallinde Meclis heyeti u
mumiyesinin hakem olması 
muhtemeldir. Bütçe müzakere
sinin, encümenlerde olduğu gi
bi mecliste de hararetli ınüza -
kerelere zemin teşkil etmesi ta 
biidir. 

Maaş tevziatı 
Müddetin de.' a bir hafta 

temdidi muhtemel 
Eytam, eram.il ve mütekai

dinin üç aylık maaşlarının ita
sına dün de Maliye şubelerince 
devam edilmiştir. Dün kadınla 
ra maaş tediyatının son günü· 
olduğu için, Eminönü, Fatih, 
Aksaray, Mercan, Çarşı şubele 
rinde büyük kalabalık vardı. 
Maaş sahipleri artık gidecekl&
ri şubeleri öğrendikleri ıçın, 
kargaşalık kalmamıftır. Maaş 
tediyesinde dün akşam& kadar 
hiç tehacüm gösterilmeyen fU
be, Divanyolu Maliye t&bail fU 
besi olmuştur. Yalnız dün akf& 

ma doğru Şebzaa" şubesinde 
mühim bir vak'a hadis olmak ü 
zere iken buna meydan verilme 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
·-····-··········-·--····---····--.;.. 

L
. d b ı uy· ı I sonra Vali ve Kolordu kumandanı 
lmanımız a u unan ıe es 

J I
" D · k k ·· ·· ·· ·· kru .. vaz.ör süvarisine iadei ziyaret et-

ue anıır.aı· a ruvazorunun su-
. · b h · · 1 G. H mişler ve ınerasimle karşılanmışlar-

varısı a rıye mıra ayı ansen 
dün öğleden evvel Vali Muhiddin dır. _ . 
B 1 K 1 d k d Ş .. k .. Dün saat 16,30 da Glorya sıne-

ey e o or u uman anı u ru . · · d Danimarka sefaretı tarafın 
Naıh Paşayı makamlarında resmen masın a 
· · · d ı.r·· örün limanımıza gelmesi 

zıyaret etmış ve mutat şekılde kar- an uvaz . 
şılanarak izn edilmiştir. Öğleden (Devamı 6 ıncı sahılede) 

vazifenin icrasına hasredilmiş 
olmalıdır. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

* * * 
Cevap 

1 ve Pehlivan K~d~i~in mu~biri 
ve başka hiç bır ısım ve ımza 
olmadığı için mazannai su. lis
tesinin hangi takımından oldu 
ğunu bilmediğimiz soysuzların 
paçavrası benim ölümümü isti
yor: "Cezayı sezasını bir an ev
vel bulması Türk vatanı namı
na tarihi bir kazanç olacaktır.,, 

Hain ve casusların yaşama
larına tahammül edemedikleri 
insanlardan biri oluşum yeni 
değildir. On üç seneden beri 
böyledir. Türk milleti kimin 
cezasını vereceğini her k~ten 

Bu kuponu kesip 
saklayınız. 

Bir izah 
Karilerimizden aldığımız mek

tuplarda kuponun bu sütunlarda 
oluşu koleksiyon yapılmasına 
mini olmaktadır. Bunun için ku
ponlarımızı kesip ıaklıyacak ka
ri1erimizin hem bu arzularını ye
rine ıetirmek, bem de koleksi
yonların bozulmamaıı için ya
rından itibaren kuponlar gazete· 
nin ba§ında ve sağ köşesinde nef
redilecektir. 

Gazi Hz. 
ANKARA 6 (Telefon

la-) - Gazi Hz. nin Meclis 
tatilinden evvel Ankarayı 

terketmelerine İhtimal ve
rilmemektedir. Reisicüm
hur Hz. hükumetin ve Mec
lisin mesaisini yakından 
takip etmektedir. Temmu
zun ilk haftasında Ankara
ya gelecek olan lrak Kralı 
Emir Faysal ile görüşmele
ri takarrür ettiğine göre 
Gazinin o tarihten evvel ls
tanbulu veyahut Yalovayı 
teşrifleri tabii mevzuu bah
solamaz. 

Yolsuz iş 
On senelik/erin itasında 

yolsuzluk yapanlar 
mahkemeye flerilecekler 

Maliye müfettişlerinden Saf 
fet ve Celal Beylerin. mülga 
zat maaşları muhasebeciliğin

de Bakırköy, Üsküdar, Beykoz 
mal müdürlüklerinde malulle
rin on seneliklerinin itasında 
görülen yolsuzlukları tetkik et
tiklerini yazmıştık. Haber aldı
ğımıza göre Bakırköyünden 
117, Üsküdardan 64, Beykoz
dan 118 ki ceman 299 malul 
efrada maaş verilmiştir. Bun
lardan yalnız Üsküdar mal mü 
dürlüğünde verilen paı·amn 

mikdarı 51,580 liradır. Müseb
bipleri hakkında lüzumu muha 
keme kararı verilmi' ve bunlar 
bsküdar ceza mahkemesine 
tevdi edilmişlerdir.Diğerleri de 
yakında mahkemeye tevdi edi
leceklerdir. 

Cümhuriget 
M. Bankası 

Selihattin B. umum 
müdür oluyor 

ANKARA, 6 A.A. - Devlet Ban 
k•sı idare meclisi buRÜn Reis Nus
ret Beyin riyasetinde toplanarak 
Banka Umum Müdürlüğüne Ziraat 
Bankası Umum müdür muavini Sa
lahattin Beyin tayini Maliye Ve
kaletine inha edilmiıtir. 

Piyangoda radyo 
kazanan kariimiz 

Borç için hapis 
kabul edilmiyor ! ....... ' 

Adliye vekili icra ve iflas kanunu ile 
kadrolar hakkında izahat veriyor .. 

İcra ve iflas kanunundaki tadiJat nasıl yapı
lıyor ve hapis usulü niçin kabul edilmiyor? 
Bir kaç günden beri şehri

mizde buluna Adliye vekili Yu 
suf Kmeal Bey dün Adliye da
iresinde bir muharririmize şu 
beyanatta bulunmuştur: 

Adliye kadrosu 
- Adliye kadrosunda tebed 

dül yoktur. Bazı tebeddüller 
varsa bunlar Adliyede her za
man yapılan alelade tayin ve 
tahvillerden ibarettir. 

Devlet dairelerinde umumi 
tasarruf maksadile yapılmakta 
olan tenzilatın Adliye kadro
sunda tatbikına imkan görülme 
mittir. 30 seneyi dolduranların 
tekaüde sevkleri hakkında he
nüz Meclisten kanun çıkmadı. 

Meclisten çıktıktan sonra i

cabını düşüneceğiz. 

Tetkik seyahati gok 
- Memleket dahilinde sure 

(Devamı 6 ıncı sahifede) Adliye Vekili Yusuf Ziya B 

Bu da ne? 
İşin tutuluşunda bile ciddviet 

olmadığı görülen 
bir fırka açılacakmlş ! 

Teşkil edileceği söylenen fırkanın, programı 
diye ortaya atılan prensipler birbirine temamen 

zıt ve öteden beriden toplanan esaslardır 
Çiftçi ve İtçi fırkası namile • leştirilmesi. Düyunu umumiye

yeni bir siyasi fırkanın teşkil nin yeni yapılacak müzakerat!& 
edileceği bildirilmektedir. Bu adilane bir tarzda t&kaimi ve 
fırkanın kimler tarafından leş- devlet bütçesinden ödenmesi. 
kil edileceği gizli tutulmakta- Reisicümhurun intihap edildik 
dır. Binaenaleyh şahıslar mey- ten sonra fırkalara karşı bita
dana atılmadıkça işin ne derece raf kalması. Reisicümhurun 
ciddi olacağı hakkında hüküm Meclisi feshetmeğe hakkı olma 
verilemez. sı. 

Fırkanın programı şu esasla 
rı ihtiva edeceği söyleniyor: 
Vasi bir iskan siyaseti tatbilu. 
Miri çiftliklerin işleyen adam
lar namına ihalesi. Hususi çift
liklerin küçük çiftçilere muay
yen taksitlerle temliki. Ecnebi 
sermayesine çalışmak sahası 
verilmesi. Tramvay, elektrik 
gibi umumi hizmetlerin devlet 

Programın derme çatma ol
duğuna ve yekdiğerini mütena 
kız bir takım siyasi prensiple
ri biribirine karıttırdığına göre 
bu fırka işinin pek ciddi bir te. 
şebbüs olduğuna ihtlm&I veril • 
memektedir. M&amafih bunun 
mahiyeti ancak fırkayı tetkil e 
decek şahısların meydana çık • 
masile belli olacaktır. 

Roma, Tiran, Atina 1 
________ 6 _____ _J 

Falih RIFKI 

Demokrasi buhranı 
" Bir ltalyan muhar~iri ~~y~r ~: • le yeni bir nizam aramağa kalkqan-

ltalyan buhranı basıl degıldır; Bır lar günden ıüne artıyor. 
kaç unsur ône sürülerek izah edile- Kıymetli ve imanlı bir demokra
mez. Buhran bütün politikamıza, bü hn, in~titü iz.asından Joaeph Bar
tüu ikbsadiyatımıza bütün fırkaları- thelemy•nin bir etüdünün öz fıkra-
mıza ve fikirlerimizde dokunmu•- 1 .. d. ı· •·B· "ı" arına &02 gez ıre ım: ır zaman-
tur. 1 al y··h· ııeu, demokra~i krizidir. ar yer yüzünde y nrz ı ı cum urı-

1'Biz demokraginin semerelerini yet vardı~ Amerika, lıviçre. Şimdi 
·· d""k D h"I" ı· ·k da yalnız Avrupada 14 cümhuriyet '\'ar. 

gor. ~ : . ~ ı ı po ı~ı a d~magoji, 
harıcı polıtıkada m"kinlik ve boz- "1820 de yalnız Üç meşrutiyet 
gunculuk. DemokYasi vatanı öldüre- vardı: Fransa, Belçika , lngiltere. 
cekti; onun ic;in gene; ltalya ona Şimdi 20 krallığın hepsi meşrutiyet-
karJı ayaklandı . ., tir. Müstebitlikler yalnız Habeşi•-
• • * * tan, Siyam ve Afganistan1 dır. 

~emokrasi, 1914 te bütün millet- "'l914 te Avrupa, daha fazla hu· 

ANKARA 6 - Meçhul şa· 
hısların lstanbulda ne,retnıek
te olduğu paçavra Ali Kema
lin, Peyamı Sabah muharriri 
Süleyman Nazifin, Alemdarın 
eski küfürlerini toplamış bana 
salıyor.Bu kuduzun çenesinden 
sızan köpükler bile ölülerin a
ğızlarından toplanmııtır. 

Fener papaslarınm muteber 
pasap«tlu ajanı ile S&it Molla 

iyi biliyor. 
Falih RIFKI ,,._ _______ _.,~ 

Evvelki aktam çektiğimiz he 
diye münbakasına ait kur'a ne 
ticesini cuma günkü nüshamız 
la ili.n etmiştik. Resmini der
cettiğimiz A. E. G. şirketi me
murlarından Ahmet Bey de rad 
yo makinesini kazanmıştır. He 
diyesi dün kendisine verilmit
tir 

lenn ilah gibi tapındığı bir prensipti. kümdarlıkb. Yalnız iki cilmhuriyet 
19ı4 tenberi ne ceçti ki hemen ber vardı: Franoa, lıviçre. Şim<li birkaç 
millette, en demokrat milletlerde bi- (Devamı 6 ıncı sahifede) 
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HARİCİ HABERLER •• 
/\o: 25 Yazan: M. Yavuz M. Mac Donald Alman nazırları Evkafın 

hastaydı! Klio 
Hüsrevi çılgınca seven rum dilberi 

Eleniyi iğfal edecek 
ve avutacak halde değildi 

Klio, birdenbire verecek ce
vap bulamadı ... düşündü ... Ne 
söyleyecekti. 

Padişaha yüzüğü veren ken 
disi değil miydi. 

Fakat, Klio, hakikaten has
taydı. Hüarevi çılgınca seven 
Rum dilberi, Eleni'yi avuta
cak, iğfal edecek halde değil
di. 
Doğrusunu söylemekten baş 

ka çare yoktu: 
- Padifah koynumda cör

dü: "Bu kimin yüzüğü?,, diye 
sordu. Ben de: "Ailemin yega 
ne hatıraaıdır, şevketlim!., de
dim. Hoşuna gitti .. parmağına 
taktı... Berim yerimde sen ol
~aydın, ne diyebilirdin? 

Eleni gözlerini kapadı .. ve 
derin bir göğüs geçirdi. 

Klio gülerek sordu: 
- Bana kızmadın ya?! Hem 

kızmağa da hakkın yok zanne
derim .. mademki esiriz .. yalnız 
hükümdara değil, onun en u
fak bir askerine bile boyun eğ
meğe mecburuz, öyle değil mi? 

- Evet .. ne mutlu bana .• ! 
Bir esirin yuzugu, muzaffer 
bir hükümdarın parmağında 
geziyor ... 

Prenses Eleni, Klio'nun söz 
!erinden çok müteessir olmuş
tu. 

- Şimdi ne yapacaksın, de
di, Hüsrev'i görmeğe muvaf
fak olabilecek misin? 

-Zannetmem .. Hisar'da kal 
dığı müddetçe, onu görmeme 
imkan yoktur. 

- O halde? ... 
- Hüsrev'i tekrar saraya al 

:lırmağa çalışacağım. 
Eleni ümitsizdi. 
- Hüsrev, daima feveran e

den bir yanardağı gibi tehlike
lidir .. Etrafında dolaımağa gel 
mez ! Mademki buradan uzak
laştı; artık, onu unutmağa ça
lı!! .. Ateşle oyun olmaz, Klio! 

Klio'nun dudaklanndan bir 
tek kelime işidildi: 

- Seviyorum .• 
- Sen, iki sene evel (Kos-

tantin)in maiyet zabitlerinden 
(Anivas)ı da böyle çılgınca 
sevmit ve hasta olmuştun .• Bu 
günkü gibi hatırlıyorum, Klio ! 
Bir gece odama gelmiştin ... 
Anivas'ı bir başka kadının göğ 
sünde yatarken gördüğünü söy 
liyerek ağlıyordun! 

Klio ıakaklarını uğuştura
rak mırıldandı: 

- Bırak, o tatlı maziyi, o gü 
zel günleri hatırlatma bana! A 
nivas, Bizans sarayında bütün 
kadınlar tarafnıdan sevilen gü
zel bir zabitti. 

fiüsrev de bütün İstanbul ka 
dınluı tarafmdan sevilmiş ya
kışıklı bir kahramandır. Ben da 
İma böyle erkekleri severim 
Eleni! ' 

Eleni arkadıqmı teskine ça
lışıyordu: 

- iki sene evel, bir gece, 
odama geldiğin zaman erkek
ler hakkında söylediğin sözleri 

unutmadım, Klio! O zaman, A 
nivas'ı çılgınca sevdiğin halde 
bile, erkekler hakkında ne ma 
kul düşüncelerin, ne sarsılmaz 
kanaatlerin vardı .• Hiç bir er
keğin sevgisine inanmazdın! 
"Beni seven erkeğin, bana kar 
fi hayati fedakarlıkları olmalı .. 
Bir parmağını kes dediğim za
man, hakikaten kesebilecek ka ı 
dar cesaret göstermeli! Ben 
ancak, böyle bir erkeğin aşkı
na inanırım .. ,, derdin. O vakit, 
ben de seni taklit ederdim. Ba 
na karşı, bir çok manasız laflar 
la ilanı aşk eden en asil erke
ğin bile sözlerine kıymet ver-

1 

mez, kalbinin içini aynaya ak· 
setmiş gibi açık görürdüm ... 
Senin, Anivas'ı sevdiğin gibi, 1 

ben de bir gence aşıkolmuştum 
Bir sabah "Alo·opolis,, bahçe
sinde aşıkımla konuşurken se- ı 
nin sözlerini hatırlamıştım. 

Kendi kendime: "Tecrübe için 
bundan daha güzel bir fırsat 
ele geçmez!,, diyerek, parma
ğımdaki yüzüğümü, yavaşça, 

denize düşürmüştüm. Sahilde 
bir kayanın üstünde oturuyor
duk .. Sular çok şeffaftı .. deni
zin dibinde ışıldayan yeşil ya· 
kut yüzüğümiin etrafına ufacık 
balıkların üşüştüğünü o da, 
ben de görüyorduk. Ben: "Ah, 
kıymetli yüzüğüm denize düş
tü!,, diye bağırdım. O, bir be
nim yüzüme bir de denize bak 
tı .• "Size, onun yerine, ondan 
daha kıymetli bir yüzük hedi
ye edeyim!,, dedi ve kendi par
mağındaki üç köşeli elmas yü
züğünü bana verdi .. Yüzüğünü 
parmağıma takmadım: "Be
nim yuzugumün manevi kıy
meti bence 'herşeyden yüksek
tir. Denize girip, onu, balıkla
rın ağzından kurtarırsanız çok 
memnun olurum!,, dedim. Kaş 
larını çattı .. Soyunmak ve rnlan 
maktan korkuyordu. Kendisi
nin çok iyi bir yüzücü olduğu
nu bildiğim için ısrar ettim: 
"Haydi, ne duruyorsunuz So 
yunup girsenize .• Balıkln yü
züğümü, böyle senin gibi meş
hur bir yüzücünün gözü önün
de, tatlı bir yem gibi yutup gi
decekler. Bu kıymetli hatıra
nın zayi olmasına meydan ve
rirseniz, a. şkınızın en ufak bir 
fedakarlığı gösteremiyecek ka
dar zaif olduğuna hükınedcce
ğim !,. O sustu .. İki kulaç de
rinliği bile olmıyan bu dalgasız 
sahile girmeğe cesaret edeme
di .• "Korkak!,, diye haykır
dım ..• "Korkmuyorum Eleni, 
fakat, elbisem kirlenecek!., di
ye güldü .. Bu son cevabı verme , 
seydi, onu, bazan her ıeyd~n 
korkan cılız bir erkek gibi, bel 
ki affedecektim. Fakat, elbise
sinin kirlenmemesi için arzu
mu seddeden aşıkımın kalbini 
okumuştum.. Bu imtihandan 
sonra, bir daha onun yuzune 
balanadım. Sen de Hüsrev'i 
böyle bir imtihandan geçirdin 
mi, Klio? 

(Devamı var) 

Rusyan~n Amerikaya 1 

ıhracab 
Şoförler 
yapmak 

bir şirket 
isteyorlar 

NEVYORK, 6 A.A. - Nevyorlı: 
ticaret odası, Rus ithalatına ambar
go vazi lehinde bir karar sureti ka: 
bul ebnittir. Ticaret odası, ayni za
manda R usya'ya Amerikaa sanayi 

makinelerinin ihYacına da muara bu 
lunmaldlldır. 

Maruf krıstalpalas 
yandı 

MUNIH 6 A.A. - içinde her se· 
ne resim sergisi tertip olunan meş

hur Krıstalpalas ba~tan baıa yanmış 
br. Maddi zarar birkaç milyon mar
ka baliğdir. Ancak 50 kadar tablo 
kurtarılabilmiştir ki bunların birka
çı ltalyan reasamlarının eseridir. 
Tablolıınn ekserisi sigortasız idi. 

Kasten ika olunduğu zannolunan 

hu y2n<?Tn milli bir felaket addnlun-
maktadır. 

Şoförler cemiyetinden aldığımız 
malümata göre, otomobil sahibi §O" 

förler büyük bir ıirket tesis etmek 
arzusundadırlar. Böylelikle itleri bir 
elden idare etmek mümkün olacak. 
tır. Bunun faidelerini itlerde daha 
ziyade intizam ve mübayaatta tasar
ruf ıeklinde görmektedirler. lVİaama 
fılt bu, henüz bir tasavvurdan ibaret
tir, ve lıu fikre muanz bir çok toför 
vardır. Bu işin intacı çok müıkül o
lacağı zannedilmektedir. 

Kadrolara değişmeyen 
müdürlükler 

lstanbul baytar ve İstanbul 
mıntakası sanayi müdürlükleri 
kadrolarında bir tebeddül olma 
dığı 1ktısat vekaletinden bildi
rilmiş olduğu cihetle, maaşlar 
verilmİ§tir. Tapu idaresine ma
aı tediye em~i henüz gelmemiı 
tir. 

• 

şerefine bir zıyaf et verdi 
Mülakatta 

buhran 
başlıca mevzııu teşkil eden iktısadi 

ve terki teslihat meseleleri olmuştur 

Dostane aİPLOWA.T ....... , ... 
/lir hasbihal 

Cheguer mülake•1 
hususi 

! Gutland 
Muharebesi 

1 
Geçen hafta., harbi umumideki ye

gine deniz muharebesinin yd dö-

Deniz 
silahları 
Fransa hu sene dokuz . 

parça gemı 
bir makiyettedir 

... 'hequecs·te görüşmekte olan dört baş: 

Macdonald , Henderson. B rüning. 

Cuctius 

LONDRA, 5 A.A. - Alman baş 
vekili M. Brüning ile hariciye nazırı 

M. Kurtius ve maiyetleri bugün sa
at 14,48 de Londranın Waterloo is
tasyonuna gelmiılerdir. Alınan nazır 
ları, istasyonda başvekii M. Mac Do· 
na1d, hariciye nazırı M. Henderson 

ve diğer İngiliz hükumet erkinı ta
rafından karıılanıruşlardır. 

LONDRA, 5 A. A. - Baıvekil 

M. Mac Donald dün gece Alman 
baıvekili M. Brüning ve hariciye na 
:zırı M. Von Kurtius şerefine bir zi
yafet vermiıtir. Almanya sefiri, ka
bine azası, dominyonlar müme&sille

ri, sabık baıvekillet"den M. Baldwin 
ve M. Lloyd Gcorges ile sabık hari

ciye nazırı Sir Austen Cbamberlain 
ve bir çok mümtaz ıahsiyetier ziya

fette hazır bulunmuılardır. 

SOUTHAMPTON, 5 A. A. -
Almanya başvekili M. Brüning ...,. 
ku bulan beyanatında lngiltereye 
muayyen bir program ile gelmediği
ni ve resmi hiç bir ve~i~a getirmedi

ğini söylemiş ve dcmiıtir ki: ''Her 

ilmi memleketi de alikadar eden hü 
tiin meseleler üzerinde dostça görü.t 

mek fikrindeyiz. Bnşlıca mevzu iktı 
sadi buha .. n ve terki tas1ihat mese

lesi olacaktır." 

LONDRA, 5 A.A. - Alman baş
vekili M. Brünin&' matbuat mümes

sillel"ini kahul ederek, Chequers mü
lakatı esnasında lngiliz nazırlanna 
Almanya'nın ikhsadi vaziyetini izah 

edeceğini söylemi§ n bugünkü dün 
ya mü,külatmın anc~.k bütün millet 
ler arasında dostane teşriki mesai İ· 

le izale edilebileceii kanaatini izhar 
etmiftir. 

Abbas Hilmi Pş. 
Kaydı hayat şartile se
nede 30bin albn alacak 

Mısırda çıkan ''Muhadenet" ga· 

zetesinin verdiği malilmata göre. 

daha inşa edecek 
P ARiS, 5 A.A. - Meb'usan mec

lisi bahriye encümeni, 1 Huina 
1931 ve 1932 senelet"i arasmda iki 

nümü hem I.,.ilterede h- de Al· 
manyada tes'it edildi. Gutland mu
harebesi barbj umuminin yegine 
deniz muharebesi olduğu gibi, de
nilebilir ki tarihin yıecine harbidir muhafazalı kruvazörle bir avizo, bir 
ki her iki taraf da muzafferiyet id- hattıharp gemisi, 4 refakat ve bir 
dia ediyor. sahil nakliye gemisinin tezgahlara 

Harbi umuminin baılangrcı sara· konulmaSID.J bir muhalif ve bir müı 
larında ve bir de kanunusani 1915 tenkil reye karıı ittifak ile kabul et
tarihinde Heligoland civarındaki mişti.-. 
iki hafif müudemeden maada 1916 1 ---------
senesi ilk baharına kadar denizterde Romanya' da ayan in-
muharebe olmamııtı. Almanlar, faik "h h h" • 
1 ngiliz bahri kuvvetlerile aç•k de- tı a atı ıtb 
nizlerde çarpıımaktan ise, lngilizle- BUKREŞ, 5 A.A. - Ayan aza-
rin donanmalarını yıpratmak yolunu lığı için reyiamla yapdan intihabat 

tutmuılardı. nihayet bulmuştur. Milli ittihat blo-
Fakat nihayet 30 mayıs 1916 ta- ku llO, Macar fırkaları 2 ve milli 

ribinde Alman donanması Amiral 
Scheer'in kumandasında denize açd- köylü fırkası da 1 azalık kazanırut
dı ve Guthnd sahillerinde Amiral lardır. Yarın vilayet umumi meclis
Beaty'nin kumandasmdaki lngiliz leri 51 ayan azası intihap edecektir. 
donanmasına tesadüf etti. Bu lesa- Muhalefet bazı muvaffakiyetlere in
düf neticesinde tarihin en büyük de- tizar etmektedir. Çünkü eski kabine 
niz muharebeıi yapıldı. Almanlar, zamanında intihap edilmit olan umu 
lngilizleri mağlüp ettiler. Fakat mi meclislerin ekseriyeti milli köylü 
Beaty'nin imdadın" bütün lngiliz 

fırkası mümessillerinden mürekkepdonanmasile beraber Gellicoe yetiı-
ti ve Almanlar da geri çekildiler. tir. 

Bu neticeyi her iki taraf ta galibi
yet telakki etmittir. Almanlar, lnci
liz donanmasına fazla zayiat verdir
diklet·inden galip olduklarını iddia 
etmişler. lngilizler de Alman donan
masının kaçtıiını binaenaleyh mağ
lup olduğunu söylemişlerdir. Bunun 
içindir ki, cihan tarihinin en büyük 
ve harbi umuminin de tek bir deniz 
muharebesi olan Gutland muharebe
si her iki memlekette bir zafer o
larak tes'it edilmek\edir. 

Alman mektep kitapları, muhare .. 

beyi bir Alman zaferi olarak gölle· 
riyorlar. lngiliz mektep kitapları, 

lngiliz zaferi olduğunu kaydediyor
lar. Bunların biri yanlıt olmak li
zundır. Fakat hangisi? Gutland'cla 
kimin galip, kimin mağlüp olduğunu 
öğrenmek enteresan olabilir. Fakat 
daha enteresan mesele, tarihin ha
zan nasıl ya:r:ddığmı gönnektir. 

• • • 

M. Henderson ve sulh 
LONDRA, 5 A.A. - Londra'da 

cihan sulhünün tahkim ve tarıini le
hinde bir konferans veren M. Hen
denon, istikbalde yapılacak bütün 
harplerde zehirli gazlar neıreden 

tayyarelerin havadan vuku bulacak 
taarruzlan neticesinde gayrimuha

rip insanlann uğrayacakları felaket
lerden bahsetmiı ve o zaman görüle 
cek acıklı sahneleri tasvir etmiıtir. 

1 ngiliz hariciye nazırı, cihanı ıulh 
gayesini gÖZÖnünde tutanı. sulh İ· 
çin tensik etmek lizım geldiğini söy
lemit ve Versailles'da muahede ak
tolunurk.en Avrupa muvazenesinin 

tahdidi teslihat -ve muahedelere ria
yet esasına müstenit olması muktazi 
olduğunun anlqrlmıt olduğunu ha
tırlatmııtır • 

Adliyede tebeddülat 
ANKARA 6 (Telefonla) -· 1 ve Muazzez H. lar, İzmir sulh 

Adliye vekaletinin hazırladığı hakimliğine Zübeyde H. 
yeni bir tayin ve becRyiş listesi Nazilli müddei umumiliğine 
milli iradeye iktiran etmiştir. baş müddei umumi muavinle-

Bu liste münderecatına naza rinclen İsmail, baş müddei umu 
ran İstanbul aza mülazımlığına mi muavinliğine Araç müddei 
İzmir aza mülazımı Meliha H., umumisi Asım, Ankara ceza re 
1atanbul azalığına, Adapazarı isliğine Ankara ceza azasından 
reisliğine İstanbul azasından ; Cafer Kamil, Ankara ~zalığına 

S d
. 1 b l 1 • Ank İstanbul azasından Mıthat, An 

u ı stan u ,za ıgına a- k .. dd . • . ı· ' aza mu eı umumt muavın ı-
ra ceza reisi Kemal, Ankara a- ğine Nazif, İstanbul müddei u
ğırceza azalığına, İstanbul aza- mumi muavinliklerine Geyve 
sından Mithat, İstanbul azalı- ve Saray müddei umumileri Sa 
ğına müddei umumi baş mua- dun ve Übeyt, Kocaeli sulh 
vini Kemal, İzmir azalığına la- hakimi Kemal, Düzce reisi Se
tanbul azasından Hüseyin, İı- nih, İzmir sulh hakimliğine 
tanbul azalığına esbak sulh hi. Kaş hakimi Hüsameddin, İz
kimlerinden Sedat, lstanbul mir müstantikliğine Ereğli 
sulh hakimiliğine Tekirdağı a- müddei umumisi Hüsameddin 
zasından Nuri, Manisa azalığı- Beyler tayin edilmişlerdir 
na İstanbul azasından Nured -
din İstanbul azalığına Üakü-' o dar müddei umumisi Şükrü, s 

Belçika kralı Pariste 
PARIS, 5 A.A. - Belçika kralı 

tayyare ile 1Z,20'de Le Bourget'e 
celmittir. Kral bir müddetten beri 

İstanbul'daki şubelerden bazıla 
merkeze nakledilecekler 

ANKARA, 6 (Telefonla) - Evkaf umum müdürlüğünün 1931 
çeıinin müzakeresi Meclisin pazartesi günü inikadına ka1mı~tır. E 

bütçesi tayihasına göre kasırgadan harap olan Edirnedeki abidelerin 
rine sarfedilınek üzere vakıf paralar müdürlüğünde bulunan 67 bin li 
sarfına mezuniyet verilmekted;r. Bundan maada evkafm merkez teı · 
na ait olup lstanhul'da ifayı vazife eden bazı ,ubeler yeni bütçenin lll 
kine gecilmesini müteakip merkeze nakledileceklerdir. 

Yeni 
182 

sene bütçesi 
milyon 

Kadro dahilinde kalacak memur .", 
ların maaşlan tenzil edilmiyece 

ANKARA 6 (Telefonla) -
Maliye ve iktısat encümenleri 
yeni vergi kanun layihaların
dan beşi üzerinde tetkikatını ik 
mal eylemişler ve bu layihala
rı bütçe encümenine tevdi et
mişlerdir. Yalnız iktısat encü
meni kazanç vergisi layihası ü
zerinde mesaisine devam et
mektedir_ 

Bütçe encümeni bu gün mü
sakkafat vergisi layihasını tel 
kike başlamıştır, Bütçe encüme 
ninde tetkikatı ikmal edilmiş 
olan arazi vergisi layihasının 
yakında heyeti umumiyede mü 
zakeresi icra edilecektir. 

Vergi layihalarının intacın
dan sonra bütçe encümeni 931 
varidat bütçesini tetkik ve mü
zakereye devam edecektir. Ye
ni vergi kanunlarının bütçeye 
yapacağı tesiri nazarı itibara a 
!arak varidat bütçesini tanzim 
edecek ve alacağı neticeye gö
re masraf bütçesini müzakere
ye geçecektir. 

Hükumetin 189 milyon lira 
olarak teklif ettiği 931 bütçesi 
nin 182 milyona tenezzül edece 
ği anlaırlmaktadır. 

Memur maaşları 

Memur maaşlanndan birer 
mikdar tenzil suretile kadro ha 
rici memur kalmamasının temi 
ni hakkında ileri sürülen müta-

lealara hükumet iştirak et 
mektedir. Maliye vekili bare 
kanunu ile tesbit edaen mell"I 
maaşları ve tekaüt kanunutı 
ikramiyeye dair olan ahka 
da hükiimetin hiç bir tadile t 
raftar bulunmadığmı bütçe 
cümeninde kat'i bir sarahat 
ifade etmiştir. Binaenaleyh lı 
kômet dairelerini bir ağustoı 
tan itibaren tatbikına geçil 
olan yeni kadroları hazırlar 
asgari mikdarda memurun a 
ta kalmasına gayret edecek 
fakat hic kalmaması maksad" 
memur ~aaşlarından tenzili 
yapmağa asla teııcbbüs etme 
cektir. 

30 sene hizmet edenler 

30 sene hizmet etmiş melll 
ların tekaüde sevki bu sen~ bb 
çesinde bir faide temin edem' 
mkte ise de bu teşebbüsün f,r ~ 
deleri önümüzdeki seı:ieler Ilı 
hissolunacaktır. Zira bu gilı' ' 
memurlara defaten verilcek ~ 
ramiye istihdamlarına devaııı 1 

lunsa bir sene zarfında alacı.~· 
lan maaşlar mikdanna tekabiil 
etmektedir. 

Bütçe encümeninin, bütçe ~ 
zerindeki tetkikatını temıııtl' 
zun haftasına kadar ikmal el' 
mesine ve meclisin 15 temmıı' 
da tatil kararı vermesine kuf' 
vetle ihtimal veriliyor. 

İran sefarethanesinde ziyafet 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Dün lran sefiri Kavaklıderedeki yeni fi" 

faret binaımda bir çay ziyafeti vennİ§tir. 
Bat vekil ismet Pll§a ile Hariciye Vekili şehrin yüksek sımfına nı<' 

ıup bir çok zevat ziyafette hazır bulunmuşlar, sefarethanenin ihtişamlı lıİ' 
nası ve teftit tarzını taktir etmitlerdir. " 

Almanyada da memur ~ 
maaşları tenzil edildi \ 

BERLIN, 6 A.A. - Reisicümhur Hindenburg tarafından dün im'.t-1' 
lanan kar~~e Alman ~Ütçe~inin ~ m~lyo~ mark~ baliğ olan aıt1ıJlıt

1 

' 

kapatmak ıçın gayet cezrı ve ııddetli tedbırlenn tatbıkını i\mirdir. Bu t.,4 
birler cümleıinden olarak bütün memurlann fevkalade tahsisatı ve tekaiil' 
terin maaşatı yüzde 4 ila yüzde 8 kadar tenzile tabi tutulacaktır. Bund•~ 

baıka ticarethanelerde fabrikalarda çalııanlardan ve ziraatle mefgul ola~· 
!ardan, serbest meslek erbabından nihayet yiizde 9 - a baliğ olan fevkalacl' 
ve munzam bir kazanç vergisi alınacaktır. lııizlerin tahsiıatı yüzde btl 
raddesinde azaltılacaktır. Bunlar bilahare ve lüzumu halinde daha ziya.il 
tenzil edilebilecektir. • 

Umumi hizmetlerde haftada 40 saat çalııma usulü tatbik olunacaktı1 
Diğer tedbirler arasmda enelce kaldmlan teker iıtihlik resminin ~ 

desini zikretmek lazımdır. Bu resim beher kilo için 21 marktır. "-
yeni vergi zamlan ve tasarruflar münasebetile kabine tarafından net' 

redilen bir beyannamede Alman milleti bu aon fedakarlıkları kabule da•,ı 
olunmaktadır. 

Mısır tahtına ait 

her türlü hulru. 

kundan feragat 

küdar müddei umumi muavinli 
ğine Gerdos hakimi Hayri, Ger 
dos hakimliğine İstanbul aza 
mülazımlarmdan Cemil, İstan
bul aufh hakimliğine Ödemit 
hukuk hakimi Mazhar Yaşar, 
Edirne sulh hakimliğine İstan
bul hakimlerinden Yahya, İs
tanbul sulh hakimliğine Zon
guldak müddei umumi muavini 
Hayrullah Zonguldak müddei 
umumi muavinliğine İstanbul 
muavinlerinden Ragıp, Çorum 
azalığına lstanbul sulh hakim
lerinden Kemal Hayri, İstan
bul sulh hakimliğine Kocaeli 
suDı hakimi Kemal, Ankara 
müddei umumi muavinliğine 

hasta bulunan kız kardetini ziyaret 
etmek üzere bu seyyahati ihtiyar et
miıtir. Akıam ü:ı:eri tekrar tayyare 
ile lıelçika'ya dönecektir. 

Hamdullah Suphi Bey 
BOKREŞ, 6 (Telefonla) - Biikreı elçimiz Hamdullah Suphi B. elı~ 

presle hareket etmiıtir. lıtasyoncla melı'uslar, Hariciye erkanı ve kendi,.iıı' 
seven dostları tarafından samimi bir ~urette teşyi edilmi,tir. 

etmiı olan Hidiv 
Abbas Hilmi pa
ıa hazreterine 931 
senesi kanunusani 

iptidasından itica

ren kaydi bayat 
tartile senede 30 
bin Mısır lirası ve

rilmesine dair ka-' 

nun neıredilmiş

tir. 
Bu tahsisat A. HİLMi ı>Aı;;A 

Hidivin Şahsına aittir. Bu paranın 

miras suretile ahara intikali veya 

ba!ka birine bağıılanması caiz olma
dığı gibi, her hangi bir sebeple bu 
paraya haciz konamaz. 

hukuk mezunlarından Nazif B. 
!er, Ankara aza mülazımlığına 
Hayriye Hanım, Ankara sulh 
hakimliğine Muammer H., İs
tanbul sulh hakimliklerineSuat 

M. Litvinof mezuniyte 
aldı 

VARŞOVA, 5 A.A. - Moıkova'-

dan bildirildiğine nazaran, Hariciye 
nazırı M. Litvinoff bu sabah maka-
mından ayrılnıqtlr. Resmen mezu .. 

niyetle gitmektedir. Y erineM. Kres

tinski celmittir. 

Belçikada kahine 
teşekkül etti 

BRUKSEL, 6 A .A. - Renkin 

kabinesi teşekkül etmiıtir. M. Hy-
mans hariciye nazu·lığını muhafaza 

etmektedir~ 

Ticaret müsteşarlığı 
ANKARA 6 (Telefonla) -

fktısat vekaleti Ticaret müste
farı Şakir Beyin Uşak ıeker 
fabrikası müdürlüğü veya sana 
yi ve maadin bankası idare mec 
lisi azalığına tayini mevzuu ba 
histir. 

Kastamonuda are 
mücadelesi 

' KASTAMONU, 5 A.A. Son ti' 
cadelede yeniden 55 hin dönüm ol' 
zi fareden tathir edilmittir. T emdi" 

' nen arazi bununla 140 bin dönü,,.tı 
bulmuıtur. 

Mezkiir müste§arlığa sabık 
Zonguldak meb'usu Hüseyin 
Beyin getirilmesi muhtemel
dir. 

İnebolu maliya vezne' 
dara mahkum oldu 
KASTAMONU, 5 A.A. - lrtiı' 

kanununa göre tevkif ve tahtı 111&1~ 

Polislere maaş verildi hakemeye aıman ınebotu maliye .e' 
Dün polislere haziran maaşı nedan, 3 sene 7 ay hapse mahkUI'° 

tevzi edilmiştir. 1 olmuştur. 

• 
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Tıp müderrislerile halledildi mi? 
eni bütçe bütün fa
külteleri tatmin 

decek mahiyettedir 
1 

Tasdik emri 
Dün beklenildiği 
halde gelmedi 

~ 
Bir bekaretin intika-

• Raşit B. dün geldi 

Tütün ve müskirat inhisarları 

kadro ve bütçelerinin tasdiki ili:.e I 
iktiranı hakkında Ankaradan dun 
de emir erimemiştir. Tütün inhiıa

n umum müdürü Behçet Bey diyor 

ki: 

mı için akıtılan kan! 
Mehmet Kahya nasıl ve niçin 

ıp fakültesi müderrislerinin ma
aşları nasıl tesbit edildi? 

- Bütçemizin tasdiki hakkında 

henüz emir gelmedi. Emir gelir gel
mez maaş vereceğiz. Maliye vekile
tinin idaremiz nezdindekj murakip

Jeri bizim pe,in maaş vermemize he 
nüz itiraz etmiş değillerdir. Bu iti

barle tastik emrini alır almaz maaıı 

öldürüldü? - Akıtılan 
kan ve genç kızın hay kırış!arı ! 

Darülfünun emini Muammer Ra .. 

8. dUn Ankaradan gelmiştir. 
"1uammer B. Ankarada Darülfü

n yeni bütcesi hakkında vcka
tem<ı <: etmi~tir. Vekd.let divanın 

dce yaptığı bütçeyi tetkik etnıiş 
tkil B., Daı-Utfünun emini, Tıp 

hesi reiısinin iştirakile bütçede 

tadilat yapılarak yeniden tan
tdilm.i.ıotir. Bura? na:rarC:\n müte· 
tnUdcrı·:s ler hflkkındaki kanlln 

Ü bak:dir. Gayri ınütekaitleı· 

mi eaa.Mt Labidir. Ancak Tıp fa· 
·inde beş yüz liralık maaş yok 
Dört yüz liralık maaşlar da beş 
dorde indirilmiıtir. 
_ı86 liralık ınaa~lar da dörde in

iştir. Zira Tıp fakultesinde 29 
'!tristen etncak 7 si gayri müte

olc1uğ"undan bu suretle tevziat 

lrnıştır. l\-1üte:kait hocalar müdcr 

ie girdiklerinin mebde maaşı ile 

e gireceklerdir. Yalnız, Tıp 

bltesinde sabahlan akşama ka-
1.iboratuvarda meşa-ul olan pro

tlerc ayrıca 120 lira Ücret veri~ 
ktir. Keza yarı gün klinikte ça

hocalara da 60 lira verilec•k-

111uammer Ratit B. Darülfünun 
kında çıkarılan dedikodulara kar 

ı !ıı cevabı vermiştir: 
İ~ '- Bazı g.ire:.tkirlar Darülfünun 

a~rlsız şayıalar çıkarıyorlar, ef

Muammer Raşit Beg 

peşin olarak vermemizde hiç bir 

l
.l mahzuı- yokur. Memurlar arasındaki 

esas tcbeddüller iki ay sonra yani 
esas bütçe ta.tık edildikten sonra 
)'apılacaktır. Bazı tütün mıntakala

ıı rının tahdidi hakkındaki kanun mec 

il' 

listen çıkb. Bu kanundan maksat 
çok ve fena tiitün yetiştirmekten 

ziyade iyi ve az tütün yetiştirmek-

~
ll, tir. Fena tütünler Avrupada aleyhi

mizde fena propagandalar yapılma-

sına ve ile olmAkta idi. Bazı yerler-

de daha tütün Zet"İyatının menini is
tiyeceğiz. Fakat buraların isimlerini 

size timdiden söylemekte mazurum. 

Beledigede 

Taksim-Sarıyer 
Bir ecnebi şirket oto-

essesemjzi fena tanıtmağa çalışıyor 
)ar. Memleketin bir tek Darüllünu
nu vardır. Onu herke• kötülemeğe 
değil, himayeye çalışmalıdır. 

büs işletmek isteyor 
Ecnebi bir grup belediyeye 

müracaat ederek Taksim ile Bo 
ğaziçi arasında otobüs itlet
mek için müsaade istemittir. 
Grup Sarıyere kadar otobüs it 
letecek ve ucuz bir tarife tat
bik edecekmiş .• Fakat bu teklif 
Şirketi Hayriye ile rekabet ifa 
de ettiğinden, belediye bu hu
susta bazı tetkikat yapacaktir. 

amn1eye bu en yüksek ilmi mü 
~~==~==~~====~==~=== 

ıJ tkononı/ 

Tıp fakültesinde ise hiç bir ihti
laf olduğunu bilmiyorum. Bütçe Tıp 
fakültesi mecliıinde evvelce İttifakı 
ara ile kabul edilmitti; ve arzuları

nı is'afa çahttnn." 

Abdi oğlu Şerif ile Mahmut oğlu 
Rıza Bakırköy civarında Angurya 
çfliğinde çalı~an Mehmet kahyayı 

öldürmekle maznundurlar. Cinaye· 

tin sebebi şudur: Mehmet Kahya 
Rızanın kız kardeşi Emineye bir 
gün samanlığın önünde raslayor ve 
derhal bir canavar gibi üzerine atı

larak kızı samanlığa sokuyor. Emi
ne bağırıyor, çağırıyor, çırpınıyor. 

fakat kurtulmak için sarfettiği bü
tün gayretler boşa gidiyor. Neticede 
zavallı Eminecik sıunanlıktan gençli• 
iinin en kıymetli hazinesini kaybet
nüt olarak çıkryor. 

Mehmet Kahyanın bu alçakça teca 
vüz.ünü Emine kardeşi Rıza aınca 

zades Şerife habe~ '\'eriyor. 

Rıza ile Şerifin artık gözleri ko
rarıyor, elbirliğile Kahyayı öldürme 
ğe karar veriyorlar. Bir gün Kahya 
•f Üstünde çifliğe dönerken Rıza iJe 
Şerif önüne çıkıyor ve Kahyayı a-

tından indirip kendi silahile Cldiırü
yorlar. 

Dün İşte bu Kiıbyanın katilleri 
Şerif ve Rızanın ağırcc;zada muha

kemelerine başlandı .. Dünkü celsede 
Şerif kabahatı Rızanın üstüne atti. 

- Ben vurmadrm, Kiıthyayı vuran 
Ruadır, dedi. 

Rıza da ayni şeyi tekrar etti: 

- Kahyayı ben değil, Şerif .-ur
du. 

Emine de K~yanın san1anlıl!ta 

nasıl taarruzuna uğradıgını anlattı. 

Muhakeme, fahitlerin celbi için 
diğer bir güne bırakıldr. 

Süvari mübaşirler 
Adliyede süvari müba~irle.ri teş

kilatının tatbikine hazirandan itiba~ 

ren başlanmııtır. Bu te~kjlat saye

sinde en uzak köylere bile sür'atle 
tebligat yapılnı:.k iml..anı h~sıl ola
caktır, lzmir hattında da 

anlaşılacak mı ? 

Diğer taraftan haber aldığı
mıza göre, son zamanlarda ıeh 
rin bir çok semtlerinde otobüs 
ler işletilmeğe başladığı için, 
belediye bu otobüsler için tali
matname yapmağı lüzumlu gör 
mü9tür. Bir çok otobüsler hali 
hazırda pek dar, fakat çok müt 
teri tatımakta ve saatle mukay 
yet bulunmamaktadırlar Bele
diye bu hususları nazarı itibara 
alacaktır. 

Kubilay abidesi 

Seyrisefain İzmire vapur işleten
lerle de temaslara başladı 

Styriıefain idaTesi Karadeniz 
ltı .. . d . 1 ·ıı· b*' uzcrın e ış eyen mı ı vapur-

'1, >la anlaştıktan ve rekabeti orta
lı>~ ~:rtldırdıktan sonra, diğer hatlar 
'ttittde de vRpurcularla itilaf zemi t ~'•maktadır. 

ltlt Seyrisefain İzmir hattı Üzerinde 

• it )~n vaporcularla da anla§mak teJ ~ lıııusüne giriımiştir. Fakat bu hat· 
.. \ı•Pur işletenlerin adedi fazla ve 

1" ~ferit olduğundan evvela hepsile 
ıd ' ayrı anlaşınak lüzumu hisıl ol
eJ !tur. 
.. ı· .\ld ~ ı · 
&1 ~ _'~ımız n1a unıata nazaran, Sey 

,.ilin idare"i hu mevzu üzerinde 
'ı:. 1

l'e Adn~n vapurunu itleten Na

iJI tİti "•ourları acentasile temaslara 
bel lırıiı tir. 
~ 

Lehistan gibi bir 
tnüşteri kaybettik 

~ ı ,.·•hi•tan hükümeti bu sene Yu-
IJı. ••tandan 25,000 kilo kuru üzüm 

•atı tAahhüt etmiştir. 
~ ~Alınan m~lümtttl\ naz.aran bu Ü

\11 tı\lf!ı- Yunan Ziraat Bankasının ne 

~li altında hu•u•i te,k;J edilecek 
... ........ . ........ 

Kambiyo Borsası 

bir tirket tarafından vcrilecktir. 
Lehistan tütün rejisi bu sene 

Bulgaristandan 2,5 milyon kilo tü. 
tün al<ıcaktır. 

Leh rejisi geç~n seneler ihtiyacı 
olan tütünü bizdeıo almakta idi. Söy 
lendiğine göre, bu sene bu alımın 
Bulga:"İstana dönmesine sebep bir 
tacirin beynelmilel ticaret kaideleri~ 
ne uygunsuz olarak yaptığı bir ha~ 

reket olmuştur. 

Ofis idare komitesinde 
içtima 

ihracat ofisi idare komitesi dün 

Cğleden sonra toplanmıştır. Bu içti. 

mada Mısırla aramızda aktedilecek 

yeni ticaret muahedesinde nazarı 

dikkate alınması lazım gelen esaslar 
hakkında .hazırlanan rapor tetkik e

dilmiş ve 6 - 21 Eylul zarfında açı· 
Jacak Bari sergisine iştiı·akimiz me

selesi de görütülmü~tür. 

Kön1ürlerimizle rekabet 
Yunan hükUmeti Türk kömür

lerile rekabet için ehemmiyetli baz: 
tedbirler almaktadır. 

Vali'ye yapılan zam 
kabul edilmedi 

Şehir meclisi vali ve belediye 
reisi Muhiddin Beyin maa,ına 
250 lira zam yapmıştı. 

Ticaret Odasında serbest meslek 
eshabından toplonacak 

tebcrrua.tın şekli müzakere edildi 
Dahiliye vekaleti tasarruf 

yapıldığı bu sıralarda bu zam
mı muvafık görmeyerek bütçe
den tayyetmiştir. 

Mezarlık davaları 
Belediye evkafa yazdığı bir 

tezkerede mezarlıklardan dola
yı evkafla şahsı salis arasında 
mevcut davaların mahiyet ve 
~detlerine dair bir liste istemiş 
tir. Mezarlıklar belediyeye dev Menemen hadi•e•indc tehit dü- 1 
redildiği için, bu davalar da be ten aziz Kubilayın namını tebit için 
lediyeye intikal etıniş bulun- yapılacak abideye memur olmayan. 
maktadır. !arın, muhtelif meslek ve san'at erloa 

Belediye mezarlıklar yüzün- bının d. iştirakini temin için, dün 
den hazan müşkül mevkide kal Ticaret oda.ında bir içtima yapıldı. 
maktadır. Bir çok kimseler se- Her .. nıf san'at ve meslek erba
nelerce evvel muhtelif mezar- bı miime<sillorile banka müdürleri
lıkların kenar ve kö,elerinde nin İftİrak ettiği bu İçtimaı, Oda 
ev ve saire in,a etmi,lerdir. birinci reiı v~kili Şerif zf\de SUrey~ 
Şimdi mezarlıklar belediyeye ya Bey açarak, ftlen zenta te•ek
devrolduğu için, bu ev sahiple- ı kür edcr.k, maksadı izah etti. 

Bundan sonı·a her meslek ve san• 

at sınıf hey' etlerinin reis intihabı 
yapıldı. 

İntihapta Burşa.dan Süreyya, 

tütüncülerden {nhicar müdürlerin. 
den Hüsnü, zeytin yağcrlardan Ha

san Vafi, ihracatçılardan Kılınç za
de Zıya, ithalitçılardan Hacı Recep, 
S:J\nayicjlerden Ayni z.n.dc Tahsin 

' nakliyattan Mehmet, mü~kirattan 

Asım, imtiyazlı ,irketlerden Nakiye 
hanım, kambiyo borsasından Adil 

' kasaplardan Ahmet. matbuattan Ze. 
keriya, barodan Hrlil Beyler seçil
miştir. 

........ ·-····-···-·-·····..,.,·······--·-·-

Rusumat 

Yalan! 
Gümrükten lOOOmemur 
çıkarılacağı yalandır 1 

Sabah refiklerimizden biri lstan-
1 bul Pınrük teşkilatının kô.milen dc

iiıtirileceğin.i yaz.makta idi. Bu me

yanda Gümrük başmüdürlüğünün 

kaldırılacaiJ, muhasebe ve veznele
rin tenhit edileceği ve 1100 memu

run da kadro harici çıkarılacağı ya 
2.1lıyordu. 

1 stanbul gümrüklerinde 1100 me
mur bulunmadığı için, bu haberin 
asılsızlığı yeknazarda anlaşılmakla 
beraber, cümrük memurları arasın
da teliı~ uyandırdığı da görüldü. 

Bunun Üzerine gümrük başmüdü~ 
rü Seyfi Beye müracaat ettik. Seyfi 
Bey su•limi~i ııülerek karfıladı ve 1 

sadece: 

- Yalan! dedi. 

Vilayette 

Ziraat Odası 
Faaliyetini tevsi etme

ğe karar verdi 
Ziraat odası dün toplanarak 

Odanın faaliyetini tesri etmesi 
etrafında müzakerede bulun
du. 

Filvaki Ziraat odası çiftçi i
çin müfit olmaya k<o.l'ar verdiği 
günden beri ilk eser olarak ser 
giyi açmıştır. Köylüler İçin de 
ziraat hakkında konferanslar 
tertip t:tmiştir. 

Alıcak nahiyesi 
Amasya vilayetinin Merzi

fon kazasına merbut Alıcak kö 
yünün ayni isimle nahiyeye if
rağ olunduğu Dahiliye vekale
tinden vilayete bildirilmiştir. 

Kazanç vergisi 
K~zanç vergisi birinci sınıf 

mükellefleri bu ay müstahde
mini için beyanname verecek
lerdir. 

Evrak mahzenleri için 
bir tamim 

Sultanahmet malızeninden 
sahlan evrak tahkikatile müfet 
tiş Celi.! Bey meşgul olmakta
dır. Tahkikatın ilk kısımlarına 
ait repor Maliye vekaletine 
gönderilmiştir. 

Yerinde bir emir 
Dahiliye vekaleti evrak mah 

zenleri hakkında viliivetlere bir 
tamim göndermi,tir." 

Dün vilayete gelen tamim 
şudıır: 

Soruyoruz 
, 

Dün matbaamıza bir Türk 
.ıenci müracaat etti ve dilsiz 
olduğundan derdini bize dök
mek ü:z:ere bir L&ğıda aynen şu 
satırları yazdı: 

"lzmir dilsiz mektebi talebe
ıinden idim. Yaşım büyük ol
duğundan mekleptcn çıkarıldım 
ve güç hal ile buraya geldim. 
Burada Eskitelıirde bulunan 
valdemin nezdine &İtmek için 

viliyete ve belediyeye müraca

at ettim. Belediye bütçe müsait 
olmadığındaıı yardım ebniyoı·. 

Bazı kimseler DarülaceLeyi gös 
teriyorlar Ben Darülacezeye 

gidecek Adam değilim. Kör, to 
pal değilim. Ben ecncirn. Kn .. . 

vetim yerinde. Yalnız bjr kusu 

:-un1 var ise, o da dilsi:l.İm. Bu 

gün yİnni ııunden heri •okak. 
larda ve kiişelerde gt'ceJerin1i 

geçiriyorum. Aeap vicdanını:ı 

kabul eder mi? Bir \:(lt~n ya, 

rusu bu sefoletle pençcleşsin. 

Bugün kırk ••kİz soat ilÇım. Bu 
akş~m nerde yatacak•n , bilmi .. 
yoruın, ne yapayım. Son defa 

olaı ak size müracaat ediyorum. 
Ad,·esim belli değil. Şimdiye ka 
dar hangi polise tc.aduf ede.-. 
sem ona müracaat ediyordum. 
Yatacak yel' buluyorlar. 

J smim Abdullah Haınzau 
Bu mektubu ya.zan çocutun 

tevazu ve samimiyetine inanmıt 

mak kabil değildi. Yüreğimiz 

llzl•dı. Acaba medeni olmak id
dia.,nda bulunan koca lotanbul 
ıehrinde kimse~iz kalmış biı· 

Türk çocuğunu EsJ.işehirdeki 
annesinin yannıa göndeı·ecek 

kadar da bir makam yok mu
dur, diye 

Soruyoruz 

Yıkılan mınare 

.. 

Cuma akşamki kasırgada dü 

şen bir yıldırımın Şehzadeba
şında Kalenderane camii mina

resini yıktığını yazmıştık. Re

simde görüldüğü üzere minare 

tamamen yıkılmıştır. İnsanca 
"Vilayetle,deki evrak mah

zenlerinde b;r çok kıymdli ve
saik bulunacağı şüphesiz olup 

ı bunların kıymet ve ehemmiyeti 

1 

n!ıl takdiri ise ihtısas erbabına 
aıt bulunduğundan, vilayet 
merkez ve mülh .. katındaki ev
rak mahzenlerinde muamelesi 
hitam bulmuş eski ve yeni bil
cümle evrakın hiç bir bahane 
ile ve hiç bir surette zıyaa uğ-

· zayiat olmamıştır. Evkaf mina 

reyi yeniden inşa edecektir. Ka 

aırgadan limanda hiç bir kaza 

olmadığı gibi, civarda da her 

hangi bir kaza vukuuna dair 
dün akşama kadar hiç bir malu 
mat gelmemiştir. 

ratılmalerına meydan verilme
mesi ve bilakis iyi saklanması
na ehemmiyetle itina olunma 
sı,, 

Yunan futbolcuları 
İzmire gelmediler 

IZMIR, S A.A. - Yunan futbol 
cuları eelmeıniştir. Bugt.in de Jik 
maçları yapılmamıtllr, 

Beledivede yerinde bir tasarruf ! 

r· 
lgltrı· 
~ın ı ı.ıo , Kuron !:i.9~ 
tı 
~ n.4:-,.ıo Şillnr .~.1<ı 

Bu cüml~den olarak yerli linyit 
kömürü ticaretile iştigal eden mües

seseler her tü.rlü resimden muaf tu

tulduğu gibi, kömür istihsali için 
getirilecek Je,ınzımdan da gümrük 

reıml kaldırılmıştır. 

ri işgal ettikleri arazinin mezar 1

1 

Süreyya Beyden sonra ıöz alan 
lık olmadığını, vak1f olduğunu Cevdet Ke•im Bey daha fazla iza
iddia etmektedirler. Belediye hat veı·dikten •onra, büyük inkilap 
bu gibi itirazları tapu müc!iriye 1 şehidine kftqı 1 <t•nbulun şükran 
tine yazarak tahkik ettirmekte j; borcunu ödemek icin bir komite teş-
dir. kil edilmeıi.ni, v•tand"şların bunun ı J 

Kiicü •. aber ',. -
1
' 

Yu 
.. zu·· için cüz'i bir maşrafı bit- defaya ınah 1._ ________ ;,_ ____ -..J 
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3,50 

Kavunlarımızı Pariste 
satabilecei{iz 

ihracat ofisi kavunlarımızın hariç 
piyasalarda rağbet görüp göremiye· 

ccği hakkında tetkikat yapmıştır. 1 

Bu tetkikat neticesinde kavunlaı·nnı 

zın Pariste iyi bir mahreç bulabile
ceği netjcesi alınmıştır. Ofis bu hu
susta alakadarların nazarı dikkatini 
ceJbetmiştir .. 

Kastamonuda yumurta 
pıyasası 

KASTAMONU, 5 A. A. -Yu-

160 R alınrnaktadll'. 

Otomatik eşya dağı
tan makineler 

Türklyede otomatik makineler 

i~letme h;-kkı bir kararname il~ Hi

mayei Etfal cemiyetine verilmi,tir. 

Cemiyet hal~n memleketinıizde bu

lunan bu kabil paralı tartı alctlerile 
eğlence, otoıne'ttik siıı.ara ve e,ya 

dağıt~n. maki~el~ri de Ti~aret oda- J 

•İle bırlıktc bır fıat takrlır edrrek 
almağa mecbur tutulmu\tur. 

Fakat cemiyet bu aletleri alma

yıp mühürlemekle iktifa etmektedir. 
Bunun için bu makinelerin sahipleri 

dün Ticaı et odfl.sına gelerek bu va

ziyetten şi kiyet etnli;!t ··dir. 

etmiyeccklerini söyledi. 

Verilen iz.-hata göre fstanbul
dan l'O - ?5 hin lira k.<lar bir para 
toplanabilecektir. Mı::ııkbuzlar 50 ku
ruşla 1,5 ve 10 liralık olarak tertip 
edilmiştir. 

l.tirak edenlerden Halil Bey 
mektep talebe-cinin ve spor te~ckkıil 
]erinin de hu büyük lş(: dahil edilme 

•İni teklif etti. 
Cevdet Kerim Bey buna cevaben 

Gen~liğin daha evvel düşünüldüğü

nü, onun yardımının 10 para da ol

"" kıymetli bulunduğunu söyledi. 
Maa.rif emini Muzaffer Bey tale 

benin tebcrrü1erinin çoktan topland

rnı~ bile oiduRunu söyledi. 

Dün eksperes gecikti 
Diin Avrupa ekspresi şehrimize 

üç aat teahhuda 11telmiştir. Evvelki 
;:ün yağan şiddetli yağmurlardan 

hat boyunda b111.:1 inzalar olmuş ve 
bu teahhura sebebiyet venniştir. 

Mısırlı tayyareci dün 
Bükreşe gitti 

Perşembe .r,ünü hava tarikile şeh

rimize gelerek Y eşilköy tayyare is

tasiyonuna İnen J\.1ısırlı tayyareci 

Kemal Ulvi Bey, dün sabah hava 

müsait olduğundan ıcyahat pro. 

gramını takip ebnek üzre BüL:reşc 

gilmittir. Kem•l Ulvi Bey oradan 
Peşteye cidecektir. 

-..... • ,J..ıl)/ ~ - ,_,.,,. --, 
~ 

,~'/ 

- Beledi9e de tasarruf yapıyormuş, 
amelesine gol vermiş ... 

- Her dairede olduğa gibi burada 
zait iılerı: nilrtıqel flflriligor demek il 

/i 
1 .. 

.:.00 lanzifu.ı 

da lüzumsuz • 
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Jlilliyct 
Asrın umdesi "Milliyet,, tir. 

7 HAZİRAN 1931 
iDAREHANE _Ankara caddesi 

No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 
lstanbul. 

Çamlar 

Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 

G Türkiye için Hariç için 

3 aylığı 400 kuruş 800 kuruş 

6 
" 

750 
" 

1400 
" 

12 .. 1400 
" 

2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nushalar 10 kuruş 

tur. Gazete ve matbaaya ait işler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanların mes'uliyetini 
kabul etmez, 

Bugünkü Hava 
Dün en faz '.a hararet 21 

en az 16 ydı. 
Bugün bava ekseriyetle 

açıktır. 

tFm:·E~ 
Tevekkeli değil ! 
Eskiden beri siftah denilen 

ıeye büyük ehemmiyet atfol~
nur. iyi günde iyi saatte bır 
feye başlamayı bap sayarlardı. 
Bir binanın temel atma veya 
küsat resmİlli, nikah merasimi 
ni ·yapmak için hep iyi günler 
ararlar.. İşte bu kaygu iledir 
ki meşhur T erkos şirketinin 
mukavelenamesi de uğurlu ol
sun diye Muharremin onunda 
imzalanmış .. Malum ya bu ta
rih İmamı Hüceynin susuz ola
rak şehit düştüğü tarihtir. Ben 
bunu işittikten sonra bu gibi 
şeylerde gün ' ve saatin bir tesi
ri olduğuna artık inandım. T e
v~kkeli İstanbul Terkos yüzün 
dnn Kerbeliya dönmedi 

'ters işleyen makine ! 
Evinizdeki herhangi bir ma

kin eyi, et makinesi, kahve de
~ irmeni, dikiş makinesi, gra
rıofon, sinema .... yı tersine çe
' irirseniz ne olursa şimdi Ma
liye tahsil şubelerindeki teka
üt ve dul maaşları muamelesi 
de o şekilde .. Daima tahsil et
meye çalışını~ olan bu şubeler 
şimdi tediyeye başlayınca fena 
halde yadırgamış gorunuyor
lar. Dün yakınlarımdan birinin 
maaşını almaya gittim .. Yarım 
saı:t bekledikten sonra maaşın 
defterde mevcut olmadığını 
söylediler ve beni Beyoğlu mal 
mudürüne gönderdiler. Orası 
da iki gün sonra tekrar şubeye 
müracaatımı söyledi .. Şimdilik 
iş bu .. ad~ .. Sinemacılar işi olma 
sa Defterdarlık bu İşe bakar 
amma ... El'akdemü fel'akdem. 

Çerkes köyündeki 
kariimize ! 

Mekt:ıbunuzu aldım.. Ana-
ık hnL-.kındaki tevilkar satırla
nnız hoştur .. Ben de bu husus
ta size iltihak ederim. Küfür gi 
bi "en samimi., söyzlerde bile 
ana terc:h olunur .. Lıi.kin şu iki 

Kumandanın teşrifata, mera 
ıime ne kadar dikkat ettikleri
ni bildikleri için hiç kimse yeri
ni şaşırmıyordu. 

Yüzbaşı Celal rütbesine göre 
tayin edilen yerine gidiyordu 
ki kumandan seslendi: 

Celil Bey. Şöyle karşıma ge-

Cenabı bak Cebrail aleybis
selim ile semavatta dolaşıyor
du. Bin bir kainatın alemleri 
içinde olup bitenlerden mem
nundu: 

_ Meseli şu zühreye bak de 
di ben buradaki insanları tek 
gÖzlü, kuyruklu ve bo':nu~I~ 
yarattım. Hepsi de kendılennı 
güzel yaratmış olduğum kana
atindedirler. Şu Neptün yıldı
zındakilerede bak. Her biri ü
çer ayaklı ve beşer kolludur. 
Kafalarında dört tane göz var. 
Gene öyle i) ~n kadınlar erkek
leri teshir ediyorlar. Fakat hiç 
birini tariki haktan ayırmayor 
lar. Fakat yerde şu yer yüzün
deki insanlara bak. Hepsini de 
iki gözlü, iki ayaklı, iki kollu 
iki kulaklı boynuzlu demeyece 
ğim çünkü boynuzu onlar ya
ratt:lar bir ağızlı, bir burunlu, 
bülisa tam insan şeklinde ya
rattım. 

Cenabıhak meyusane düşün
dü: 

- Fakat bu yer yüzünün in
sanları beni çok müteessir edi
yorlar. 

Cebrail aleyhisselim dedi 
ki: 

- Efendim, yer yüzünde bir 
çok milletler var. Bu milletle
rin pek çoğu çalışıyor. Balon
lar tayyareleı· yaptılar, hatta 

' b. geçenlerde birisi on altı ın 
metre kadar bize yaklaştı. Şim
di elektrik devrini kapatıp 
"Kozmik,, denilen yeni bir ışı
ğın devrini açmak üzeredirler. 
Artık makineleri ve motörleri 
kaldırıp yerine "Kozmik,, ışık
larını kullanacaklar. Maddede 
mündemiç kuvveti istimal et
mek yolunu bulmak üzeredir
ler. Her halde teessürünüz bu
nun için olmasa gerek .. 

Cenabıhak: 
- Hakkın var, dedi, bu kul

larımdan memnunum. Bilirsin 
ki, çalışanlar nezdi uluhiyetim 
de makbul ve muteberdirler. 
Fakat yer yüzünde her millet 
böyle çalışmayor. Bak şu müs
lüman milletlere .. Yalnız Türk 
ler daha yeni çalışmağa başla
dılar. Lakin onların bir kısmın 
dan da memnun değilim. 

Cenabıhak gözlerini indirdi. 
Ve elile lstanbul canibini gös
terdi: 

- - Ya Cebrail, teessürümün 
sebebini soruyorsun. Bir kere 
şu İstanbul canibine nazar ey
le! Ben bu şehri dünyanın en : 
güzel şehri olmak üzere hal
kettim. Müslümanlar buraya 
girdikten sonra, hayli çalıştı
lar. Camiler, kütüphaneler, 
imarethaueler, bentler yaptı
lar. Bir derece ümran hasıl ol
du. Fakat git gide bu ümran 
sönmeğe başladı. Bu güzel şeh 

şeye cevap lutfeder misiniz?. 
1 - Telkinin lüzumu? 
il - Neden Havva anamıza 

nisbetimiz yalnız telkine mün
hasır? Niçin bize daima Ali oğ 
hı Veli derler de Ayşe oğlu Ve 
li demezler? .. Bütün dünya ne
den neseple babayı esas tut
muştur? .. 

FELEK 

nurnan Lahıt 
ra bozulmasın! 

Rütbe ve kıdem sırası yalnız 
yüzbaşı Celil için değişmiş olu 
yordu. Herkes bir sandalye al
tındaki yeri işgal ederek yer
leştiler. 

Kumandanın bu akşam neş'
esi vardı. 

çınız. Mükaleme mevzuunu idare 
Bu iltifata genç erkanı harp etmekte derin bir mahareti o

hayret etti. Kumandanın karşı- lan paşa Almanyada Kayserin 
sındaki yer levazım reisi Binba yaptırdığı bir büyük manevra-
şıya aitti. daki hatıralarını anlatıyordu: 

Kır bıyıklı levazım reisi yeri • " ... Kıt'amız Ştütgart üzeri
nin genç yüzbaşıya verilmesin- ne gitmek için emir almıştı. Di 
den müteessir geriye çekilir- yordu. Yolda emniyet tertibatı 
ken kumandan hafif bir tebes- nı yapıyor. Uzun bir yürüyüş 
sümle yerlerine oturmak için kolu ile hareket ediyorduk. 
kendisini beldiyen zabitlere işa Ben bir takımla piştar piştarı 
cet ederek: olarak ileri geçmeğe memur e-

- Reis Bey siz de erkanı 1 dildim. Çıkardığım üçler, keşif 
bin yanına oturunuz. Ve sı- J kollarile temas ediyorduk. 

re ben daha güzel ve cennetten 
bir parça ihsan ettim. Civarın
da bir kaç ada halkeyledim. Ve 
bu adayı çamlarla süsledim. 
Halbuki bu insanlar adaların 
en güzel zineti olan çamlara bi 
le bakmaktan acizdirler. Doğ
rusu bu güzelliklerin kadrini 
bilmeyenler nankörlük ediyor
lar. Hani bazan düşünüyorum 
da, onların yerine, yaptıkları 
günahın hesabını sormadan ev
vel, yeni insanlar halketsem, 
diyoruum. 

Cebrail bu fikı·i ilahiyi beğen 
di: 

- Zatı uluhiyetpenahımz 
isabet buyuruyorsunuz, dedi, 
belki bu yeni insanlar onlara ib 
ret olur. Kıyametten eve!, ten
belliklerine nadim olurlar da, 
biraz olsun çalışırlar ve biraz 
olsun ellerindeki mevhibei ila
hinin kıymetini öğrenirler .. 

Bir sabah Cenabıhak, Cebra
il aleyhisselıimı yanına alarak 
adaya indi. Çamların arasında 
dolaşıyorlardı: 

- Ya Cebrail! diye sordu, 
buranın cennetten farkı var 
mı? Fakat bir kere şu çamların 
haline bak. Kimi kurumuş, ki
mini tırtıl tutmuş .. 

Cebrail "Y ahak!,, dedi ve 
yeni insanın halkedilmesine in 
tizar etti. 

Cenabıhak o sırada ayağına 
ilişen bir çam kozasına ayaği
le vurdu ve koza birdenbire in 
san oldu. 

Oldu amma, adamcağız aya 
ğa kalkar kalkmaz, yüzü hid
detten değişmiş bir halde, yum 
ruklarını ve dişlerini sıkarak, 
Allabın üzerine yürüdü: 

- Be adam, diye bağırdı, 
sen kim oluyorsun ki, bana tek 
me vuruyorsun? .. 

Cenabıhak sükunetini muha
faza etti ve semavata çekildi. 

Yeni insan yalnız kalınca bir 
sigara yaktı ve çamların altın
da uyudu. Sigara kuru yaprak 
ları tutuşturunca ormanın bir 
kısmı yandı. 

Şimdi artık o da çamların bir 
gün olup ıslah edilebileceğine 
inanmıyor. 

irtihal 
Meclisi Maliye reisi ve Os

manlı Bankası nazırı merhum 
Mazhar B. mahdumu ve pi
yade dairesi birinci şube mü
diri mütekait miralay Ali 
Nazım B. vefat etmiştir. 

Cenazesi Kızıl toprakta 
Tuğlacıbaşı c;mii karşısında
ki evden saat onda kaldırı
larak Kalamışa ve oradan 
motörle Sirkeciye nakloluna
cak; cenaze namazı Merkez
efendide kılındıktan sonra 
Silivrikapısında ai!e kabris
tanına defnedi'ecektir. 

Merhumun mah:lumları 
Emlak Bankası İstanbul şu
besi şeflerinden Ahmet Na
zım ve avukat Hamit Nazım 
Beylerle dam1dı gümrük mü
fettişlerinden Arif Hakkı 
E'eye beyırnı taziyet eyleriz. 

İkinci gün akşamı postalar
dan haber kesildi. Beş kişilik 
bir kol daha çıkardım. Ondan 
da haber almayınca merak et
tim. 

Muharebe halinde olsaydık 
endiıeye lüzum yoktu. Fakat 
manevre keşif kollarının kaybo 
1 D - ·ı ., uşu.. egı mı. 

Tabii kuvvei külliyeyi haber 
dar ederek bizzat kendim kalan 
iki manga efratla yürüyüşe de
vam ettim. Sağda solda köyler 
görünüyordu. Onlara posta çı
karıp arattırdım. Bizimkiler o
ralara ~ğramamışlar bile ... Me 
rak içinde idim. Cebri yürüyüf
le yarım saat daha ilerlemiş
tik ki, karşımıza büyük bir fab 
rika çıktı. Ve bizim keşif kolun 
dan bazı askerler silahsız, ağır 
lıksız, kask~tleri ellerinde bizi 
adeta bir düğün karşılayıcı a
lay gibi naralar, kahkahalarla 
istikbal ettiler. 
Meğer bu fabrika meşhur bir 

bira fabrikası değil miymiş .. 
Yol yürüyüp hararet basan as
ker fabl'ikayı bulunca dayana
mayıp taze biralara yanalıyor 

Çapras kelimeler; 
1 2 s 4 5 fi 7 8 9 10 il 
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Dünkü , eklin halli 

1931 

MAJİK SİNEMASINDA 
Bugün 2 1/2 seansından 

itibaren bir hafta irae 
edilecek 

BİLLIEDOVE 
TOP ATEŞLERi 

ALTINDA 
filminde YAZ FİATLARI 
25,40,50 localar 4 kişilik 

150 knı-m•ur. 

----Bur.un ---.. 
MELEK SİNEMASINDA 

• 1 

RUDOLPH V ALENTINO 

ÇAPKIN PRENS 

Hayat ve 
Sigortalarınızı Galatada Ünyon hanında kain 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 
Türkiyede bilafasıla icrayı mu~mele etmekte olan 

ÜNV<ON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 2002 

filminde 
J 2 a • 5 6 7 s g 10 ıı ....... .............,.....,. ........................... 

Istanbul ve taşradaki 
DEV AİR VE MÜESSESA Ti 

RESMIYENİN 2

1 - \- ___ ı... _ _ _ı_ Önümüzdeki çarşamba ak-
.. şamın <lan itibaren 

-ı------• -- g GEJ.. EVLENELilW 
4 - - ı- - -ı--!- - i - -- MARGUERITE MORENO Nazarı Dikkatine: __ mi_ . ___ 1 _I___ v ~ ALiCE COCEA 

- -· 11
1

- - • ---• tarafın(a'l ---,; 
Yeni teşekkül eden ve merkezi lstanbulda Kahraman 

1 • il~ = _ -=-ı== ~ /- B"gü~ ·-mm-. 
- - il il . ELllAl\. R A Sın, masır. a 

zade hanında ÜÇÜNCÜ KATTA bulunan 

Resmi i anlar 
TÜRK LİMİTED ŞİRKETİ 

::::: aıı==-~·~· 1 11 1~-~=- SAİNfGRANIER-MAR-
1 _ -ı-_ • ~-ı- • ti. - GUERITE MORENO'yu 
11 l • • • M 

Yeni şekil 

Soldan sağa 
t - Meyva (5) Vahit (5) 
2 _ Kemiğin içi ( 4) Bir nevi 

oyun (6) 
3 - Genç kız (6) Edat (3) 
4 - Demir ( 4) Nota (2) 
5 _ Layik olmak (7) Koku (3) 
6 - Geri değil (5) Tavır (3) 

7 - Meze (6) 
8 - İnatçı ( 4) Bir nevi tnib ( 4) 

9 - Eziyet (5) Göl (3) 
10 - Kudurmu' (4) Meyva (3) 
11 - Mükemmel (4) Etli (5) 

Yukardan aşağı 
t - Bir semt (6) Irat (4) 
2 - Göz ren!ıi (3) Herkese ma

lüm etmek (4) KA (2) 
3 _Korumak (6) Kısa değil (4) 
4 _ Adet (3) Hicap (2) Salta-

nat marka11 ( 4) 
5 - Durgun (5) 

6 _ Ke•kin zeki (4) Şöhret (2) 
7 _ Ermenice çok kullanan bir 

tabir (2) Sinir ilacı (4) Emmek (3) 
8- Düa (4) Geni değil (3) No

ta (2) 

9 - Geminin ıür'at ölçüsü (3) 

Yapdmış (S) 

10 - Kansızlık (5) Kör (3) 
11 - lngilizce "liayır,. (2) Şart 

edatı (3) Çift ( 4) 

....................................................... 
IRTİ HAL 
Hanımlar terzihanesi sa-

' . bibi Zühal Hanımın pecerı 
ve Belediye mimarlarından 
Ecvet Beyin büyük pederi 
eczacı miralaylarından müte
kait Mehmet Tevfik Bey 
müptela o~duğu hastalıktan 

iyileşemeyerek dünk~ cumar
tesi günü vefat etmış ve Ka
raca Ahmet mezarlığında 
aile makberesine defnedil
miştir. Ailesine beyanı tazi
yet ederiz. 

Satılık hane 
Şehndebaşı Kalen~erhane 

mahallesi Cüceçeşmesınde 11 
numaralı ahşap .hane acele 
satılıktır. Galata ithalat güm
rük anbar memuru Nail 
Bey,ı: müracaat. 

ŞEKERi ...... 
filminde görünuz. 

Önümüzdeki çarşamba a \ 
şamından itibaren 

wU.•.Y FORST 
BfR TANGO I.ÜTFEN 

filminde 

Yeni neşriyat 
NAMIK KEMAL 
hayat ve eserleri 

Büyük vatanperver (Namık Ke
mal) in terciimei halini yepyeni bir 

tarzda ve adeta çok tatlı bir roman 
gibi anlatan bu eser matbuat ilemi
nin bu güne kadar gördüğü bütün 
(tercümeihal) eserlerinden bambaş
ka bir mahiyettedir. Garp edebiyatı
nın büyük adamların haytalarına 

dair olan yeni neşriyat çığırına bi
zim edebiyatımızda da bir başlangıç 
olan bu kıymetli eserde ayni zaman 
da büyük Kemalin edebi hüviyeti ile 
eserlerinin tahlili ve meşhur (Va
tan) piyesinin tamamı vardır. 

Naşiri Kanaat kütüphanesidir. 

Havacılık ve Spor1un 
48 inci sayısı çok zengin ve 

caziptir. 16 büyük sahife • 
içinde 

dünya, spor hareketleri, fen
ni ve içtimai tetkikler seyahat 
intibaları, aktüalite bahisler -
harp sergüzşetleri - mektep 
sporlan, futbol, ııinema, çocuk 
bahisleri, hikaye müsabaka 
v. s .... 

Bu sıyının 
çok caziptir. 

sinema anketi 

Kfralık hamam 
Çar{u, u kebirin Mercan 

yokuşu cihetindeki kapısında 
ÖrüciUer ham2mı nam:le ma
ruf haır.am kiraya verileLe
ğinde:ı ta ip ohn'arın Bcyoğ
lun'da Ayııahçeşme'de ek
mekçi f.rmı kaqıs ~nda 9 
No. lu Reşatpaşa apartmanı 
odabaşısına nıürzcaalları.:__ 

Diş tabibi 

Suat İsmail 
Avrupadan gelmiıtir. 

Yeni postane caddesinde 
ikbal kütüphanesi karşı-

sında. Te': tst. 4156 

1 Haziran 931 tarihinden itibaren ifai muameleye 
başlamıştır. Gazetemizde neşredilecek bilumum devair 
ve müessesa tı resmiye ilanlarının teebhura uğramamasını 
ve muntazaman neşrini temin için mezkur şirkete gö~
derilmesi iktiza ettiğini devair ve müessesatı resmıyenın 

ittilama arzeyleriz. 
._ Telefon 20960 .. 

Et, Ekmek, Sebze, 
Mahrukat münakasası 

Nafia Fen Mektebi mübayaat ko-
misyonundan: . . 

Mektebin baziran 931 lptidasindan mayıs 932 nıhayetine 
kadar bir senelik ihtiyacı olan Et, Ekmek ve erzakı müte
nevviasının 29 haziran 931 pazartesi günü saat 15 te ve 
mahrukatında 30 haziran salı günü saat 15 te •kapalı zarf 

lile ihaleleri icra kılınmak üzere münakasaya vazoluna· 
~ ~· caktır. Taliplerin muhasibi mesullük veznesine verece e~ı 
teminatı muvakkate makbuzile ticaret vesikalarını ~ustasbı
ben yevmi mezkıirda Gümüısuyundaki mektep komısyonuna 
müracaatları ilan olunur. 

125 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
İstanbul' da Çakmakçılar' da kuştüyü fabrikasında yüzilı; 

ıilte 12 liraya, yüzile yorgan 15 liraya, yağlıboba ya~b~ 5 
liraya. kuştüyünün kilosu 125 kuruşta~ başlar. Kuştuyune 
mahsus kumaılar çok ucuz satılır. Tel. lst. 3027 

91Sıhhatinizi düşüı_ıüyor~u~u~u~ 
M ilim Ahmet Halit kıtaphaneın, mdletımız 
• ~afaydah olacak bir seri ınhhi kitaplar ha-ıçın p h · 
zarlamıştır. Bunlardan birincisi " Dr. auc et., ın 

Genç kalınız! 
İsimli eseridir. Bu kitabı okursanız yirmi sene 
fazla yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz. 

Saadet yolu 
Aynı muharririn diğer kıymetli ve sıhhi 
eseri olup hayatımza saadetle geçirtecek 
kitaptır. 

Çocuk 
Hayata nasal hazırlanmalı? 

Bu kitap da ayni muharririndir. Muallimler,. mürebiler, 
analar ve babalar bu kitabı ezber edeceklerdır. Bu eser
ler maddi ve manevi hayatımızda inkiliip yapacahlardır 

On gün sonra arayınız 
-- -·-- - - --

ve... • d 
Kumandan, salonu dol uran 

kahkahalar arasında önündeki 
bira kadehini kaldırdı. Güldü: 

_ Çok §ükürkü biz manev:
rada değiliz arkada,lar ! dedı. 
Ve hep beraber bardaklanm bo 
talttılar. 

Silah arkadaşlarının bu tatlı 
sofra başı hoş müsababelerle 
geç vakite kadar devam etti. 

Yemekten sonra isteyen git 
mekte serbestti. Ve bu akşam
lar daha fazla neş'eli olan genç 
zabitler ne kadar olsa havasın
da bir kışla inzibatı dolaşan zi
yafet salonundan uzaklaımak
ta acele ediyorlardı. 

Yüzbaşı Celal de habersizçe 
kapıdan çıkıyordu ki kumanda 
nın sesi duyuldu: 

- Celal Bey biraz kalır mısı 
nız ? 

Genç erkanı harp birdenbire 
durdu. 
Yanında duran mülazım Ri

fat yavaşça fısıldadı: 
- F onder Orhanın yeni bir 

pilanı var galiba, dedi ben sıvı
şıyorum. 

Ve genç mülazım arkadaşını 
başıyla selamlayıp ayrıldı. 

Yüzbaşı Celil salonda bir 
kaç yüksek rütbeli zabi lerle 
l<almıştı. 

Kumandan ona oturmasını 

ne demek istediğini derhal an
lamıştı. O muhakkak arkadaşı 
Yüzbaşı Kadrinin yerine Cebe
li Ebyaza gidecekti. 
Göğsünü fırlatarak cevap 

verdi; 
işaret etti. - Emrinizi icraya hazırım 

Ve diğerleri onun genç er- paşam! dedi. 
kim harple hususi bir §ey ko- Fırka zabitlerinin F onder Or
nuşacağını tahmin ederek birer' han demekte biraz baldı ol
babane ile çekildiler. Yalnız sü dukları kumandrn kendisi gibi 
vari alayı kumandanı Kayma- stajlarını Almaq ordularında 
kam Şakir Bey müsaade ister- yapan iki silah arkadaşı arasın 
ken kumandan onu da alakoy- da konuşmaktan zevk alıyordu. 

du: Süvari alayı kumandanı Kay 
-İşiniz yoksa biraz daha ka makam Şakir Bey sordu: 

lınız ! dedi. - Celal bey galiba Cebeli 
Biraz sonra salonda üçü kal- . Ebyaza gidecek öyle mi paşa. 

mışlardı. Kumand~n başını salladı. 
Kumandan altın tabakasın- Sonra mühim bir mevzua gİ

dan onlara bir sigara verdi. 
1 receği zaman aldığı ciddi, sert 

Sonra genç yüzbaşıya dönerek vaziyeti buldu:. 
güldü, samimi bir teklifsizlik- - Hayır dedi. Bu akşam yal 
le: nız üçümüzün görüş3ceğimiz 

- Ey .. Yüzbaşım, dedi. Ha- bir mesele var. Şark yolunda 
lepte meşhur olmak kolay. Fa (Aynilkum) mevkiini tahkim 
kat bu şöhreti biraz da ileri etmek, sabit bir kıt'a bulundur 
mevkilerde kazanmak istersin mak icap ediyor. Erkanı haıbi
değil mi? yenin gösterdiği bu lüzumu e-

Yüzbaşı Celil kumandanın sasen biz teklif -.tmişti!c.. Bu 

mevki badiyelerden gelen aşi

retlerin adeta üssülharekeai o· 
luyor. Halep, Urfa ve Mardiıı 

müsellesinin cenubuna düşeıı 
'Aynilkum, Sevkulceyı itibarile 
çok mühim. Şimdiye kadar ih
mal edilmesi yüzünden bir çok 
aıiretlerin içtima noktası oJ
muş. Çöl içindeki bu mühiro 
noktayı tahkim etmek ve bur• 
da süvari, piyade ve mitralyoı 
dan mürekkep bir kuvvet bu· 
lundurmak lazım. Bu kuvveti 
eline vereceğimiz arkadaımıı
zm bura ahvaline vakıf olduk· 
tan ba§ka resen karar vermeğe 
salahiyettar olınası lazım. 

Kumandan sigarasını derin 
derin çekerek sözüne devam el 
ti: 

- Biliyorsunuz ki "Deyrİ· 
zor,, de ve Fırtın garp sahi-' 
!inde çok nüfuzlu Şehler ve A
şiretler vardır. Bilhassa çok ze 
ki ve kuvvetli olan Tedmür 
Şeyhi Sadun bu havalide çol< 
şöhret ve nüfuz temin etmit· 
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intihar mı etti, yoksa 

zehirlediler mi? 

Yeni usul 
Paket işlerini bozdu 
mu, düzeltiyor mu? 
Dünkü akşam gazetelerin

den biri paket postahanesinin 
postaya devrinden sonı·a işle
rin tam bir fiyasko ile neticelen 
diğini, binlerce paketin posta
hanede yığılıp kaldığını ve bu 
işte ahlan geri alınması icap et 
tiğini yazıyordu. 

bir krem yapınız, Bu kremi bolca 

d d mikdarda hazırlayıp her akşam kul 
Tam 15,781 metre na evam e ıyor !anmak doğru değildir. Her akşam 

taze taze yapmak lazımdır. Yataca-yükseğe çıkmış ğınız zaman ellerinizi mümkün ol-

P,., Picard'ın havaya çı
karken içine sığmadığı 

aluminyom küre 
BERNE S (A.A.) - lsviçre 

~lyyare grupu şu rekoru res
ltıen kaydetmiştir: 

Sekizinci sınıf yeni 4000 met 
'e nıükabında olan balonlara 
llıahsus olmak üzere Profesör 
l'icard ve mühendis Kipfer 
Ch. 113 balonu ile 15,781 met 
•elik bir irtifa rekoru tesis et
llıitlerdir. Beynelmilel tayyare 
tilik federasyonu tarafından 
d, resmen tesbit edilmek şarti
le serbest balonlarla beynelmi
lel bir rekor teşkil etmektedir. 

M. Balbo 
ltalya hava nazırı 

kaza geçirdi 
bir 

A-1. Baoo·nun Istanbula 
geldiği zaman alınmış 

bir resmi 
ROMA S (A.A.) - Hava 

ıı,ıan M. Balbo, N apoli' de yap 
lığ, bir teftiş seyahatini müte
'kıp bir deniz tayyaresile Ro
llılya hareket edeceği esnada 
t,Yyare Capri sulannda hava -
1•ııına manevraları yaparken 
11l üzerinde durmasını temin e
den. vasıtalardan bir kısmı kop
lıııış ve tayyare sür'atle bat
llıı!tır. 

M. Balbo ile makinist, tay
~lrenin ankazı ile birlikte su
~lln yüzüne çıkmağa muvaffak 
~ılllU§tur. M. Balbo yüzünden, 
töğaünden ve bacağından hafif 
'lirette yaralanmıştır. Makinis 
~ lıiç bir şey olmamıştır. M. 
. lllbo sudan çıkar çıkmaz di
lter bir deniz tayyaresile Roma 
1<'11 hareket etmiş ve varır var
tııcı~ da M. Mousolini'yi ziya
~et ederek hadiseyi anlatmıştır. 
l M. Mousolini M. Balbo'yu 

11';brik etmiştir. Kaza tayyare-
ın su içinde gözükmeyen bir 'e .. 

~ ,e çarpmış olmasına atfolu-
lıyor. 

geçm•k için se!l,ahatine devam eden Cenubi Bahrimuhiti ~ 
Do X tagyaresı 

I tamir için birkac. ay beyhude ye-
PARIS, 5 (A, A) :- Muaz;m ve miştir. Bunun üzerine müret-

Alman deniz tayyaresı Do-X k?" trebagteçBahrimuhiti şimalden geçmek 
d · · · tir Mez ur e · ronha'da enlZC ınmıt · f"kri den sarfınazar etmış ve tayya 

tayyare evveli Avrupa' da ve. sonrh.8 1 
• n kumandanı Charistiens tayya 

ilci B b unu ı- renın 
da Azor adalan tar ı. e a r d ·ı cenubi Bahrimuhiti geçmeğe 
ti ıimali üzerinde hır prop.a~an ~ resı e . t. Bundan bir kaç 

k ·· 6 teşrını sanı karar vermıı ır. 
uçufu yapma uzere ··ı ·· d hare- hafta evvel Liıbon' dan hareket t 930 da Constance ao un en , 
k · 1- D X Costance gölün- eden Do·X La Polmes a varmıt ve et ebru§ ır. o- k B ı · dık 

tu ... u ünün aktaıru Ameıter oradan da uçara o oma u~ . • 
den uç g g b" kaç gün sonra tan sonra Cop veri adalarına gıtrruı dama vanruı ve ır . . K.t . . 
da Carlesbat'a h::t.reket etmıştır. • ve orada Porta Pria'da denıze •n· 
sa bir tevakkuftan sonra ~ord.~~" mittir. Dün sabah saat 10,50 de ~~a 

u•mu• fakat kesif bir sıs yuzun· dan haı-eket etmiştir. Do-X son gun 
ya • ' • bur k · · b" k d Larochelle'ye inmege mec lerde buradan uçma ıçın ır ço 
k:j'mıştır. Yeni bir tev~ufta_n ı~n havalanma teıebbüslerinde bulun
ra Bordeaux'ya 17 teşrını sanıde ~ muştu. 
mit ve buradan da uçarak ~~ teı~- RIO-de-.Janeiro (A.A) 5 - Nor
nisanide La Corogne'ye ve uç gun ronha adasından bildirildiğine naza 

da Lisbon'a vanıuştır. · N !' sonra . h. · ran Do-X deniz tayaresı ata a 
Do-X buradan Bahrun~ ıt.ı g~- mu""teveccihen hareket etmiştir. 

Çecektir. Lakin 29 ıeırinısanıde bır 
k ti NATAL, 5 (A.A) - Do-X bura yangın tayyarenin üst ana ana .. 

dan birinin kı~mı azamını yakmış da denize inmiştir. 

Jtalya başvekili M. Mussolini geçenle~de Rom~ ile 
Ostil arasında yapılan otomabil yarış.arına bızzat 
iştirak etti. Yukarıdaki resimde .direksıyonda oturan 

M. Mussolinidır. 

Rekor 
Bir tayyare 35 saat 

havada kaldı 
BORDEAUX S (A.A.) -

Bir deniz tayyaresile kapalı 
daire içinde cihan mesafe re
korunu kırmağa teşebbüs eden 
tayyareci Gonord ve Paris ben 
zinleri bittiği için saat 18,lSde 
denize inmişlerdir. Tayyareci
ler cihan mesafe rekorunu kır
dıkları gibi gene kendilerine a
it olan 36 saatlik mukavemet 
rekorunu da kırmışlardır. Mu
maileyhim havada 35 saat 49 
dakika 26 saniye kalmışlar ve 
bu müddet zarfında saatte vasa 
t" 139 571 kilometre sür'atle 
~ kilometre katetmişlerdir. ---

İrlanda otomobil 
mükafab 

DUBLlN 5 (A.A.) - lrlan
danın büyük otomobil mükaf~
tı üç saat 21 dakika ve 20 san!
yede saatte vasati 104, 218 kı
lometre sür'atle Bloch tarafın
dan kazanılmıştır. 

Zelzeleler 
ROMA S (A.A.) - Messa

gero gazetesi, Cassimo'da mü
teaddit zelzeleler hissolunduğu 
nu yazmaktadır. zayiat olmadı 
ğı gibi basar da yoktur. 

Habeıistan Kralı Haile Selassi 
nin lıuzr Zamane work geçenlerde 

babuının mabeyncilerinden ve Ha
beşiıtanın en nufuzlu zenginlerin .. 

den Ras Hailton ile eylendi. 

Lisbon'da verem haftası 
LlSBON S (A.A.) - Ve

rem haftası devam etmektedir. 
Otomobil sahipleri bu gün hası 
!atı veremliler muavenet cemi
yetine ait olmak üzere yolcu
lar taşımışlardır. Taksiler de 
yolculardan ayni cemiyet için 
fazla ücretler almıtlardır. Ara
balarını bizzat idare ederek ki
ralayan mal sahipleri arasında 
bir çok kadınlar da göze çarpı
yordu. Madalyonların satış sar 
fiyatı azim bir yekfına baliğ ol
muştur. 

duğu kadar sıcak suda iyice yıkayı

nız. Bu suretle meıamat iyice açı

hr. Ondan sonra kremi sürünüz ve 
yıkamadan ellerinize eski bir eldi· 
ven geçiriniz. Ve öyle yatınız. Sa
bahleyin kalktığınız zamna ellerini
zi ılık •uda yıkayınız. Kat'iyyen !as 
tik eldiven kullanmayınız. Bu suret
le dört beş gün geçmed•n dünya
nın en ıüzel ellerine malik olursu-

nuz. 

Bir karmanyola masalından sonra, 
ortaya çıkan yeni bir hadise 

Bundan tam iki hafta ev- , gemi de yavaş yavaş batmaya 
ve! gazetelerin zabıta sütunun başlamış ve Kamil anca_k bo
da şöyle küçük bir haber vardı: ğulacağı sır.'.'d.~ .. uyanabılerek 

. "Kuruçeşmede oturan 17 muhakkak bır olu~~en kurtul
yaşında İbrahim efendi Zencir muştur. Mavuna dı~er m~vuna 
li kuyudan geçerken önüne iki cıların da yardımı ıle baglana-
meçhul şahıs çıkarak karman- rak _batmaktan kurtarılmıştır. 

Şekerli bezelye yola etmek istemışler, İbrahim Necıp yakal~nmış~ır. _ 
Büyüklerin arasından küçük efendi bu iki kişinin elinden Fakat Necıp sar ah oldugun-

bezelyaları şekerli pişirmı:k kaçmaya muvaffak olmuş, fa- dan yakalanır yakalanmaz ba
için ayırınız. Bunun içın bır kat korkusundan hastalanarak yılmış, hastahane~e kaldırıla
tencereye yüz gram tereyağı 1 hastaneye gitmiştir." rak bin müşk~lat ıle a~ıltıltık
koyunuz ve üzerine marul gö- Vak'a 0 zaman bu kadarla tan sonra adlıyeye teslım 0 un
beğinden de bir yatak seriniz. kalmıştı. Fakat hadise bilaha- muştur. 
Bir kaç ta soğan başı ilave ede re birdenbire kesbi ehemmiyet Arabanın altında 
rek, Bezelyaları yatağın üzeri- etmiştir. İbrahim efendi hasta- Arapcamiinde oturan Ahmet 
ne dökünüz. Y anm bardak su neye gittiği zaman doktorlar Efendinin 3 yaşındaki kızı Hu
ile de ıslattıktan sonra hafif hastada korku neticesi hasta- riye dün 398 numaralı yük ara
ateşe koyunuz. Ağzına iyice )anmaktan ziyade, istirikninle basının altında kalmış, başın
kapatacak tarzda çukur tabak tesemmüm alaimi görrmüşler dan yaralanarak hastahaneye 
kapatınız ve bu tabağın ıçme ve zabıta tabibine ihbarı keyfi- kaldırılmıştır. 
ara sıra değiştirilmek üzere so yet etmişlerdir. Eli bıçaklı kadınlar 
ğuk su koyunuz. Zaman zaman Bir taraftan bu muamele Kasımpaşada oturan Seniha 
da tencereyi, bezelyaların altı- ed ken diğer taraftan 

1 cereyan er Hanımla y e•iltulumbada otu-m üstüne getirecek tarzda sa • da zabıta karmanyola hadisesi • 
ran Zehra Hanım birbirlerini laymız. Bezelyalar pişince tuzu etrafında lbrahim efendinin i- . · 

k E kocalarından kıskandıklan ıçın nu ve ayni zamanda iki kaşı fadesini almıştır. İbrahim • b b 
toz teker atarsınız, on dakika fendi ifadesinde Zencirli kuyu saçsaça, başbaşa gelerek ir i~

k !erini bıçakla muhtelif yerlenn daha ateşte tutarsınız. yolunda bir lokantada yeme den yaralamışlardır. Her ikisi 
Sofra zamanında bir başka yediğini, yemek parasını öder- de hastahaneye nakledilmişler

tavada yirmi beş gram tereya- ken cebinden çıkardığı 70 lira- dir. Evrak müddeiumumiliğe 
ğı eritiniz. Y akmaksızın içine yı yanında oturan tanımadığı 
bir çorba kaşığı un ilave ve bir iki adamın gördügünü, lokanta verilmittir. 
iki kaşık bezelyarun suyundan dan çıkıp Zencirli kuyu cadde Sevgilisini vuran aşık 
ilave ediniz. Öteki tencereden sinden geçerken bu adamlar o- Dün Taksimde kıskançlık 
soğanını ve marulunu çıkardı- tomobille arkamdan yetiterek yüzünden kanlı bir hadise ol
ğınız bütün bezelyaları katık karmanyolaya kalktığım, fa- du. Taksimde Camcı sokağın
kaşık tavadan geçiriniz, hepsi- kat 0 sırada karşıdan gelen bir da lstelno apartımanında otu-
nin üzerine de biraz et suyu otomobile athyarak yakayı ran Ayşe Nimet Hammınl8 ya 
ilave ediniz ve sofraya koyu- kurtardığını söylemittir. şmdaki oğlu Ihsan, Ayni apar-
nuz. 

Bakırı parlatmak 

1 
Bakır aksamı parlatmak için ya

rım litre sirkeye iki katık tuz atınız 
ve bakırları bu mahlül ile parlatınız. 

Mum 
Mumların çabuk yanmamasını te 

min için bunların üzerine evvelden 

vernik sürünüz ve kunıtunuz. Ver· 
nikli mumlar iki defa daha fazla 
dayanır. 

Kalay 
Kalaylı kapları cümüı gibi par

latmak için, üzerine bir kaç damla 
petrol dökülmüş yünlü bir paçavra 
ile kuvvetle oğutturunuz. 

F akat lbrahimde atrikninle tımanda oturan 20 yaşındaki 
tesemmüm alaimi görülünce, Nermin Hanımla sevişiyormuş 
tahkikatın şekli değişmiştir. sevgilisini manalı manasız kıs-

0 sırada da İbrahim ef. çok kanır, huysuzluk edermiş. Ner 
yaşamamı§, ölmüttür. Morgda min Hanım bu kadar kıskançlı 
yapılan otopside de, middede ğa tahammül edemiyeceğini 
fazla miktarda istriknin görül- söylemiş, İhsan da buna kıza
müştür. rak hamil olduğu tabancasını 

Polis intihar safhasından da Nermin Hanımın üzerine boşal 
tahkikata başlamış ve şu neti- tıp kaçmıştır. Nermin Hanım 
ceye varmıttır: İbrahim efendi kalçalarından yaralanmış, teda 
evvelce bir eczacı yanında ça- vi altına alınmıştır. İhsan aran 
!ışırken oradan para çalmıt, çı- maktadır. 
karılmış, babası sermaye ver- T endürdiyot 
miş, İbrahim bu sermaye ile Bakırköyde Cevizlik mahal-
ufak tefek tuhafiye eşyası sat- lesinde oturan Kazım Efendi
maya başlamış, fakat bu işi de 

nin zevcesi Emine Hanım ev

Posta telgraf başmüdürü Ha 
şim Bey Mı hususta bir muhar 
ririmize şu izahati vermiştir: 

Bu gazeteye verilen malu
mat yanlıştır. Filhakika paket
lerin postahanede gümrüklen
mesi usulünün tatbikına başlan 
dığından itibaren terakümııt ta 
başlamıştı. Fakat bu, posta ııla 
resinin taksirinden mütevellit 
değildir. Muameleye başlandı· 
ğı gün, rüsumat idaresi on mu 
ayene heyeti verdi. Bu heyetle 
işin baş•rılamayacağmı gördü
ğümüz için, teşebbüsatı müte
valiyemiz üzerine tedricen he
yet adedi tezyit edildi ve on 
günden beri heyetlerin mikdarı 
25 e çıkarıldı. Bunun üzerine 
yevmiye 400 - 500 paket güm
rüklenmeye başladı. Bunun ne
ticesi olarak ta kişelerimize mü 
racaat eden esbabı m~salih ço
ğaldı. İzdihamın önünü almalı 
için derhal mevcut iki kişeye 
ilaveten daha iki kişe açtırdım. 
Elyevm elde bu gün gelen poı 
talar da dahil olduğu halde 
gümrüklenecek 1800 paket kal 
mıştır kibunların da muamelesi 
4 - S günlük bir iştir. Azami bir 
hafta sonra muamele hali tabi
isine girecek ve yeni usulün fa. 
ideleri tabiatile kendisini gös
terecektir. 

Bir Iraklının Gazi 
Hz.ne hediyesi 

Bağdattan bildirildiğine gö. 
re baytar müfettişlerinden Adil 
Beyin riyasetinde damızlık 
almak üzere Bağdada giden he 
yet Arap kısrakları ve atları 
üzerinde tetkikat yapmış ve 25 
kadar kısrak ve at almıştır. 
frakla Hindistan arasında bey 
gir ticareti yapan meşhur zen
gin Mhemet Şeyhli Bey Gazi 
Hazretlerine bir kısrakla bir at 
hediye etmiştir. Heyet reisi An 
karadan sormuş ve hediyelerin 
kabul edilerek sahibine teşek
kür edilmesi cevabını almıştır. 
Heyet İrakta hüsnü kabul gör
müştür. 

Devlet Demiryollarının 
bir davası 

ANKARA, 6 - Devlet Demiryol
ları idaresi müteahhit Yülyüs Ber
cer Şirketi aleyhine 75 bin lirahL 
bir tazminat davası açmıttrr. Saksılar 

Su nebatatın hayatına mutlaka la 
zım unsurudur. Nebatatın kökleri 
ancak toprağın suda halledilmi~ kuv 
vei inbatiyesini m"JJ edebilir. Oda
larda ve apartımanlardaki saksı çi
çekleri kır çiçeklerinde olduğu gibi 
yağmurdan istifade edemiyecekleri 

İçin bunları sun'i §ekilde sulamak la 

yapamamış, son defa olarak ta 
hemşiresine ait olan bir beşi 
bir yerdeyi çalmıştır. 

Bu vak'a üzerine babası İb
rahim efendiyi evden kovmuş
tur. lbrahimin karmanyolaya 
maruz kaldığını iddia ettiği ve 
hastaneye nakledildiği zaman 
evden kovulduğu tarihe isabet 
etmektedir. Polis bu cihetten 
lbrahimin intihar ettiğine hük 
metmektedir. Fakat diğer ci
hetten lbrahimin intihar etme
diğide söylenmektedir. Rivaye 
te nazaran, İbrahim hemşiresi
nin beşi bir aradasını çaldıktan 
sonra, babaıma ait bir kaç al
tım da aşırmış, bunları 75 lira 
ya satmıştır. Bu para ile iki ar-

velki gün tentürdiyot içerek in Ankara Ticaret mahkemesinde 
tihara teşebbüs etmit, Y etişile- ırörülec.ek olan bu. dava da Ank_ara· 
rek kurtarılmıstır. Emine Ha- Kayserı hattındakı Karagedılt tune 
mmın intihar~ tetebbüsünün linin beton kısımlarının mukavelt 
sebebi ayni mahallede oturan ' ,artlan~a.uy~un ~lmıyan ~" ş•kild, 
Zehra Hanımın kendi hakkın- yapıldıgı ıddıa edılmektedır. 

zımdır. 

Ne zaman sulamalı? Bunun için 
bir zaman tayin edilemez. Kır çi
çekleri sanki muayyen bir zamanlar 
da mı sulanıyor. Yalnız nebatatın 

suya ihtiyacı olduğu, toprağın kuru 
luğundan anlaşılınca, sulamak li.-
zmıdır. 

Yalnız sulamak için bardakla su 
dökmek doğru değildir. Süzgeç kul 
!anmak muvafıktır. Çünkü süzgeç 
ayni zamanda yaprakları da temiz

ler ve meu.mabnı tozlardan kurtara 

rak teneffüsünü kolaylattırır. Fazla 
su kullanmamalı. Çünkü suyun faz
la11 toprağın çiçege lazım halledil
miı inbati kuYVetlerini alt delikten 
alıp götürür. 

Saksıların altına içi su dolu tabak 
koymak da doğru değildir. Çünkü 
bu ,urct1e toprak havalanamaz ve 
köklern çürümesine sebebiyet ve .. 
rilir. 

Buruşuklata karşı 
Yüzde h .. sıl ol•n buruıuklukların 

önüne geçmek için fU nisbette bir 
krem yapınız: 

140 gram zanbak soğanının suyu, 
140 gram süzülınüt bal, 70 gram 
eritilmiş balmumu. 

Bu lc.emle sabah akıam buru§uk 
yerlere frekıiyon yapınız. 

Patatesler 
Patateslerin filizlerunesine mani ol-
mak için, konuldukları yerin zemini 

ne kömür tozu döl<meli ve patates 
yığınının üzerinde de kömür tozu 

ser!)İştirmeli. Bu ~uretle patatesler 
hiç bir zaırun filizlen.-:ıez. 

da bazı isnatta lmlunmuş olma Mahkeme tarafından bir keşil 
sıdı. yaptırılmıştır. 

25 kuruş yerine 10 Tarih encümeni 
kuruş taşındı 

Galip Mehmet isminde bir 
adam on kurusluk bronz para
ları eczalı suİarla beyazlatıp 
25 kuruşluklar yerine sürerken 
cürmü meşhut halinde yaka
lanmıstır. Galip Mehmedin ü
zerinde 3 şişe ecza bulunmuş-

ı . tur. 
kadeşını yanına alarak eğ entı-
ye gitmiş ve iki arkadaşı ibra- Bir amele üç kişiyi 
himi parasına tama ederek Ze- yaraladı 
hirlemişlerdir. Evvelki akşam Ortaköyde 

Fakat bu ikinci şık teeyyüt 
etmemektedir. Zabıta tahkika- tütün işçileri arasında bir kav-
ta devam etmektedir. ga olmuş, bir adam üç kişiyi ya 

P b • 1 ralamıştır. 
ey~am er mış . Üç kişiye meydan okuyan a-

Dün vilayete kırk yaşların- dam Ortaköy tütün amelesin-
da bir adam gelerek kendisinin den 28 yaşında Hasan Ahmet
peygamber olduğunu söylemiş tir. yaraladığı adamlardan bi
tir. risi tütün usta başısı İbrahim 

Bu adam Sıhhiye müdiriye- Alidir. İbrahim Ali bir müdet 
tine gönderilmiş ve mecnun ol evvel Hasan Ahmedin kardeşi
duğu anlaşıldığı için timarane ni i!ten çıkarmıştır. Hasan Ah 
ye sevkedilmiştir. met bundan muğber olarak 
Beş lira iç;n mavna- İbrahim Aliyi ağır surette, a-

cıyı boğacaktı yırmaya gelen Süleyman ve Ha 
Haliçte bağlı bulunan İnebo- san ismindeki adamları da ha

fif surette yaralamıştır. Carih !ulu Kamilin mevunasında dün 
h 1 k 1 yakalanmıştır. garip bir ırsız ı o muştur: 

Kamilin mavunasında çalı- Görünmez kaza 
şan Necip isminde bir adam, 
mavunanın sahibi Kamil uyu
duğu esnada, gidip S lirasını 
çalmış, sonra da hırsızlık belli 
olmasın diye geminin altını de
l'p kaçmıştır. 

K5.::n!I uyl:u~ur:a devam eder 
!:en, mavunaya su dolm:ıya ve 

Sandal bedesteninde mücev
herat muhaırminliği eden Ah
met Efendi evvelki gece Nişan 
cada yangın yerinden geçerken 
yapılmakta olan bir inşaatın te 
mel çukuruna düşmüş, ayağı 
kırılarak hastah~neye kaldırıl-
mı:stır. 

ANKARA4 · Tüı·k tar:hi teı 
kik encümeni sabık Türkocaı;, 
binasına taşındı. Buı-ad:ı büy ı. 
bir kütüphene yapılacaktır. Da 
rülfünundaki Türkiyat enstitü. 
sünün de buraya nakledilxe.;i 
hakkında encümen azasından 
bir zat şunu söylemiştir: 

- Bu tasavvur tahakkuk e. 
derse süphe yok ki iyi olur. 
Enstitünün ammenin enzarına 
arzed"lmMi lii.7•mdır 

Zorla sinemaya 
girilir mi? 

Evvelki akşam Şehzadeba
şında Ferah sinemasında bir 
hadise olmuş, bir iki külhanbe
yi Ferah sinemasına bedava gir 
mek istemişler, mümanaat et
mek isteyen kapıcı MehmetEf. 
ile sinemanın sahibi Şadi B. İn 
kardeşi Galip Beyi dövmüşler
dir. Külhanbeyler bilhassa Ga
lip Beyi fena halde hırpalamış
lar, başını bir iki yerinden ya
ralamışlardır. Külhanbeyler ya 
kalanmışlardır. Galip Bey te
davi edilmektedir. 

Dün denize atılanın 
cesedi bulunamadı 
Evvelki gün Boğa~da kendi-

sini Ş;rketi Hayriye vapurun. 
dan denize atan müntehirin cc 
sedi dün akşam aeç vakte k~
dar bulunmar::ıış, hüviyeti de 
tesbit cdilem'!n.!İ~tiı-. 
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,L lBirinci sahifeden geçen Yazı I a rJ[=:~~.!~tanbul Belediyesi ila;ı~===-~~:-· 
İstanbul belediyesine mensup mütekaidin 

Roma, Tiran, Atina 
- (Başı 1 inci sahifede) ı 

banedanh memleket kalmıısa da, 
hiç bir müstebit yoktur. 

ı 1 "Ve bu hanedanlar, hükümdarlık 
prensibine inanııtan değil, bir takım 
milletlerin bir kaç familyayı tutmak 

• 
1 

hissinden kuvvet alkamtadır. 
uNorveç kralı, bir komün.ist hüki'ı

net bey' etine reislik etmiştir. 

"Demokrasi ve liberalizm'de tarih 
hissi yoktur. Son harpten hiç bir 
ders alamadılar.,, 

:~ * * 
Demokrasi buhranı yalruz 1 tal ya' 

da, Rusya'da, Almanya'da, Lehis
tan'da değil. lngiltere'de ve Fransa 
da da konuıulmakladır. 

'' Lord Biconsfield'in masasında 
oturan lneiltere Hariciye Nazırı 

1 r 1 Henderıon otantik bir ameledir. 
1914 ten sonra demokrasi alabil

•l 
lf diğine yürüdü ; 1918 de apojesine 

ıl 
lspanya'da diktatörlüğün dü,üşil 

Fransız demokrasi,.in hir zaferi gibi 
öne sürülmüştür. lspanya'da düşen 
nedir? 

Bütün ispanya köyleri kralcı idi. 
Şehirlerin yüzde 48 i krallık için 
rey attılar. l spanya hareketi dağınık 
köylerin kullanıhr bir kuvvet olma
dığını göstermiştir. Bir memleket 
inki~af etmek için köylü terakki et
melidir; fakat lıöylü bir iktidarı tu
tamaz; çünkü toplanamaz. 

vardı ve wnra düşmeğe baıladı. 
0 

•••• Bug ün Türk İmparatorn 1 luğu yoktur. Fakat cümhuriyeti öy-,.t ıt le bir planla yapdıyor, ki modelini 
1 ı< a Franıa'nın siyasi tecrübelerinin hiç 
ı -h '( ltirinde, ne ihtili.linde, ne meşruti-

l ıpanya hareketi, şahıs diktatör
lüğünün imkan~ız olduğunu göster
miştir. lspanya'da şah ; s diktatörlü
ğünü fikir adamları, darü1fünunlu
Jar ve gençlikler kıymış,hr. Mussoli
ni i~e kendi kuvvetini iş te bu un
surlaı-la yaptı. 

ra n yetinde, ne parlamentocu cümhuri
Jc e yetinde aramalıdır. 

" ... Bir te,kil demokrasinin klasik 
ı\ hadlerini a~dı mı, hemen buna "dik-

liitörlük,. İsmi takıyoruz: Sol dik
. i •ı la!örlükler, sağ dikatörlükler diye 
~ n tasnif de ediyoruz. 

''?\1uşsolini bir kralın başvekili o
larak diktatördür ; Valdemaras bir 

Ü 

lspanya'ya bir nizam lizımdı. Fa
kat orada bir ş•f kendi sınıfını bula· 
mamı~trr. Tek başına, tacın ve bir 
takım menfaatlerin müdafaacısı gibi 
kalmıştır. lspanya'da y ıkılan, irti
ca'dır. 

. " 
: ;, , E. reisicümburun başvekili olarak dik-
~ il tatOrdür; YurosJavya kralı, bizzat 

diktatördür; Pilsüdski, ne başvekil, 
'r r ne reisicümh1.1r olmağı isteyerek, 

Fakat Fran~ız demok rasi.si ayni 
memlekelete bir bomba gibi patladı: I diktatördür; Rusya'dan Sovyet fır:; 

\asının anonim diktatörlüğü var. 

ı 

11 "Demokrasiler neden düşüyor? 
En ba1ta parlimentoculuğun aczi, 

it ı:ori.ukların yeniletmesinde hissolu-
1 ••n kudretsi, lik, dahili karga~alık 

(lıalya ve ispanya' da olduğu gibi), " . ınılliyel kavgaları (Yugoslavya'da 
olduğu gibi) geliyor. Fakat modern 
diktatör sendikali•ttir. Hiç bir mil-

·ı let 'imdi bir tek adama boyun eğ
mez. Bir sjsteme, bir harekete itaat 
eder ve onun mümessilini bulur. 

Memleket üçe bölündü; her parça
nın üstünde bin gedik var. 

. * * 
20 mayıs 1790 da Fransız mecli

sinde Rllet diyordu ki : "- Bütün 
milletler bizim gibi hür olurlarsa, 
artık harp olmaz. 

Bu idealist demokrat, 1914 harbi
ni görseydi, kimbilir ne dü,ünecek
ti? Fırfa kavealan anarşisini gören 
K.Jamanso: 

' Uzun senelerdenberi Üstünde ra-•. 
n hat oturduğumuz bütün eski iman- - Okadar sevdiğim demokrasiye 

artık inanmıyorum, diyerek öldü. ' \ ların temelleri tehlikelidir. 
ı: "Bugün 1914 len fazla cümhuri
l yelçi vardır; fakat 1914 te demok

rasi fikri daha emniyette idi. l~tik
' •• bai demokrasinin idi Bugün bu vu

e ıuh, ycktur. iman ölmü,tür. 

insanlar, rahat etmek, hür olmak 
zengin ve emniyette olmak için ide
a1leı·e sarılırlar. Her zamanın ıart
larına göre bu ideallerle vücut vere
cek sistemler başka ba şkadır. De
mokrasi, fırkRlar anarşisi, sınıf kav
gaları, liberal ve fertçi iktısadrn do
ğurduğu büyük buhranla hastalan
dıktan sonra, genç nesiller yeni bir 
nizam idealini aramağa koyuldular. 

.:: "Devrimiz, yeni bil' i.lem yapıl-

r
ı t makta olan bir tezgiihtır. ,, ..... 

Sol bir muharrir ise ş-Oyle diyor: 
l "Makineciliğin inkişafı, Roma huku-

- 1 

ku Üze~inde kurulmuş fertçi mede
niyete nihayet vermi~tir. Bu mede
niyetin son ifadesi, F ı nıız ihtili.-
linden çıkan burjuva devlettir. 

uAilc ve el ekonomyasının ölçü
lo-ine ,:öre yaprfan bu medeniyet, 
nnlarla birlikte kaybolmağa mah· 
kUrr. idi. 

Bu yeni nizamın hel" tarafta tec
rübeleri yapılmaktadır. Fak at ıekli 
ne olac;ık? Kimbilir. Bunu belki 
çocuklarımız görecekler ve biz yal
nız doğum acılarmı çekeceiiz. 

Falih RIFKI 
J r 
) 1 
y 

"{~o.,rp atemi, yirmi asırlık tecrü
r be?tri tetkik ma!!a~ı üzerine koymuıt-

Azılı bir deli 
l 1 tur. TOKYO, 6 A.A. - Empress Ca-
.ı 1 ''Demok1·aıai buhranr demek, yeni d k b" Ca 

;ı nada io:..min t i ır nada vapuru, 
hay;.t.n şartlarına fertçi cemiyetin 
~ymaınak kudrctsı~liği demektir. bu sabah Yokohama'ya gelmiştir. · 

cçtın1aı çerrcves:nı aramaktadır. . . . .. . •·s ·· 1 · k . bınm:~ olC\n bır yolcunun guverteyı 

!>~nyayı yenilf'~t~ren sanayi ihti1i.li ı Vapu: kaptanı Filipin'dcn vapura 

ugun ıacım arar verıyor, se. . . . 
1 lihiyet fl. .. ğil ! Dıen1okrasi 3detçidir · hır ba~tan bır başa dolatarak ve elın 

:1 
1 ve r~.kri ;r ferle kürsü, oyunları ile J deki bıczğı sağa sola sallıyarak ve 
' beqcy halloluı· zanneder.,, ötekine berikine saplıyarak iki kiş i. 

• * • c yi öldürmüş , .e 29 ki.şiyi de yarala-

r 

( 

Bir baı.ka muhal·ı·ir diyor: "Ak. 
vaın Cemiyeti Avı.:sturyaya imdat 
rtm~ğc gitt!- i z.~man, ilk yaptığı :.:ey 
fakat başkO\ yo!lardan, A1ussolini' ı 
nin Italya,da yaptığ,drr. Parlamento 
rejimini drduı-du, intihap müessesele 
rin!n oyunlaırınr menetti. Yıkılmış, 
p-.rr:alanmış, cıfır olmuş Avusturya, 

mış olduğunu ve nihayet yakalana

rak Hong-Kong İngiliz memurlarına 
teslim edildiğini bildirmiştir. 

Olen iki kişi, tayfalardan iki Çin
lidir. Mecruhlar da iki Canadalı ile 

. , l" I iolf~nc!ahnın şahsında beynel
lel Jı.j- d:k tatör kabul etmiştir.,, 

tayfalardan 20 Çinli ve ikisi kadın 
olmak Üzre 9 Japon yolcudur. 

o ' * 
·1akine rnh«t işied:ği, fırkaların 

'!! , .e kuvveti hükün1et yapmağa 
t erişli olduğu, parl~mento kontro

Almanya'y1 La Hey de 
kim temsil edecek? 
BERLIN, 5 A.A. - Avusturya -

l, fayda verdiği zami'nlar, demok- Alman gümrük ittihadı meselesinin 
rasi normaldi. La Hey' de müzakeresi esnasında 
Parliımentoyu iılct ederek iktida- Al • l ·ı ı k ·· B manya yı em~ı e. me uz.ere er-

i ra geçen klanlar, yeni zorlukları hal 
ledl'"ltlemeğe başladıkları zaman, ku- lin ecnebi hukuk müesse.esi müdü
ur makinaya 6eğil, fakat sisteme rü M. Viktor Brünsk tayin edilmit

hulunJnu·_.tur. işte buhranın sebebi: tir. 

,Uillip1-l'in ltJııl\ası: 53 

!~Kot;;·~ 
Şayet kerime, benim lb- ı yi göz göre ölüme atamazdım. 

FBhim Beye karşı beslediğim Senin ondan haberin var mı? 
veya besler göründüğüm hüs- Sadrazam bu sözleri öyler
nüniy~ti isbat için kendisine ken ayağını asabiyetle yere 
yarmış bile olsa, bilahara pek vurdu. 
ala boşanabilir. O zaman sen - Kerime benimdir. Ben 
alırsın! başka şey tanımam! Kerime 

Kadri Bey şüpheli bir tavur- ile benim arama kimse gire-
la: mez! 

-- Boşanır mı? dedi. Boşa- - Öyle ise İbrahim Beyle 
nır mı? Benim Kerimeyi o he- boy ölçüşmem icap eder. Ben
rif e bırakacağıma sizin aklınız ce hava hoş. Kim galip gelirse 
kesiyor mu? kızım onun olur.! 

- Çaresiz! Ben İbrahim Be Kadri Bey Paşanın asri his-
ye söz verdim.. • !erini galeyana getirmek iste-

-- Peki, ya bana karşı olan di • 
va eliniz? Onun hiç bir hükmü - Paşa Hazretleri, ben size 
yok mu dai111a sadıkane hizmet etme-

- Mecburdum .• Böyle hare dim mi? Bir aileden değil mi
ket etmem lazım geliyordu. yiz? İbrahnn Bey gibi bir türe 
Hem kendimi, hem de Kerime- dinin kızınızı mahvetmesine 

Kruvazör suvari- Maliye vekili iki suale cevap verdi 
• • 

sının 
• f tJ • (Başı 1 inci sahifede) 1 mucibi münakapı görülerek ŞuraYI ZJZa e eri tahsil olunur ve idarei hususiyelere Devletten sorulduğunu ve Şurayı 

ait tahıili.t ta mahalli memurini ma- Devlet hey'eti umumiye-sinin bu su

liyesi ikramiye olarak tevzi edilmek retle ahnan paranın ıayri kanuni ol

üzcre yüzde biri alıkonulur) den il- duğuna karar verdiğini, bu paranın 

(Başı 1 inci sahifede) 
vesilesile Danimarka sanayi ve zi~ 

raati hakkında bir propaganda filmi 
gösterilmittir. 

Sinema salonunda büyük bir ka
Jabahk huzurunda krUvazörün mu-

mektedir. Maddei kanuniye budur. iıtirdadı icap ettiğini söylemiıtir. 
Bilahare ~ıkan tevhidi küsürat ka Meclis k'lrarına intizar 

nunu ve teadül kanunu ile diğer mad Maliye Vekili Abdulhalik Bey 

ve eytamü eramilin haziran 931 ila ağustos 93] 
üç aylık maaşları. 

Belediyeye mensup mütekaidin ve eytamü eramilin üç ay
lık maaşları qağıda yaı:ılı günlerde mukayyet oldukları da
irede tevzi ve aynı zamanda 931 seneıine ait maaş defter
leri tebdil edileceğinden esbabı maaşın muayyen günler.le 
müracaatları ilan olunur. 

9 Haziran 931 

" " 
Beyoğlu 

" " zikası tarafından evveli Danimarka 

milli marşı, bilahare 1 stiklaI marşı 

çahnmıt ve hazırun marşları ayakta 

dinlemitlerdir. Sinema salonu Türk 
ve Danimarka bayraklarile tezyin 

edilmişti. ''Danimarka" isimli filim 
gösterilmeden evvel muhtelit müba

dele hey'eti bitaraf azasından M. 
Henderson filimde ıösterilecek mev 

zu etrafında uzun bir nutuk söyleye 

deleri ilga edildiği halde bu madde cevaben demittir ki: "Kuvvei İcrai- , 
kaldrrrlmamııtır. l, 2, 3 üncü madde yede bulunan bir arkadaııruz sıfati

ler ilga edilmittir. Fakat beşinci le saraheten ilga edilmemiıı bir mad 
maddenin ilgas ına dair hiçbir kayıt de için jJga edilmiı sözünü söy]e

y9ktur. Teadül ·"nununun 15 inci mekliğime imkan yoktur. ikincisi 
maddesinde (ihtisas, komisyon üc- hakkı tefsir ŞuraYI Devlete verilmit 
reti maka:m tahsisatı, ınaktua hakkı, midir? Bunu bendeniz bilmiyorum. 

hu.ıur namlat·ile memurlara ayrıca Bildiğim bir ıey var 5a tefsir hakkı

umumi ve hususi bütçelerden hiçbir nın munhasıran Meclise verilmi~ ol
meblağ verilemez) denilmektedir. masıdır. Binaenaleyh Şurayı Devle-
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Sah 
Çarşamba 
Putembe 
Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 
Sab 
Çarşamba 
Perşembe 

*** 

Üsküdar 

Eminönü ( Beyazıt) 

Babıalide defterdarlık dairesi karşısında Jl odadan ıbaret 
Hacı beşir ağa medresesi 1 seneden 3 seneye kedar kiraya 
verilmek için açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin fartna
meyi görmek için her gün levazım müdürlüğüne müzayedeye 
girmek için 25 rra teminat akçesile ihale günü olan 27-6-
931 cumarte.si vünü Hat on beşe kadıor encümeni daimiye 
müracaatları. 

rek Danimarka ziraat ve senayinin 

mazi ve şimdik i vaziyetinden bahset 

miştir. M. Hcndersen bu nutkunda, 
Türkiyede Danimarkanın tanınmı§ 

bir memleket olmadıgını, fakat son 
zanıanlarda her iki memlt:ket arasın 

da ticari münasebatın inkişaf etnı.ek 

te olduğunu Mlylemiş ve bundan 

sonra mem:eke"tİ hakkında ihsai ma

lumat vermi~tir. Nüfusu 3,5 milyona 
yakın olan Danimarka küçük bir 
memleket olmasına rağmen, s ınai, il. 
mi, zirai sahalarda büyük bir inkişa

fa mazhar olmuıtur. Bilhassa harici 

ticareti muazzam bir yekUne baliğ 

olmaktadır. Cemiyeti Akvam tarafın 
dan ne!redilen son raporda bu mem 

lekotin 1929 ihracatı 1 milyar Türk 
lirasına baliğ olmaktadır. Ayni sene 
Türkiye ihracatı ancak 150 milyon 
lira idi. Ayni zamanda Türkiye nü
fuıun 14 ve Danimarka'nın da 3,5 

milyon olduğunu hatırlamak Jiznn

dır. Danimarka bilhassa bir ziraat 
memleketidir. Bütün dünya tereya
ğının üçte ltirini bu memleket temin 

etmektedir. ihraç ettiği yumurtalar 
yan yııına konsa iki defa hattı üstüva 

teşkil ede.-. Her sene 7,000,000 dan 
fazla domuz yetiştirmektedir. Hubu 
batı Danımarka Amerika rekabeti 

karşısında bırakmıt ve çifciliğin di
ier kısımlarını tercih etmittir. 

Ziraatin yanında büyük bir 2'.İra
at sanayii ve makinecilik de yapmak 
tadır. 

M. Hendersenin kı~aca hülisa 
ettiğimiz bu nutkundan sonra "Da

nimarka,, filmi gösterilmiştir. 

Dün aksam Danimarka sefiri ta
rafmdan Serkldoryanda bir ziyafet 
verilmiş, &'emi u.bitt\nı ile Danimar 

ita tehaası, ve Türk erkiuıı hükUmeti 
ziyafette hazır bulunmuşlardır. Bu

gün gemide ı:ı:aat 4,30 da bir resmi 

kabul yapılacak ve çay veı ilecektir. 

Maaş tevziatı 
(Başı 1 inci sahifede) 

miştir. Sebep te sabahtan beri 
beklt:mekte olan b:.- malulün 
memurlara karşı bağırarak, en 
nihayet gişeye hücum etmek 
suretile maaşını almış olması
dır. Memurlar bir vak' aya mey 
dan vermemek ve bir malulü 
daha fazla bekletmemek için 
maaşı vermişlerdir . 

Tediye günleri hitam bulan 
bazı Maliye tahsil şubelerinin 
müddetleri birkaç gün daha 
temdit edilmiştir. Bu gün er
keklere &on tediyat yaprlacak
tır. Bir çok maaş sahiplerinin 
henüz maaşlarını almadıkları 
nazarı itibara alınarak maaş İta 
sı müddetinin bir hafta daha 
temdit edilmesi muhtemeldi. 

Y alnı.z bu ko:.nunun tahmil· ettiği va- tin fikrile amel edement. Onun için 

zifeleı·den maada bir vazife görülür

se o zaman maktuan btfşey verilir 
ve orada ikramiyeden bahsedilme

miştir. Başka kanun da ise tahsilat 
ikramiyesi yardır. 

Vekil B. bundan son izahatına 

devamla bu ikramiye meselesi hak~ 

kında 11-4-931 tarihinde Millet Mec 
lisine bir tefsir arzedilcliğini, şimdi
ye kadar ikraıniye olarak alınan pa

raların istirdat edilmediğini ve tefsi
re intizaren yeniden tevziat yapılma 

dığını işaret ederek beyanatına ni.ha 

yet verilmiştir. 

Matbuata teşekkür 
Refik Şevket Bey (Manisa), me· 

ıaili umumiye ile bizi ciddi surette 

alikadar eden ve vazifesini bilen 
matbuata kendi hesabıma teşekkür 

etmek vazifesini bütün söyliyecek-

lerime tekaddüm ettirmek isterim 

dediken sonı-a sual takrirjne Maliye 

Vekili Bey tarafından verilen ceva

bın meseleyi tezahi'ır ettirdiğini kay 
deylemiş ve bu ikramiyeyi tevzi hu

susunda Maliye Vekaletinin yanlı§ 

bir zehaba kapıldıiıru ve bu mesele
nin ıu veya bu kanun maddelerinin 

yekdiğerile çarpıtması • dolayısile 

Meclis bugün bu ikramiyenin aley

hinde buiunduğu gibi yann da lehin 
de bulunabilir. O zaman nasıl ce'Yap 

veririm. Eğer Mecli~ kararı aleyhte 

çıkarsa istirdat edebilir." 

Satılan evrak 
Bundan sonra Maliyece aablan 

evı·et k hakkındaki sual takriri okun

muş ve Maliye Vekili cevaben Mali
ye Nezaretine ait bu t:vrakın bir de

fa meşrutiyette ve bir defa da mü
tareken tasnif edildiklerini ve en son 

tasnifin halen Romada bulunan Bas
ri Bey tarafından yapıldığını, satı

lan evrakın karışık ve tasnif edilme

miş olan evrak olduğunu söyliyerek 
evrak,n iadesi hususunda icap eden 

teşebbüsatta bulunulduğunu ve sa
tın a1an eıhasm bunları iadeye ima
de olduklarını bildirdiklerini, bina
enaleyh bu evrakln aynen iade edİ· 

leceğini söylerrüıtir. 

Refik Şevket Bey, badema bu gi
bi evrak satışında alakadar makam
ların daha yakından alakadar, olma
lrını temenni eylemiş ve bu evrakın 
iade editeceği hakkındaki cevaba 
beyani memnuniyet etmiştir. 

Meclis pazartesi günü toplana
caktır. 

Borç içiri • hapis kabul edilmiyor 
(Başı 1 inci sahifede) l Borç için hapis yok 

ti mahsusada bir tetkik seyaha - Borç için hapis usulüne 
tine çıkacağımın aşlı yoktur.. avde~ etme!eceğ~~: Borç için 
Böyle bir şey mevzuu bahis de- hapsın temın ettıgı farzolunan 
ğildir. faydalar ıtadilatlr kanun temin 

icra ve iflas kanunu 
- İcra ve iflas kanunu, mec 

lisin Adliye encümeninde çok 
muktedir ve mütehassıs zevat 
tarafından ehemmiyetle tetkik 
edilmektedir. Hazırlanıp mecli 
se verilen yepyeni bir icra ka-

nunu değildir. 

Bir çok maddeler tadil edil
diği için kanun yeni gibi görü 
nü yor. İhzar edilmiş olan ka
nun layihası vekaletçe ihzar e
dilirken her türlü şikayetler, 

ve tatbik güçlükleri imkan mer 
tebesinde nazara alınmıstır. 

' 

edecektir. 
Diğer muaddel kanunlar 

Ceza, hukuk usulü muhake
meleri ve ceza kanunu temyiz 
heyetince tetkik edilmektedir. 
Bunlar meclisin gelecek içtima 
mda müzakere edilecektir. 

Stojiyerler maaşlı olacak 
- Hukuk mezunlarının altı 

aylık stajlarını ücretli olarak 
yapmaları için Mcelisten para 
İstedim. İstihsal edebilirsem, 
stajiyerle!e muayyen bir ücret 
verilecektiı·.,, 

Yusuf Kemal Bey salı akşa
mı Ankaraya hareket edecek
tir. 

Emlak ve Eytam Bankası ls-
tan bul şubesinden: 

Satılık Emlak 
Esas No. Mevki ve Nevi 

185 Beylerbeyi Bostancı başı mı halle \ e sokağı 
cedit 66 No. ma bahçe kayıkhane 
Beylerbeyi Bostancı başı m ıhalle3i pszarka
yığı sokaiı C. 2 No. Suyo u lıovufu 
Kadıköy Hasanpaşa mahallesi Kurbalıdere 

282 

285 

Teminat 

225 

1 nasıl müsaade ediyonunuz? 1 Büyükada'daki evine teslim e- 1 cü olarak dikerim. Bu suretle 
- Süratle haraket etmem decek,. Bizimle beraber gelir- halk ne yaptığımızı görmez. 

lazım geliyor. Hedefime ne seniz silah ve mühimmatın ne- Ada'ya ayrı ayrı gitmemiz mu
kadar yaklaşırsam bu işin ta- rede depo edilmiş olduğunu si vafık olur. Şayet kızımın desti 
hakkuku o kadar imkansız bir ze gösterir. Tüfenkler, revol- izdivacına nail olmak istiyor
hale gelir. Dört haftaya kadar verler, mermiler, hepsi son bir san gözünü aç, ihtiyatı elden 
bütün hazırlıklarım bitmiş ola- kaç ay zarfında imal edilmiştir. bırakma. 
cak. Sen de o zamana kadar Sizin itimadınız:a haiz bir mik- Kadri Bey Yusuf Paşa'nın 
sabredersin! dar adama ihtı"yaçımız var. d ld yanın an ayrı ığı zaman yüre 

Kadri Bey, gözlerinde ümit Bunlar visıtasile topların ye- ği iyiden iyiye kabarmıştı. Ke-
fi'ileleri parlayarak sordu: dek aksamını gemiden çıkarıp rime'nin akibetinden tamamile 

- Düğünü o tarihe kadar te tahtezzemin geçide naklettire- · 1 y emın o amamıştı. usuf Paşa 
hir edebilir misiniz? ceğiz. Benim gayet emin bir kendi amal ve ihtirasa tile 

0 
ka 

Yusuf Paşa manidar bir su- kaç adamım var. d b "d" k" ar meş u ı ı ı, kızının saa-
rette cevap verdi: Kadri Bey bir an düşündük- det ve istikbali ehemmiyet iti-

- Şayet o aralık İbrahim ten sonra sözüne devam etti: bari le nazarında ikinci derece-
Beyin vücudü ortadan kalkar- - Çaı-ls Baker gemi müret- de kalıyordu. Kadri Bey kendi 
aa izdivacınıza mani olmak ak tebatından, tamamile emindir. sinin Yusuf Paş-.yı Arnavut
lımdan bile geçmez! Bu işte tn Gemiyi Marmara'ya sokmadan luk tahtına icliis hususunda a
giliz dostunuzun bize karşı bu eve! mürettebatı değiştirildi, mil olduğu takdirde Kerime'ye 
lunabileceği yardım mühim rol yerlerine bunlar konuldu. Bun daha kolay nail olabileceğini 
oynar. Her şey ona bağlıdır. lar soğuk kanlı insanlar. Fazla anlayordu. 

- Aman Paşam, o yalnız si- para kazanmak için tehlikeyi Akşam Marmara sahiline 
zin bir İşaretinizi bekliyor .. Ak göze aldırmaktan çekinmezler. kül rengi ve erguvani gölgeler 
fam karanlığı çökünce sureti - Peki, 0 halde bu gece Bü serpiyordu. Balıkçı kayıkları 
mahsusada kiralanan bir yat yükada' da buluşuruz. Ben bir denizin mai sathında yer yer 
son mühimmat partisini onun müfrezei askeriye getirip göz-

* • * 
Aksarayda 14 odadan ibaret Murat paşa medresesi hir 

seneden üç seneye kadar kiraya verilmek için açık mEz lı e· 
deye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için her gü'l 
levazım müdürlüğüne müzayedeye girmek için 21 lira teminat 
akçelerile ihale günü olan 27-6-931 cumartesi günü sııat 15e 
kadar encümeni daimiye müracaatları. 

Devlet Demiryolları idaresi Hanları 

1 - Ham 1ı<1aden nakliyahna mahsus 46 - 346 numaralı 
tarife yerine kaim olmak ve Erzurum demiryollarından baş~<a 
bilumum Devlet demiryollarına şamil bulunmak üzere D. D. 
25 numaralı yeni bir tarife ihdas edilmiş ve nakliyabn mü
rettep olacağı istasyonlar; Haydarpaşa, Derince, Samsun ve 
Mersin olarak tesbit olunmuttur. 

Ham maddelere ilAveten yakılmıf ve toz haline konmu' 
mağnezit ile alçıyı da ihtiva eden bu tarife, 10-6-931 tari
hinden itibaren tatbik mevküne konacakhr. 

2 - Dahilden timendiferle Haydarp:ışa'ya ve Derince'ye 
naldedilen ham veya yakılmıf mağnezitler, alhncı rıhbm ta
rifesinde 4,5x5 kuruş ve 1004 numaralı antrepotaj tarifesin
de de 5x6 kuruş ücrete tabi tutulmak suretile tenzilat gö
recektir. Bu tenzilatın tatbik tarihi de 10-6-931 dir. 

----------·-------· -----· ---------------· ---------------------· •• •• .. .. ---· --.. 
- ~ ---· ---· --------
----

Fazla tafailat için iatasyonlara müracaat edilmelidir. 
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Büyük Tayyare 
Piyangosu 

5. ln~i Keşide 11 Haziran 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
50,000 liradır. 
A' rı ,.a: 15,000, 12,000, 

ve 

10,000, 8,000, 
Lıralıl( ikraıııiy~ler 

40,000 
Liralı!( bir ıı1ül<afat vardır. 
ıııııııııııııııa.lııtıııııııııııı / ııııııaıııııııııııııııııııııııııı 
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ca Jdeai 6 No. arsa 35 
Balada yazılı emlik l>edelleri pe~inen tesviye edilmek ıar

tile bilmüzayede satılacağından taliplerin yevmi ihaleye m l· 
sadif 16-6-931 salı günü saat onaltıda şubemize müracaatlan. 

-1 mana giren büyük bir vapur / Son gelen mühimmat partisi 
dan bulutsuz semaya doğru si 1 bilhassa mühimdi. Bir kaç gün 
yah bir duman sorgucu yükseli evel Çarls Baker' e gelen şifreli 
yordu. Akşam geceye kavuş- bir telgraf bir hafta 1 b·l-

k "d" K • b 1 ' eve ' ı ma üzere ı ı. urşunı oya ı h b · · · b" ·· h 
h • b" t A t f assa u ıs ıçın ır tenezzu ya 
ususı ır ya yas a anos a- . • 

çıklarında dolaşıyordu. tı ~ekime ifrağ edilmiş bir şi-
Carls Baker aylardan beri lebın, ambarlarında külli mik-

b -k 1 b ı k l" · ı· h ge darda cephane olduğu halde Is u a a a ı ımana sı a .. 
· k ·b· ·· hl"k l" b" tanbul' a müteveccihen hare-tırtme gı ı guç ve te ı e ı ır 

işle meşguldü. İngiliz bu iş- ket ettiğini haber veriyordu. 

te mühim bir kar gördü ve~; ı Baker, vapurun vürudu,..a İn
dört elle sarıldı. Aylardan beri tizaren Ada suları dahiline bir 
İstanbul' a sandık sandık cep- çok balıkçı kayıkları toplamış
hane taşınıyordu. Acemi bir tı. Yusuf Paşa ile Kadri BEy 
göz bu sandıklara bakınca onla kumlu sahilde m~rakla dolaşı 
rın İngiliz tar~fından işl~tilen 1 yorlar, gözlerini karanlığu d,k 
mensucat m~kı?alarına. 1aıt !e- mişler, geminin gfö-üneceği zo. 
dek aksamı ıhtıva ettı;derıne manı bekliyorlardı, Yat niha· 
kolayca aldan~bilirdi. G~rıini~ yet göründü, yavaş yavaş yak· 
kaptanı ve murettebatı kendı- laştı şekli •uzull peyda etti. 
sine ~-ayanı itima_t insanlar ol- O' zaman Yusuf Paşa, mutat 
mak_ uzere_ s~r~tı mahsusada , sükiinetini he-yecan içinde unu 
tavsıye edılmı,tı. Bunlar gör- tarak Baker'e döndü: 
dükleri işin mahiyeti hakkında - Geldı ! dedi. 
kimseye tek bir kelime söyle-
memeği itiyat edinmişlerdi. ~Bitmedi) 



Niçin 

daima 

"-EŞ'ELIVIM ? 

Beş dakika eve! müthiış surette dl!flm 
ağrıy9rdu. Muhakkak dl.in akşam llşu
müş ota.cağım. İki tablet"ASPİRİN .. 
aldım. Şimdi tamamen geçti. 
MAS PİRİN .. in sizin de airılarınızt ve 
sinir bozukluklarınızt1böyle çabuk ge

çireceğine e"'inim •• 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 
Bir sene müddetle 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
1 - Dördüncü vakıf han tahtında 11-3 No, mağaza ve 

itti>alinde ardiye ve 14-7 ve 12-4 No. mağazalar. 
2 - Hanın asma katında 2, 3, 5, 12, 13, 14, 16, 31 , 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40 No. odalar. 
32 3 - Hanın birinci katında 9, 13, 15, 26, 27, 28, 29, • 

33, 40 No. odalar. 
4 - Hanın ikinci katında 2, 4, 6, 8-1, 10, 9, 11, 19, 

20, 29, 30, 31, 32, 34 No. odalar. 
5 - Hanın dördüncü katında 7, 8-1, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31 • 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40 No. odalar. 

Müddeti icar: 1-6-931 den 1-6-932 tarihine kadar bi.ı 
senedir. 

iki sene müddetle pazarlıkla kıre.ya 
verilek emlak 

6 - Hanın asma katında 28 No. oda. 
7 - ., birinci ., 10, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 39 

N o. odalar. 
8 - Hanın dördüncü katında 26 No. oda. 
Müddeti icar: 1-6-931 den 1-6-933 tarihine kadar iki 

&ene:lir. 
• • • 

Üç sene müddetle pazarlıkla kiraya 
verilecek emlak 

9 - Han tahtında 66-17 ve 8-1 ve 22-5 No. mağazalar. 
10 Hanın asma katında l, 4, 7, 11, 15, No. odalar. 
11 - Hanın birinci katında 19, 23, 24, 25, No. odalar. 
12 - Hanın ikinci ğahnda 1, 3, 33, 35, 36, 38, 40 No. 

odalar. .h. k d 
Müddeti icar: 1-6-931 den 1-6-934 tan m a ar üç se• 

ued ir. . hi y 
Mebdei icarlar: Eski müstecirler için aktin "tamı. eni 

müstecirler için teslim tarihidir. . .. .. .. 
Müddet: 13 haziran 931 cumartesı gunu saat on dort bu· 

çuğa kadar, . 
Yirmi gün müddetle ilin edilen balada muharrer emlak~n 

pazarlıkla kiraya verilmesine encümeni idare.ce k~rar verıl· 
ıniştir. Talipler şartnameyi okumak ve temıl!at ıta ederek 
icara ait taleplerini dermeyan eylemek için lstanbul Evkaf 
lllüdüriyetinde vakıf akarlar müdürlüğüne müracaallan ilin 
olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat alma~ . isteyenler 
ınüzayede odasındaki ecri misil raporunu okuyabilırler. 

Tahlisiye U. Müdürlüğünden: 

Deniz iliinı 
Karadeniz - Boğazı 

12-10-929 tarihli ilana zeyildir. 
Karadediz Bojazı haricindeki 

o - ;:"! 

Arz 41 24 30 Şimali 

o - ..il 
Tuli şarki gırinicten 29 09 .ro Tııf 

Bulunan Fener işaret ge~ist yerine her üç saniyede bir şim· 
vekli ziya gösteren, zatülhareke ve her dakikada muntazam 
fasılalarda cört çan sedası veren bir ziyalı pmandıra 1 lta
ti ran 931 tarihinden itibaren demirlenecektir. 

Ziyalı şamandıranın ziya müddeti 0.3 saniye ve husuf 
llıüddeti 2. 7 ~aniye olup gardiyansızdır. 

Ziyab şamandıranın evsafını tetkik ve kontorol için fener 
İfaret gem'.si kemafissabık fenerleri yakmakta olduğu halde 
bir ay müddetle mevkiinde kalacaktır. Ziyalı şamandıranın 
irtifaı dokuz metre ve mesafei ruyeti takriben ( 14 ) mildir. 
(;'ener İşaret gemisinin kaldırıldığı tarih aynca ilin edilmi
}'ecek tir. 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 
Karadeniz muntazam ve 

lüks postası 
Dumlu Pınar 

7 vh:~~n PAZAR 
günü akşam. 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle(Zon
guldak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun , Ordu, Giresun, 
Trabzon ve Rize) ye azimet 
ve avdette ayni iskelelerle 
Göreleye uğrayacaktır. 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet ham altında 
acentalığına müracaat. 

Tel: lstanbu! 2134 

Limanımıza muvasalatı 

beklenen vapurlar 
ABAZİA vapuru 7 haziran 

pazar (ftalya ve Yunanistan
dan. 

STELLA DİT ALYA va
puru 7 haziran pazar ( ita!· 
ya ve Yunanistan) dan 
Yakında limanımızdan ha

reket edecek vapurlar 
ABAZİA vapuru 8 haziran 

pazartesi ( Burgaz, V ama , 
Köstence ve Odesa) ya 

STELLA DİT ALYA va
puru 11 haz·ran perşembe 
sabah tam 10 da ( Lloyd 
Ekspres) olarak (Pire.Beren· 
dizi, Venedik ve Trieste) ye 

PALESTINA vaauru 13 
haziran cumartesi (Dedeağaç, 
Kavala, Selanik, Pire, Kan
dia, Kalamata, Katakulo, Fi· 
ume, Venedik ve Trieste) ye 

( COSULİCH LİNE ) kum· 
panyasının lüks vapur!arıua 
aktarm11 edilerek ıimali ve 
cenubi Amerika limanlarına 
gitmek için tenzilatlı doğru 
bilt. verilir. 

Hereevi tafsilat için Ga· 
!atada mumhane ( Lloyd Tri· 
estino) ser acentesine Tele
fon Beyoğlu 2127 veya Ga

latasarayında sabık Selioik 
\ bonmarşası binuındaki yuı· 

hanelerine. Telefon Beyoğlu: 
2499 ve yahut Sirkecide Kır· 
zade hanındaki yazıhanesine 
müracaat edilmesi. Telefon 
İstanbul 235 

ALEMDER ZADE MEH
MET VAPURU 

Bülent X A:~~ 
Pazartesi 

günü akşam saat 18 de 
Sirkeci rıbbmından hare· 
ketle (Zonguldak, İnebolu, 
Evrenye, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon ve Rize) 
ye azimet ve avdet ede· 
cektir. 

Yük ve yolcu için Sir-

ukecide Antalya amban 
karşısında No. 61. Müra· ı 
ca1t.Bilet vapurda da verilir. 

rvım~~~ 
KARADENiZ POSTASI 

vapuru 
9 haz: ı-an f lTlN 

SALI 
günü tam saat 17de Sirkeci 
nhtımından hareketle (Zon· 
guldak, İnebolu, Samsun, 
Ünye , Ordu , Giresun , 
Trabzon ve Rize) iskelele· 
rine azimet ve avdette 
ayni iskelelerl6 ( Sürmene 
ve Of )a uğrayacaktır. 

Tafsilat için Sirkecide 
Yelkenci hanında kiin 
acentesine müracaat. Tel. 
İstanbul 1515 

Trabzun hattı postası 

A t l vapuru n a ya 8 haziran 

razartesi 
saat 10 da Sirkeci rıhtı
mından hareketle (Zon~l
dak, İnebolu, Evrenye, Sam· 
sun, Ordu, Gireson, Trab· 
zon ve Rize) ye gidece. tir. 

Münakasa ilanı 
Akşehir Belediye Riyasetinden: 

Nafıa vekaleti celilesince musaddak evrakı keşfiyesi mu· 
cibince Akşehir kasabasına 3 kilometro mesafede bulunan 
menbadan isale edilecek su ve bu suyun kasaba dahilinde 
vücude getirilecek tevziat şebekesi ile tesisatı sairesi kapalı 
zarf usulile ve bir ay müddetle şeraiti atiye dairesinde mev
kii münakasaya konulmuştur şöyleki: 

1 - Münakasa müddeti 29 mayıs 31 tarihinden itibaren 
29 haziran 31 tarihine müsadif olan pazartesi günü saat 17 
ye kadar olmak üzre bir aydır. 

2 - Münakasaya iktidarı fenni ve malisile hüsnühaline 
itimat ve bu gibi tesisatı vücude getirmiş ve yahut vücude 
getireceğini mütehassıs bir mühendisin musaddak teahhüdünü 
ibraz edenler kabul edilir. 

3 - Münakasaya iştirak etmek isteyen talipler, işbu su 
tesisat ve şebekesini müıir evrakı keşfiye bedeli bulunan 
147,785 lira 86 kuruşun % 7,5 mıktarı olan 11083 lira 94 
kuruşluk teminat akçesini veya bu mıktar üzerinden muteber 
bir Bankanın teminat mektubunu makbuz mukabilinde Bele
diye veznesine teslim etmeğe mecburdurlar. 

4 - İhalenin üzerinde tekarrür ettiği talip teminab mu
vakkate akçesini teminab katiye akçesine iblağ ve tahvil 
etmediği takdirde i,bu o,, 7,S teminatı muvakkate akçesi be
led:ye nam ve hesabına irat kayolunacakbr. 

S - İhalenin üzerinde tekarrllr ettiği talip nihayet bir 
hafta sonra işbu teminab muvakkate akçesini 'it 15 şe iblağ 
suretile teminatı katiye akçesine tebdil etmeğe mecburdur. 

6 - ihalenin üzerinde tekarrür ettiği talip teminatı mu· 
vakkate akçesini temin .. tı lı:at'iye akçesine ibliğ muamelesini 
ikmal ettiğini müteakip iki glln zarfında belediye riyasetile 
musaddak mukaveleyi aktetmeğe mecbu .. dur. 

Şeraiti tediye: 
7 - Tesisat hitam bulup faaliyete geçtiği tarihten üç ay 

sonra kabulü muvakkat muamelesi yapılacak ve bu kabulü 
muvakkat muamelesinin ikmalincien 10 gün sonra bedeli iha· 
lenin birinci rub'u olan meblağ derhal müteahhide ve ya 
emrü havalesine tediye olunacakhr. Bakiye kalan diğer üç 
rub'u işbu tediye tarihinden birer sene fasıla ile üç sene 
zarfında müteahhide veya emrü havalesine tediye olunacaktır. 

8 - Kabulü muvakkat muamelesi tarihinden 6 ay mürür 
ettikten sonra belediye ile müteahhit arasında kabulü kat'i 
muamelesi icra edilecek ve bunu müteakip derhal müteahh;. 
din °o 15 teminatı kat'iye akçesi müteahhide veya emrü ha
valesine ret ve iade o"unacaktır. 

9 - Bel.ediyenin işbu tesisat ve şebekesi İnşaatının bedeli 
ihalesini tediye hususunda müteahhide karşı olan teahhüdatı, 
Akşehir Bankasının teminat mektubile müteahhide temin 
olu'lacaktır. 

10 - ihalenin üzerinde takarrür etmif olduğu taliple 
belediye arasında aktedilecek musaddak mukavelenin imza· 
sını müteahip işbu banka teminat mektubu müteahhide mak
buz mukabilinde derhal tevdi olunacaktlr. Mtlteahhit dehi 
sonuncu bedeli ihale taksidinin kendisine tediyesini mütea
kip hemen derhal işbu teminat mektubunu belediyeye ret 
ve iade eliecektir. 

11 - işbu su tesisabnın heyeti umumiyesine ait musad
dak ketlf evrakı ile merbutu inşaat şartnamesi 25 lira bedel 
mukabilinde Aktehir belediye veznesinden alınabilir. 

12 - Bu hususta daha fazla tafsilat almak ve yapıla· 
cak su tesisatı hakkında menbaın vaziyetini tetkik arznsun· 
da bulunan talipler Akşehir belediye mühendisliğine miira-
caat edebilirler. 

13 - Münakasaya dahil olmak arzu eden talipler tek
lifnamelerini kapalı zarf usuli dairesinde 29 haziran 31 tari--
hine müsedif pazartesi gilnü ögleden sonra saat 16,Se ka· 
dar Belediye riyasetine makbuz mukabilinde teslim etmeğe 
mecburdurlar. 

14 - Ahvali fevkalade ve esbabı mücbire hadis olma· 
dığı takdirde müddeti İnşaat mukavelenin tarihi imzasından 
sayılmak şartile bir senedir. 

15 - Ahvali fevkalade ve esbabı mücbirenin mevcudi
yeti belediyece kabul olunduğu takdirde müddeti inşaata, 
işbu ahvali feykaliide ve esbabı mucibenin devamı müddeti 
zam ve ilave edilecektir. 

16 - Belediye vuku bulacak teklifatı vakıaya muvafık 
görmediği takdirde münakasayı temdide saliibiyyettardır. 

17 - Müteahhitle belediye arasında her hangi bir es· 
baptan dolayı bir dava vukuunda mercii mehakim Akşehir 

mahkemesidir. 
18 - Bilcümle rüsum ve te!!aliye ve masarifi mukavele 

müteahhide aittir· 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Şehri 

lira 

Müzayedesi temdit olunan emlak 
Talipleri tarafından teklif olunan bedeli icar Müddeti 

ıcar 

Bahçekapıda 
45 4 üncü vakıfhan 2 inci katta 27,28 No. odalar 1 sene 
45 37,39 .. .. 1 .. .. .. .. .. 

4 üncü 24 19 ,. oda 1 ,. 
22 2[) .. ~ " 1 .. 

.. .. .. .. .. .. .. 
10 18 .. .. 2 .. " .. asma ,, 

4üncü 70 23,24,25 No. odalar 2 ,, .. " " 
35 8 ,, oda 3 ., • .. asma .. ,, 
15 17 • .. .. 3 .. .. ,, .. .. 
ıs 19 ..;, ,, "' .. 3 .. 
35 8 .. .. 3 .. " 

.. .. ,. 
1 İnci .. .. ,, 

35 n •• ,, ,, 11 ,, 0 3 u 

Mebdei icarlar: Eski müstecirler için akdi sabıkın hitamı 
yeni müstecirler için teslim tarihidir. 

Müddeti müzayede: 9 haziran 931 Salı günü saat on dört 
buçuğa kadar 

Balada muharrer emlak kiralık olup hizalarında gösterjjen 
bedellerle talipleri uhtele,·indedir. Encümeni idarece bir hafta 
müddetle temdidi müzayedelerine karar verilmiştir. Fazlasile 
talip olanlar son günün saat ou dört buçuğuna kadat İstanbul 
evkaf müdüriyetinde vakıf a<arlar müdürlüğüne müracaat
ları ilin olunur. 

(ebessüın Ettiginiz Vakit 

de Güzel ve Cazibedarmısınız ? 

MUHTlZA• ..... "cu.ip Mr 
Mdant, h :ı lt ikıtu sewı.mh 'eJ

lerdir Fakat 11 :1 mlıhuse ;ıat. tlbes
sumtneıtı doğ., CAZİBE ... FiKİR ..• • 
CEVVALIVET ..• gibi havasd•n miJI. 
rum Wınl.a;ra htç bir f1.idı 'ef"MU. 

... _ ...... -ik .... •m..
hıruu idil edecolı iyi " lllılıi bir 
di1 macununun iıtimılhftr . 

.... temi• ............. .... 
pkltu' 01• l.Uiflwl. UM UM ........ . 
,., ... tı•rr•t .. ıu:• tuffn tulrf u,. ............................. ..,.,.. 

T ebessilmilnuz ıwıen i lca•111ı · 
ran iıtci gi•i İki stra Hru ditfer 
ıdıar •-· Sara,._.~ 
ıuzehik. sa •. : ı.tın we sudetın dUf· 
mınıdıf'lır . Beyu ve: ,ırtalı: ditlıre 

•alik ol•ak tçın H g\lı.. -we ee 
•aklll çare ; enlan lcapltJ•" san 
ta.Dalıayı inle wt Mlırın çliniMI· 

t&I'. Çht:I. Itır ... ııllflerf " lllıf .. ...... 
hıllılıi kap ..................... Ultt 
ttnll, MU&dı taaHI• """ .... .. 
.arattk........ ..... ...... ..... .... ... 
u ... " .... Wr W• ıau,.,,.. .. fit· 
l.n11 '9f'lınetlM ...., tf&a ......... 
_,.,..,, lntlı ...,. 

Slôt 4" ııllflılr..tı:Ja .... INJU 
........ ,arfak ....... isl ........ q 
.. , ... k•ff- .. 

- ....., : 1. raucı Ye '°''" .... ı.-ı 

Istanbul menkul kıymetler ve 
kambiyo borsası ve Osmanlı ban
kası komiserliğinden: 

27 Eylül 1930 tarihli ve 1726 nümerolu kanuna tevfikan 
İstanbulda bankalar konsor iyomu tarafından Osmanlı ban
kasınıt çek olarak teslim ve bankadan istirdat olunan ister
linlerle bunların mukabilinde mevkii tedavüle çıkarılan ve 
bankaya iade olunan ihtiyat evrakı naktiye mıkdarını mü
beyyin otuz altınci tebliğ 

1 - Düviz vaz'iyeti 
1 - 28/5/931 tarihine kadar L t99.000 

konsorsiyomca Osmanlı bankası-

na çek olarak teslim edilmiş olan 
2 - 28/5/1931 den 4/61931 

tarihine kadar olan hafta zarfmda 
istirdat olunan 

3 - Fark 

4 - 41611931 tarihine kadar 

teslimat yekünu 

l., 86.000 

86.00IJ 

113.000 

2 - ihtiyat evrakı nakliye vu'iyeti 
Yukardaki birinci made muci· T,L 2.046.885.43 

hince isterlin tealimatı mukabilin-
de mevkii tedavüle çıkarılmlf o-
lan ihtiyat evrakı naktiye 

Yulıardaki ikinci madde muci- T. L. 886.187 
r - ~ 

hince hafta zarfında istirdat olu-
nan isterlinlerc mukabil iade olu-
nan evrakı naktiye 

Fark 

Yukardaki dördiincü madde 

mucibince 4/6/931 tarihine kadar 
mevkii tedavüle çıkarılmış olan 
ihtiyat evrakı nakliye yekunu 

--

T. L. 886.187 

1.160.698.43 

27 Eylill 1930 tarih ve 1726 numaralı kanuna tevfikan 
keyfiyet Malıye Vekaleti namına tebliğ ve ilin olunur. 

1726 Nümerolu 27 Eylul 1930 tarihli kanunun 
tatbiki dolayısiİe vaki olan ihtiyat Evrakı 

Nakliye ve Döviz Giriş ve Çıkışlan 
4 Haziran 1931 tarihindeki vaziyet 

1° - Döviz Giriş ve Çıkışlan 
28 Mayis 1931 tarihinde mev- s, 199,001 
cut evelki bakıye 
Hafta zarfında çıkan Döruler 

Fark 

4 haziran 1931 tarihinde Osmanb 
Bankası yedindeki Dövizler yekü.na 

s, 86,000 • 
!, 86,000 
!., 113,000 

');O - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışları 
Çıkan Evrakı nalct:iyenia 
28 mayis 1931 tarihin· 
deki bakiyesi 
Hafta zarfında giren enak 

:naktiye 

Fark 

Çıkan tlıtiyat evrakı nak· 
tiyenin 4 haziran 1931 
tarihindeki yekunu 

T. L 2,046,885,43 

T. L 886,181 

T. L 886.187 
T. L. 1,160,698,43 

Osmanlı Bankası 

KARON Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanında 523 

Şirketi Hayriyeden: 
Köprü Üsküdar iskelesindeki büfenin icar müddeti 15 Ha

ziranda hitam bulacağı ve vapurların kahve ocakları müd
deti de 12 Temmuzda munkazi olacağı cihetle isticarlarına 
talin olanların heveti teftişiye riyasetine müracaatları. 
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Veren 

Annelere Fosfatlı Şark 
. ~ 

•'WHITE ELEKTRiK T ARAGININ,, 
Müessiriyeti hakkında en ufak bir tereddüdünüz var mı? 

~ 

Manş denizinin tayyare ile ıeçilebileceği acaba kaç kitinin hatırından geçerdi? dinle
mezden eve! Radyoya kim inanırd;? Böyle iken bugün binlerce kişi tayyare ile kemali zevkle 
seyyabat etmekte ve radyoyu dinleyip müteheyyiç olmaktadır. " WHITE ,, elektrik tarağı
nın ihtiralı da sair büyük fenni ketifler gibi heman müteredditleri kendine celbetmeğe 
muvaffak olmuştur. 

" WHITE ,. tarağının parlak semereleri o derece yayılmıtbr ki az :uman sarfında kul
lananların adedi buyük bir yeküna baliğ olmuştur. 

30 Nisanda yapılan bir istatiıtike naıaran her gün 1,250,000 " WHITE , ' elektrik ta
rağını kullanıyor ve sonderece memnun kalıyor. 

Eğer kökleri mevcut ise saçları
lllZ tekrar çıkar. Beı dakika kadar 

lgünde bir veya iki defa "WHITE" 
elektrik tarağı kullanmakla saçları
nızın çıkmaması kabil değildir. Sizin 
hiç bir teY hissetmemenize rağmen 
adi bir tarak arasındaki büyük farkı 
tasvir etmek imkan baricindedire 
Milyonlarca küçük elektrik dalgaları 
bir kôkten diğerine geçer,onlan ikaz 
ve ihya eder. 

"'Olmiış" kökleri diriltir, vazifele
rini ifaya davet ve kuvvetli, sağlam 
yeni saclar çıkmasına yardım eder. 

Sapındaki küçUk vidasını çevir
mekle uf Pk lamba;ı yanar, elektrik 
kuvveti bizL'lt tarağın içindedir. U
zun müddet dayanan pili sapı deru
nundadır. Bu şayanı hayret küçük 
pil üç ay dayanır ve yenisini ikame 
i~in ancak 50 kuruşluk mauafa ba· 
kar. 

Düşününüz ki saçlann ıuuntaza
man her &Ünkü masajı için ancak se
nede 4 pil istihlak ediyor. Halbuki 
aynı masaj her hangi bir perukarda 
yaptırmak liı.znn gelse 1000 lira sar
fetmek icap eder. 

Hali hazırda saçlannda tabi, elek 
trık kuvveti olanlar pek azdır. Kat'
iyyen sabit olmuştur ki zamanımız· 
da saçların düşmesi, dalgalarının 
kaybolması, renklerinin solması ve 
l.epekle dolm•'1 hep kuvvei elektri
kiyei hayatiyelerini kaybettiklerine 
alfım<:ttir. 

Bu halde yPpacağıruz f8YJ 
"WHITE" elektrik tarağının isti
mali ile saclannı~m köklerine elelc
tr:ı., ~uvveti babşetmcktir. 

' ~e acınacak bir halde? 

Sabldığı ye meccanen 
tecrübeıi yapıldığı 

mahaller 

Bu takdirde, usançlannız zail ol
mağa batlayacaktır. Binaenaleyh 
"Hayatsız" '!e yalnız saçlarınızı ko· 
parmağa yıÜ~yan kemikten veya 
ıellüloid'den adi tarak kullanacağı
nız yerde "WHlTE" elektrik tara
ğını kullanınız. Bununla her istimal 
ertifiniz vakit saçlarınıza yeni bir 
hayat bahtedecektir. 

istimale lıatladıiınız ilk haftasın· 
dan itibaren bütün kepekler zail ola- ı 
cak, düz saçlar tabii dalgalı bir hal 
kesbedecek ve mevcut saçlannız kuv 

vetli ve temamen hayat ve renkle 
dolmut bulunacaktır. 

Olmüı köklerden yeni saçlar çı
karacak, 18.Ç;SJZ kalmış yerler serian 
yeni saçlarla dolacaktır. Yeni saçlar 
çıktıkça kıra çalan saçlar zail ola
caktır. Birkaç hafta zarfında saçlar, 
köklere kadar tabii renııini alacak 
ve uzadıkca kıra çalan uçlarını ke
seceksiniz. 

O, bizzat •açlannı yeni
den çıkartıyor ••• 

" wHITE ,, elektrik ta
rağının 3 haftalık iati
mallnden ııonra cazip ve 

latif •açlar, daimı 
endüliayonıar ... 

" wHITE ,. elektrik ta· 
rağınm bir haftalık iati

maliaden aonra ne 
giizeı -çlar .... 

Kadıköy' ünde ŞARK -MER~K~g:-z-Beyoflu, Galata ve 
ECZA T. A. Ş. 

Beyoğlun'da, Galatasarayında PARALLY ve BEHAR 
Galata'da Tünel ittisalinde LAZARO FRANKO 
l.tanbul'da Bahçekapıda ZAMAN ECZA DEPOSU 
Beyoğlun'da ELiAS KARAKO BİRADERLER halefi 
Ankara'da çocuk sarayı caddesinde SITKI ECZA DEPOSU 

SATIŞ FIATl:81/2 Türk Lirasıdır~ 
" WHITE ,, elekrik tarağının tedariki hususunda mü9külata tesadüf ettiğiniz takdirde 

lütfen umumi acentalan bulunan İstanbul'da Çiçek pazannda Altı parmak hanında 
EHRENSTEIN ve TOLEDO efendilere tahriren müracaat ediniz. Posta kutusu-IStanbul 
296, Tel. 20775 

İatanbul'da Çiçek pazarındaAlb 
parmak hanında 1-3numarada EHR
ENSTEIN ve TOLEDO Efendilere: 

Efendim: 
Leffen bir " wHITE ,, elektrik ta

rağının kıymeti olan aekiz buçuk 
lira takdim ediyorum. J~utfen bir 
adet gönderiniz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tarak, vereceğiniz adrese hemen ve bila masraf gönderilecektir. 

WHITE ELECTRiC COMB 
Vücudünüzü terden 

muhafaza için 

Kullanınız. 

Zayi - Tatbik mührümü 
gaip ettim Y cnisini kazdıra
cağıından zayi mührün hük-

• ı:::yo~ tur. Sabriye 

lstanbul Üçüncü lcra Daires•n· 
den D. No. 931 / 158 2000 lira kıy
metinde bir parti radyatör. 30 balye 
üstübü. 8000 kilo galvaniz tel. 8000 
kürek. Bin askeri boru. 800 karpit 
rambası ve saire 1931 senesi hazi
ranın 9 uncu sah günü saat 14 te 
Galatada Arap camiinde Samur soka 
ğında 18 No. lu depoda açık ~rtır
ma suretle satılacağından ti'J. ıp o
Jan1arın yevmi mezkUrde mahallinde 
hazır bulunacak memuruna müra
caat etmeleri ilin olunur. 

ZA YI - l ş Bankasından almış 
olduğum 5060 numaralı tasarruf cü" 
danını zayi ettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü. yoktur. 

Ali Osman 

ZA YI - Tatbik mübürümü zayi 
ettim. Yenisini kazdıracağımdan za
yiin hükmü yokt1>r. Huriye 

Fatih Üçüncü Hukuk Hakimli
ğinden: Aksaray da Ahmediyede 
caddesinde 41 numaralı hanede sa
kin polis müdiriyeti birinci şube 

taharri komİ!\er muavini Haki Beyin 
nezdinde bulunan müteveffa Ahmet 
ağanın kızı Ümmühan Gülsüm hanı .. 
ma 1-6-931 tarihinden itibaren vasi 
tayin kılındığı alakadaranın maliimu 
olmak üzre ilin olunur. 

1 stanbul Birinci Ticaret Mahke
mesinden: fstanbul'da Sultan Ha
mamında t.ahafiye ticaretile iştigal 

eden Macit Mehmet Karakaş Beyin 
alacaklılarile aktettiği konkordato 
berayi tetkik mahkememize tevdi kı
lınmış ve emri tetkikatın 25 Hazi
ran 931 perfembe günü saat on bir
de icrası mukarrer bulunduğundan 
alikadarlara yevrn ve saati hezkUrw 
da muhakemede hazır bulunmaları 
;ıan olunur. 

A. 

asası 
Kullanınız. Sütünüzü 

ların kemiklerini 
arttırır. \:ocuk

kuvvetlendirİ . 

--
MiLLER 
EN SAGLAIV' 

Otomobll ve kamyon 
lastikleridir. 

YALNIZ ( MiLLER ) 
ALiNiZ 

En ucuz fiatlarla en fazla 
kilometre elde etmiş olursunuz 

OTI AŞ Otomobil Hcaretı T. A. Ş 
Beyoğlu istiklal caddesi No. 239 
Telgraf: OT OMA TA Beyoğlu, 

Telefon B. O. 2866 

M. M. satın alma 
komisyonu ilanı 
Bitlisteki kıtaatın ihtiyacı 

olan odun ve koyon eti ka
palı zarfla münakasaya kon
muıtur .ihalesi 18 haziran93 l 
perıembe glinD ıaat 15 te 
Bitliste aakeri satınalma ko
miıyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin şartname almak ve 
tekliflerini vermek üzre te
minatlarile birlikte mezkür 
komisyona müracaatları. 

*** 
İzmitteki kıtaabn ihtiyacı 

olan eriıııit sızdırılmış sade 
yaA'ı kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. ihalesi 8-6-
931 pazartesi günü saat 15 te 
İzıııitte askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin prtnameyi görmek 
üzere Fındıklıda heyetimize 
ve şartname almak ve teklif
lerini vermek üzere teminat
lariyle mezkür komisyona 
müracaatları. 

* * * Ordu ihtiyacı için yerli fab-
rikaları mamulAtından 185,000 
metre astarlık bez kapalı 
zarfla münakasaya konmuş

tur. ihalesi 16 Haziran 931 
salı günü saat 15 te Anka
rada merkez satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin şartname almak ve 
tekliflerini vermek üzere te
minatlariyle birlikte mezkür 
komisyona müracaatları. 

* * * 
Boludaki kıaabn ihtiyacı 

olan un kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. ihalesi 24 
haziran 931 çarşamba günü 
saat 15 te lzruitte 23 üncü 
fırka satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin şart

nameyi görmek üzere Fın
dıklıda heyetimize ve ıart

name almak ve tekliflerini 
vermek üzere teminatlarile 
birlikte İzmitte mezkür ko
misyona müracaatları. 

fstanbul Üçüncü icra Dairesin
den: Mahcuz ve furuhtu mukarrer 
bulunan Sirkeci' de Şahin Paşa ote
lindeki ayna, kasa, halı ve saire 10/ 
6/931 tarihine mÜ•adif Çartamba 
günü saat 10 da sattlacağından talip 
olanların mahalli mezkUrda memu· 
runa müracaat etmeleri ilin olunur. 

Çocuklarınızı, yemeklerinizi ve sıhhatinizi 
muhafaza ediniz. 

Sinek, tahta kurusu, pire, bit, güve ve emsali haşerat tehlikeli hastalıklar 
tevlit, yemeklerinizi telvis eyler. Uykunuzu kaçırır, rahatınızı aelbeder. 

KURUŞA 
Haşerattan ve hastalıklardan ve iztıraptan kurtulursunuz. FAYDA haşaratı yumurta ~~ 

tohumlarile beraber kat'iyyen imha ve ifna eder. Yerli malıdır. Türk zekbı, Türk amelesi 
ve Türk parasile yapılmış olup daha müe,sir, daha mühlik olduğu gibi yarı yarıya ucuzdıır· 

Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu hafif ve latiftir. İnsanlara ve çocuklara zararı yoktur. BütiiO 
devairi devlet, ecnebi müessesat, Seyrisefain, Şirketi Hayriye,' Hastaneler, Hililiahmer, y~V 
mektepl~ri, vapur kumpanyaları, Devlet demir yolları, Amerikan Ford kumpanyası, büyii~ 
oteller, Yalova kaplıcaları, Bursa hamamları ve bütün müessesab milliye FAYDA istimal eyler· 

Servetimize acıyalım ve ecnebi yaldızlı reklamlarına aldırmayalım. 
Kutusu 50, büyük 75, bir kiloluk 125, pompBBı 75 kuruştur. Hasan ecza deposu. 

Harbiye' de ''BelvU,, Bahçesind~ 
Muganniye MAKBULE, MAHMURE HANDAN, BELKİS, SERVET, SUZAN hanımlarla 
ZEKi, SELAHATTIN, _H. HÜSNÜ beyler ve kemani NOBAR, Piyanist VESAMET H. 

bestekar SELAHA TTiN (T ~nburla), Cümbüş ve viyolonsel CEMAL, klarnet 
BAHRi beylerden mürekkep: 

iSTANBUL NAGMELERI MUSiKi HEYETi 

? 
PHOSPHATllE FAllERES 

(FOSFATIN .FALIER) 

tÇOCUKLARIN EN MÜKE••EL GIOASIOIR, 
'I lnot. 8 tncl aydan itibaren: memeden kum• ıem. 
anJarında ve neşvU nüma esnasında kuUanıhr_ oı, 
eürmeelnt ıwe k•milcl9f'in te,ekküH.lnü t•ehU tMSer
S ıh hat v• kavv•t baht eyler . 
tter çocutun hOfU'l' •.tder bt• a•dadır• - . 

1. QUAI AULACNIER. ASNIERES • PARU5 tl'RANCl!I 
' ; 

Bankası 
hissedar anına 

Mukavelenamei esasinin 17,18 ~ 
ci maddelerine tevfikan hi1Sedar•~I 
gerek teahhüt ve gerek taksit 101' 

tile i,tira eyledikleri hisseler b•V 
yei bedelitını 8 Ağustos 1931 ı•" 
hine kadar Bankanın Üsküdar'ıl' 
Hakimiyeti Milliye caddesinde ~~ 

k • "d d" ıl mer ezı ı are veznesine tev ı 

teslim eylemeleri mecfüi idare I<•" 
rile ilan olunur. Müdiriy•1 

DlNTiN 
Naauhi 

Dit macununu 
ve Sefa ıürme-

HORHORUN
• Iİ ile kıl pod-

E: Dr. 1 J rasını ber yerıle 
. ara ınız 

eyoglu T~katlıyın yının~ı mekıep ıokık 35. Cılt ve emrazı '4 
1 

y •• •. 
zlllırevıyc tedaYlhaHsı. Herglin 11bılıı.. llıpmı lı:aclır. , es ul muclür: 

/ 
Bürhan;l4111' 


