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Kongrenin 
Havası içinde Kuponlar müzakeratında takip edilecek usul 

(Telefonla-Ankara)- C.,c H F k b•• ••k k • b 1 T f 'D • l k•ıı •ı d•• ~~~ef~~ea:'s~~:~r:~;:~~p:::~ • • ır ası uyu ongresı uı asarru ·ı aın er ve ı erı e un 
:~e~~~~~~·bEi::.~E~:t:e:?~ gün de mesaisine devam edecektir ~~vıet.-De~;yolla-ı müzakereye başlandı 
~n e:ınde olsun çok feyizli • rıle Lımanlarında 

nuyesın ' 
tenkit ve münakaşala;- oı~u: N f veka"letı".ne · I" h nasıl yapılacak? Fırkan1'11 murahhasları, tenkıdı Dünkü içtimada a ıa aıt ayı a 
icap eden noktalarda müsama b k b 1 edı.ldı· 
halı davranmadılar. Esasen fır- encümeninin maz atası a U 
ka şeflerinin ~r~u~u .d~ .bu mer •-----------
kezde idi. "Bırbırımızı ırşat ve 
haklı tenkit etmekte yalnız f.a
ide vardır. Bundan asla zarar 
gelmez. Fakat tecrübelerle sa

Vilayet kongrelerinden ~~len dil~~lerin ... müzaker~sine ~evam ed~ldi. lstan
buJ rıhtım ücretinın tenzılı vekaletçe takıp edılmektedır 

bit oldu ki aksinden mutlaka ANKARA. 16 A. A. -: 
uırar gelir'!,, Diyen; Fırkanın C. H. Frrkası büyük kong~~~· 
Umumi Reisi Büyük Gazidir. , bugün öğleden evvel akte~!i1 

Yüksek mefkureli büyük bir fır içtimada Fırka programı uze-
ka ailesinin birbirine bağlı v~ rinde müzakereye devam et
samimi olan azasının gayesı ıniştir. 
müşterektir: Memleke~in umu Çanakkale murahhası Veli 
mi hayatını en isabetlı tarzda Bey vitayet dahilindeki çay ve 
yürütmek.Onuniçin yalnızm~.m bataklığın kurutulması ve bu 
leketin menfaatlerinden ~ul- havalinin bu suretle kabili is
hem olan bu tenkitler, ha~ıka- kin ve zer'iyata müsait bir ha
lin yollaırmı aydınlattı, ş'!phe le getirilmesi hususunda te
ve tereddüt bulutlarını dagıttı. menniyatta bulunmuştur. 
C.. h · t Halk fırkasının . . 

um urıye .
1 

-k'mbilir kaçın Ali Rıza Bey (Denı~lı), ;:ol 
son kongresıke b~ daha sabit vergisi mükellefiyetlenndekı 
er def~ ofl'ak~al - . ırmüsademe- müsavatsızlıktan bahsederek 
oldu kı ı ır erın . . . · mali · · 

. 'hakikatler meydana çı- her~esın ıstı~aatı yesı nıs~ 
sınden betınde vergı tarhı esasını mu-
kıkr ! 

1 
fırka murahhasla· dafaa eylemiş ve Aydın Demir-

o~~rec ~ temenniyatı oldu. yolları idaresinin tatbik etmek 

Brınm ı·r ço. t hududu yok- te olduğu tarifelere temas ede-
u temennıya ın ·· d 

E ·nsanların ihtiyaç rek halkın bu yuz en ~a_r~z 
tur. sasen ı ld - ·· k .. lat · al ç n 
ve dileklerine hudut tasavvur ka. ~gı muş u .. ın .ız esı 1 

'. 

olunamaz. Bilhassa Türkiyede muhım ~ksarnı uzennde tesvı
ıatandaşların en iptidai sayı- ye amelıyatı y~pı~ış bul~nan 
ıan bir çok ihtiyaçları bile te- Alaşehir - De

1 
nızlı vb~ Mugla -

1 · d'Jmemi~tir. İlaveye lü- Alaşehır yol annın ıran evve 
nıın e ı ~ d'I · · ı ı · k ki bu vaziyetin mes' ikmal e ı mesını ta ep ·ey emış-
znın yo , _. . . 
ulleri bugünkü rejim degildı~: tır. 
Asırlardan beri memlekette hu Muhtar Bey (Mersin), !lf'O
küm süen fena idarelerin gü- gramdaki limanlar inşaatına 
nah ve mes'uliyetlerini. _çe~- ait mukarreratın zamanı inşa
mek, inkılp nesline düştiı. lhtı- !arı itibarile mühim bulunduğu 
yaçlarımız, dileklerimiz çok- nu işaret etmiştir. 
tur. Ancak bütün bu ihtiyaç ve Cevdet Kerim Bey (İstan
?ileklerin ~egiine ölçüsü, mal~ bul), memleketin yol ihtiya~ın 
ımkandır, bütçedir. Meselelerı dan ve nahiye, kaza ocaklanle 
bu görüş zaviyesinden muhake viJayet kongrelerinde bu husus 
me etmelidir. ta izhar edilen temennilerden 

Kongıredc, fırka murah:ıasla bahsetmiştir. 
nnın teklif ve temennil.ennden Cevdet Kerim Bey izahatı
her vekil kendisin.e aıt ola'.1 na devamla yol mükellefiyetle
hususat hakkında ız.ahat ve~dı. rinde yapılacak tenzilat dolayı
Bunlardan kabul ve ıora~ı mu~ .1 elde edilecek varidatın mev 
k~n ola~ ma<l~ele~ tesbıt edıl= ~~~u muhafazaya kafi _gelemi
dı. Tatbıkına ımk.an. bulunma eceğine nazarı dikkatı celbey
Yanların sebe~!erı ızah olun- iemiş ve bedeli nakti zarnları
d.u. N etice.~i .~usbe.t ols~, m: nın tayini hakkının hususi ida
fı olsun butun b~ı ıza~a:;_ k~ relerden alınmasının doğru ola 
gre azasını tatmın ettı. 

1 
~ es mıyacağını ileri sürmüştür. 

anladı ki eğer bu mem e ette . . . . h 
halk lehhte daha bir çok şeyler Nafıa vekilının ıza atı .. 

sebebi Bundan sonra Nafıa Vekilı 

hY~pıl.~m.ıyot~sna~e~~::yetin nok Hilmi Bey söz alarak demiştir 
usnu nıye ı . . . . · 

sanı deg- il maddi ve malı ımka kı: . . . . 
• "Mersın Jımanının ınşaat ı-

nm fıkdanıdrr. . · 't 
Fırka kongresinde bazı ka- şine gelınce bu ınşa~t.a aı . pro-

Nafıa vekili 
111LMI BEY 

pılması ileri sürülen tenzilatın 
bu vergi miktarını yarıya indi
receğini ilave eylemiştir. 

Vekil Bey Anadolunun lü
zum ve ihtiyaç hissedilen muh 
telif yerlerinde 2 5 büyük köprü 
yapıldığını, büyük yol şebeke
lerinin bazılarının da ihale edil 
diğini söylemiştir. 

İhracat mallan 

Saadettin Bey (İstanbul), 

ihrac~t ma.~1~:mın bugünkü ~3:
zıyetı ve surumlerinin ternını 

için verilen takrirlere cevaben 
iktısat vekili tarafından verilen 
izahata teşekkür ettikten sonra 
demiştir ki: "Mevzuu bahsetti
ğimiz meselelerden biri de malı 
sulatı sinaiyenin memlekette 
sarf ve istihlaki ve ayni zaman 
da sanayiin inkisafını temin i
çin devlet bütçesinden maaş ve 
ücret alan zevatın yerli malı 
kullanmaları mecburiyeti idi. 

· Saadettin Bey bu husustaki 
noktai nazarını teyit için un it
halatına yü'csek gümrük resmi 
vazedildiği zaman memleket i
çinde kafi derecede değirmen 
bulunmadığını ve fakat himaye 
nin vaz'ı karşısında bugün ihti
yacatı karşılayacak miktarda 
değirmen yapıldığını ileri sür
müştür. 

Emin Bey (Eskişehir), fır
ka programının mükemmeliye 
tinden bahsederek demiştir ki: 
"Halk Fırkası programının dev 
let işlerine tatbikı ile köylü ve 
memleketi daha ziyade refaha 
eriştirmekte muvaffak oluna
caktır. 

Emin Bey bundan sonra 
programın tatbikında gözetil-

( Devamı 6 mcı sahifede) 

Limanda dün iki vapur 
musademe etti 

Her iki vapurda rahnedar oldu,acentalar 
biribirinj protesto ettiler 

j 
' 1 
1 

nunlarımızın tadil ve ıslahı et- jeler hazırdır ve Ve <alet ımı';i_ 
rafınd da teklif ve münaka~a ata mezundur. Sams~ ve 
lar oldau: Hatıdardadır ki; m!l reğli ~iı:nanları ~a aynı derece= ı· 
li .d 'kt·~mevkiine geçt·ı- de haızı ehemmıy.et bulunmak 
ği ız.:ı:~ b~tün müesseselerimi tadır. Fakat tahsısa_t bulunma- j 

. . d lah etmek <lığından ne zaman ınşaata baş 
zı aynı zaman a ıs ' _ .. 
yeni kanunlar yapmak mecbu- lanılacagı bılınemez. 
riyetinde kalmıştı. Yapıl~n bu Yol bedeli 
kanunlann her itibarla mukem · 
mel olduğu iddia olunaID3J'.· Be Vekil Bey yol bedeli naktisı 
~erin zekası henüz o kemalı bu- mükellefiyeti etrafında ileri sü 
lamadı. Bununla beraber bazı rülen mütalealara cevap ve~.e
kanunların tadil ve ıslahına rek bunun 18-19 mily~n ıra 
mecburiyet hissedilmesi, onla- arasında dönen bir vergı o~du-

- memleketin takrıben 
rın esasen fena yaptldıkların- gunu ve 1 bil 

1 l 
dan ileri gelmiş değildir. Bun- 200 milyon liraya mal 0 a e
da içinde yaşadığımız vaziye- cek 20-21 bin kilo~etre _yola Yukarıda, 6n taraflndan rahnedar olan Valro ;.-sa ı•e 
tin, şeraiıtin, ihtiyaçların değiş ihtiyacı olduğunu soylemış, ya aşağıda, sancak tarafından delinın Tomslıl va.:nırları 
rnesinin büyük tesiri vaırdır. ;;;,;,. • .; •••••• , Evvelki gece saat birde li- gün hareket edebileceği anla-
Filhakika bugünkü vaziyetin manımızda bir vapur kazası ol- şılmıştır. 

icaplarına uyan bir kanun, ya- ı Pı•yangO muştur. İtalyan vapurunun 
rının zaruretlerine uygun gel- Rus bandıralı Mihael Toms- ise ağır olduğundan su 
meyebilir. Her hadiseyi doğdu ki vapuru Akdenize gitmek ü- tadır. 

rahnesi 
almak-

ANKARA, 16 (Telefon) -
Devlet demi·ryolları ve liman
ları idaresinin yeni şekli ve ye 
ni kadroları hazll'lanmaktadır. 
İdarenin işletme işleri Nafia 
vekaletine raptedilmekte ve 
Devlet demiryolları ve limanla 
n işletme umum müdürlüğü i
le rabıtası kesilmektedir. Yeni 
kadrolar tanzim edilirken inşa 
at sa hala ~ının azaldığı nazarı 
dikkate alınarak işletme kıs

mındaki bazı vazifeler de lağ
vedilrnektedir. 

İşletme umum müdürlüğü
nün kadrolarında da memur ve 
işçi tasaırrufu yapılmaktadır. 
Lokomotiflerde tedricen oto
matik tesisat yapıldığından 
bundan sonra gardöfren alın
maması takarrür etmiştir. 

3 ~ylıklar ~ 
Haziran iptidasın

da tevziine 
başlanacak 

Zat maaşları muhasebeciliği 
eytam, eramil ve mütekaidinin 
haziran, temmuz, ağustos üç 
aylıklarının hazi,ran iptidasın
da tevzii için bordroların tanzi 
mine elyevm kadroda mevcut 
memurları kafi gelmediği için 
defterdarlıktan memur istemiş 
ti. Haber aldığımıza göre def
terdarlık Maliye şuabatından 
tefrik ettiği 13 Efendi ile iki 
Hanımı zt maaşları muhasebe 
ciliği emcrine vermiş ve bu on 
beş memur dünden itibaren bor 
droları tanzime başlamı.ştır. 
Bordroların mayıs gayesine ka 
dar ikmaline çalışılacaktır. Ha 
zirandan itibaren üç aylık ma
aşların tediyesine başlanacak
trr. 

Maarif Vekili 

İlk içtimada müzakerenin tarzı 
cereyanı görüşüldü; dayinlerin 

salahiyeti hafidir 

.. J 

DIJn Saracoğlu ŞUkrfl Begle mllzah•reg• başlagan 
Jnglll:ı, Frantıı:ı, Alman dalnler 11ekllterl 

ANKARA, 16 (Telefon) -
Hamiller mümessillerile mu
rahhas Saraçoğlu Şükrü Bey 
arasında bugün Maliye vekale 
tinde müzakereye başlanmış

tır. Bu temasta müzakerenin 
cereyan tarzı etrafında görüşü! 
müştür. 

Hamiller mümessillerinin ka 

fi salahiyeti haiz olduğu anla 
şılıyor. Müzakerata esas olab 
leçek bütün vesaik ve rakam 
Ja.- ihzar edilmiştir. Müzaker 
tın bu defa hüsnü suretle inta 
edilmesi ihtimali vardır. Maa 
mafih müzakerenin uzun süre 
ceği de tahmin edilmektedir. 

··---.. ·---·--· ... --.......... 1111 .............. -~ ... ---.. ... , __ •• , •••••••••• 

Erkinı 11 ubıyei Umumiye müşiri Fe11zi Pı. H:ı. ni 
küçük kerimelerinin düğürıü ı',ıiinasebetile Tlirkacağınd 
mükellef bir sınıare verdiklerini ya:ı,,,ıştık. Gelin lıa 
nı nın Gazi Hz.. ve pederleri Ferni Pş. ile bir •r•d 
çekilmi1 reJmini neşrediyorıız. 

Rasim Ali B. meselesi 
için ne di Yor ? ,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lllllllllllllllllllllllHlllllllRl111 

Ankara, 16-MaarifVeki- = Karı·lerı·mı·ze 
li Esat Bey, Rasim Ali Bey me- -
selesi hakkında şunları söyle-
di: ... .. 

"- Rasim Ali Beyin müdafa l 
ası alınmadan hakkında karar ki seneden beri intişar etmekte olan Politika 
verildiğinden bahsile ve diğer = refikimiz, dünden itibaren şahsiyetini "Milliyet,, 
iddialarla resmen Ve\taJete yap 1 İn daima kuvvet ve tekamül arzeden şahsiyetine 
tığı bir müracaat vardır. Her ;;;;;; mezcetmiştir. Bu suretle iki tahrir heyetinin bir· 
vatandaşın hakkı muhterem ol- - leşmesile gazetemiz daha ziyade kuvvet bulaca
duğundan bu müracaatın tetki- ğından, senelerden beri ifa ettiğimiz neşriyat va 
irini vemütaleasını bildirmesini = "f 
Darülfünun Emanetine havale - zı esini karilerimizi daha memnun edecek bir şe-
ettim. Alacağın cevaba göre, = kilde yapacağız.,, 
bir karar vereceğim. Darülfü- - Avrupa ve Amerika matbuatında gazetecilerin bir-
nun Emini, 931 Darülfünun le:ımcsi sık sık resadüf edilen bir hadisedir. Bunu i/-
bü~çesi için Ankara'ya gelmiş- - ham eden sebep te vesaitin ve mesainin ittihadile kuv
tir. Her Vekalet bütçesinde ta- E vetin artması ve tekasüf etmesidir. 
sarrufat yapıldıg- ı halde, Darül Milliyet PoJitikanın bau hususiyetlerini almıştır. Pi-
fünun bütçesi bu sene eskisi gi- _ 
bi 800 bin olarak tesbit edilmis = yanko yapmak ve kupoıı koymak Milliyetin şimdiye 

l tir. Darülfünun, bu miktar tla: - kadar taıbik etmediği bir usul olmakla beraber, Po/iti
hilinde imkan bulursa istediği = kada başlayan büyük bir eşya piyankosunu Milliyet de
islahatı yapabilecektir." :_ vam ettirecektir. Politikada şimdiye kadar bu kuponla

rın 8 tanesi çıkmıştı. Milliyet kari/erinin, bir hafta 

Kongre murahhas- _=_ evvel Politikada başlayan bu kuponlardan istifade/erini 
)arı dün Orman temin etmek için bugün (1) den (9) a kadar olan kupon 

-
= farın yerine geçecek kuponu dercediyoruz. 

çiftliğini gezdiler (Soruyoruz) (Mizah) (Eğlence) (Kadın ve moda) 
ğu an ve şarta nisbet ederek KUPONU zere limanımızdan harekete- Maamafih dün alınan ted-
rnuhakeme etmelidir. Bir derken suların akıntısına kapıl birlerle tehlikenin önüne geçil- ANKARA, 16 (Telefon) -
çok miiesseseler gibi, kanunlar ( No. 

1 
_g J ~ış, Kabataş önünde demirli miştir. Gazi Orman çiftliğinde bugün 

A •·kerlik, Fen, Çocuk, Sinema gibi bazı sütunlar ve sa
hifeler, karikatürler Milliyete nakledilecektir. 

tabii bir tekamül cereyanını ta bulunan İtalya bandıralı Val- Bu vapurun müsademeden kongre murahhasları seırefine 
kip ederler. Nihayet, geçenler ı rossa vapurunun üzerine düş- zararı beş bin lira kadar olduğu yapılan davet havanın biraz 
de bir devlet .,_damımızın dedi müstür. Bu mı.isadcme netice- tahmin edilmektedir. yağmtırlu olmasına rağmen 
ği gibi: "Memleketimizde, de- Bu kuponu kesip sinde iki gemi de rahnedar ol- Valrossa'nın umpanyası key çok neşeli geçmiştir. Misafir-
ınir çerçeve içine alınmış hiç muştur. İtalyan vapuru baş ta- fiyeti protesto etmiştir. Liman ler, çiftlikte Gazi Hz. ta-
bir kanun yoktur. Bir kanunun saklayınız. rafından, Rus vapuru ise san- heyeti fenniyesi dün gemilerde rafından karşılanmışlar, çiftli-
yeni ihtiyaç ve vaziyetlere gö - -• - cak tarafından rahne almıştır. . ki rahneleri tetkik etmiş ve m.u ği gezmişler ve çiftlik mamu-

Herhalde MilJiyet bu tevhitten sonra daha kuvvetli, 
daha mütenevvi ve daha zengin nıünderecatla intişar 

edecektir. 

Her zaman teveccühlerini esirgemeyen muh= terem karilerimizin, bu birleşme ile bir kat daha 
= kuvvet bulan gazetemizi daima muhabbetlerine, 
E mazhar edeceklerinden eminiz. ..1esı re değiştirilmesine hiç bir ma- Piyango fa/sif alı 7 nl'i Rus vapurunun yarası kolay dahaleyi muap bir va~iyet gör- tatile hazırlanmış zengin bir 

_L-_.:;.n:.:.i ...ı..:'O~k:.!t;::U:.:.·r:.:.. '----------1L--.sı.ı:lUUJı!ıl!!l:z.!!d!::e!!d!lr:,:. __ _,::_ı.ı[lli.·lta.Jk~ai!.Jb:zıil~i~ta:!_m~iı;.· ~o:!:ld;::u:!!ğ~u~i~ç::,:in::.:;:d::;:e,:.r.ı.:m.:.:;e;:m:.;i,!ş::.;ti:;. . .:G::;e:::m::.:.::il:,:e.:,r :.:,in:..:;ik:-i:,:s::.,i .:d;:.e:.,:si:_-_ı b~fede izaz ve ikram edilmişler iı..111111uııııııııuııuııu11ı1wıııuıııııııııııı1111ınııııuıııııuııı111111111· 
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No:6 laza11: il. Yavuz 

Hüsrev, tozu dumana 
katarak uzaklaşb •.. 

•••••••• 
Halkın ağlayarak haykırışları hazin 

bir uğultu halinde yükseliyordu 

. Bu iradenin tarihinden itiba ı Saatler goçtiği halde Hüsre 
ren Hüsrev, diğer vatandaşlar vin meydana. çıkmaması sa-

1 gibi serbest ve kB.llei hukuku- ray mürttesiplerini şüpheye dü 
na ve emliilcine sahip olacalc- ,ıinntiştü. 
tır . ., -Acaba - diyorlardı - Hüs-

y eniçeriağa.sı fermanı oku- rev gizli hazineyi başka bir ye 
• duğu zaman Fatih meydanma re kaçırmakla mı meşguldör? 

binlerce insan toplanmış: Başına devlet kuşu konan 
- Yaşasın Hüsrev... kimseleri çekememek, beşeri-
- Var olsun Hüsrev.. yetin en maruf vasıflarından 
Diye bağrışmağa başlamıış- biridir. Hüsrevin Sultan Meh-

lardı. met tarafından affedildiği ve 
Herkes biribirine soruyol'du: halk arasında beyaz at üstün
- Şaşılacak şey ... Demek ki de görünerek büyük tezahürat 

zindandan firar etmiş ve şim- la karşıladığı şayi olunca 'Sa

dıye kadar yaşıyormuş! rayda herkesi merak sarmış-

Biribirini ezerek koşu~an bu tı. 
in~an kalabalığı arasrnda, at
mı~lık bir ihtiyarın bayıldığı

Hüsrevi eskiden beri çekemi 
yenlerden biri de İstanbul ka
dısı Semsettin Efendi, Hüsre
vin iffedildiğini haber alır al
maz derhal cübbesini ve kavu 
ğunu giyerek saraya gitmiş ve 
Fatihi görmek istemişti. 

nı görenler hep bir ağızdan 
lıay;ı:ırdılar: 

- Hüsrevın babası., 
- Zavall• ihtiyar sevincin-

e' n bayıldı.. · 
İ'ıtivann vüzüne su serpti
,•e ayılttılar. 
Yenıçen anası ihtiyarın ya

l nı'1a yakla tı. 

İstanbul kadısı (Bizans) ın 
sukutundan evvel Edirnede i
kamet ediyordu. Şemsettin E
fendinin genç ve güzel bir kızı 
vardı. 

- O vakitten beri oglunu 
görmemis miydin, ihtiyar? 

- Hüsrevin babası gözleri
ni actı, kendini topladı: 

- Görmedim pasam! ve o 
\·a•cıttenberi ağlamaktan göz
lerim kör oldu. 

- Şimdi nerede olduğunu 

bilıyormusun? 
- Ne bileyim paşam .. O zin 

dana atıltlrgı zaman ben Ana
doluda idim. Onu görmeğe gel 

1 diğim gün bana: 
"Oğlun öldü!., Dediler. 
Fakat, ben inanmadım. Her 

gıin gözlerim yolda, onu bekle 
miştim. 

Bu esnada uzaktan, beyaz 

Hüsrev kadının kızı ile se
vi sın iş ve sevgilisini babasın
dan istemisse de kadı efendi: 

Ben, nikahtan evvel kızımın 
yüzünü gören küstahı kendime 
damat yapamam. Demiş ve bu 
yüzden Hüsrevle araları açıl
mıştı. 

Şemsettin Efendi çok muta
assıp bir adamdı. padişahın hu 
zuruna çıkınca gene o eski en
dişesi ile söze başlayarak: 

(Bitmedi) 

at üstünde, mahmuzlarını hay ( ~ 
vanın karnına vurarak koşan Kadın 
b: r delikanlının halk arasına 

...... ------·--------~ karıs tığı görüldü. Herkes se-
' •İn, ve telaş içinde haykırı-

ı 

yordu; 
- Hüsrev geldi. 
- Ya~asın Hüsrev .. 
El şakırtıalrı, göz yaşları 

ve: 
- Yaşa. 

Sadaları arasında, Hüsrev, 
sagına soluna ::;elam vererek, 
duvartı asılan fermanın yanına 

geldi. 

Dömisezonlar 
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.. 
HARİCi HABERLER •• 
Avrupa birliği komisyonu .• 

İngiliz ve 
nutukları 

Fransız hariciye 
ile açıldı ve 

nazırlarının hararetli 
komisyon 

M. Briand L Atina mektubu 1 

Daima sulh için ça
lışacağtnı söyledi 

Mr. HENDERSON 

CENEVRE, 15 A.A. - M. 
Bnand, refakatinde M. Fran
çois Poncet bulunduğu halde 
bu sabah saat 8 de buraya gel-
miştir, 

M. Briand istasyonda bir 
çok ecnebi mümessiller tara
fından karşılandığı gibi, teşri
fat ahkamına ve vaktin erken 

Türk-Yunan dost
luğu etrafında .. 

Atina (Milliyet) - Büyük Millet 
Meclisinin açılması veoileoile T ürki 
ye Cümhur Reisi Gazi Mustafa Ke
mal Hz. ile Batvekil hmet Paaı ta
rafından irat edilen nutuklar bura
.la pek büyük bir dikkat ve alaka 
uyandmnıt ve ayni ıuretle tetkik 
ve tefsir edilmiıtir. 

Yeni intif8.ra baıJayan "Proti,, 
gazetesi ismet Paıarun Türk - Yu
nan dostluiu hakkındaki mühim be 
yanabndan bahsederken Yunan 
efkarı umumiyeıinin de buna ittira 
kini kaydediyor. Türkiye ile Yuna
nistan arasında daimi bir dostluk 
ve 11hbi bir t"'riki mesai lüzumu 
ehemmiyetle takdir edilmektedir. 
Bu ııazetenin bu tarzdaki mütalea
unr okuduktan sonra daha aıağıda 
da lstanbul Rumlar1nın ve patrikha 
nenin vaziyeti bi.la muallakta kal
dığım iddia ediyor. 

Diğer taraftan ciddi bir gazete o~ 
lan "Praiya,, gazetesi de Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde irat edi
len nutuklar hakkında mütalea be
yan ederken Türk - Yunan doıtlu
ğunun bu hararetli beyanat ile bir 
kere daha teeyyüt ettiğini yazmak
tadır. Bu gazete diyor ki: "Bu key. 
fiyet yeni Türkiyeyi idare eden dev 
let adaml:t.rının ne kadar samimi e. 
meller beslediğini göstermektedir. 
Bu samimi emeller Yunanistan ta· 
rafından izhar ediJen emellere teva· 
fuk için müzakere cereyan ederken 
Türkiye - Yunanistan arasında da 
teşriki mesai esbabı hazn·lanacaktır. 
Bu itibarla bu Atina gazetesi bu 

olmasına rağmen istasyona mütaleayı serdederken Türkiye ve 
gelmiş olan İngiliz hariciye na Yunanistan Avrupa sulbuna pek çok 
zın M. Henderson tarafından hizmet edeceklerinden bahsediyor. 
da istikbal edilmiştir. M. Bri- Bundan ~ka nim resmi bir ııazete 
and, M. Henderson'un bu hare- olan "Hestia,, da Türkiye ile Yuna
ketinden fevkalade mütehassis niıtan münasebatının hakiki bir in

kitaf basıl olduğunu ismet Paıa nut 
olmuş ve !cendisile son derece- kunda söylerken Türkiye Baıvekili
de dostane bir tarzda ve sami- nin keyfiyeti kat'iyet mübalağalan
m\ bir surette görüşmüştür. dınnamış oldupnu kaydetmektedir. 
Ayni trenle Lehistan hariciye Bu deiitiklik tarihte yqine bir de
nazın M. Zaleski de gelmiştir. ğiıikliktir. Her iki millette ha,ıl o

lan bu tahavvül kartılddıdır. Bu iki 
tik, İçtima açılırken millet birbirini çok iyi tanır. Onun 

CENEVRE, 15 A.A. - Av için mazinin üzerine perde çelımeğe 
rupa birliği hakkında tetkikat karar venniılerdir. Her iki milleti 
icrasına memur komisyon saat birbirine batlayan menafün iıtiraki 

sayesinde dostane ve hakikaten mes 
11,30 da açılmıştır. M. Briand, ut bir istikbal bazırlamı! olacaktır. 
tetkikat komisyonunun şimdi- Muhalif gazetelere ıelince; Bun
ye kadar iktısadl meselelerde lar Türk - Yunan münasebatındaki 
ve bilhassa Tuna 'lı memleket- bu mühim inkitaftan bahsetmiyor
ler hububat istoıdannın sarfı lar. Fakat Yunan efkan umumiye•İ 
meselesinde başarmış olduğu ,:P;,;8;,;;k.;m;.;em;;;;,;;;.00;;;";,;;d;,;;u;;.r~. -------

-
işlerin önümü.lC'.eki ~eneler zar hazaların fe ı•kinde tutulması 
fında istihsalat fazlasının sattl- lazım gelen sulh müesseseleri
ması hakkında izahat ve ma!U- dir. 
mat vermiş ve zirai krediler sa- Ben işgal ettiğim mevkide 
hasında husule gelmiş olan te- uhdeme terettüp eden vazifeyi 
rakkikleri ehemmiyetle kaydet diğer arkadaşlarım gibi ifa et
miştir. tim. Bazı saatlerde ön safta bu 

faaliyete geçti 

Mısırda 
intihabat gürültüle

ri devam ediyor 
KAHİRE 15 (A.A.) - Res

mi malUmata göre dünkü ha
diseler esnasında 7 kişi ölmüt 
ve 93 kişi yaralanmıştır. Bun
lardan yirmi üçünün yarası a
ğırdır. Zannolunduğuna göre 
polis ve asker arasında ancak 
birkaç yaralı vardır. Bunların 
da yarası hafiftir. Mısır piyade 
ve süvari kuvvetleri Kahire 
sokaklarında karakol gezmek
tedir. Zifta'da ehalinin polis ka 
rakoluna hücum ettiği ve neti
cede polisleri ateş etmek mec
buriyetine soktukları söyleni
yor. 

KAHİRE 15 (A.A.) - Baş
vekil, intihabata ait erkamın 
henüz tamam olmadığını söy
lemiş ve fakat intihabata işti-, 
rak edenler yüzdesinin 1923 ve 
1925 senelerindeki yüzlere faik 
olduğunu ve mezkil.r senelerde 
intihabata iştirak edenler mik 
darının mütekabilen yüzde 54, 
58 olduğunu iliive eylemiştir. 
KAHİRE 15 (A.A.) - Res

mi malfimata göre Portsaitte 
yüzde dört Kahirede yüzde 
38 İ skenderiyede yüzde 70 kişi 
intihaplara iştirak ederek rey 
vermişlerdir. 

M. Hoover'in 
mektubu 

bir 

NEVYORK 15 (A.A.) -
Eski Amerika Reisicümhurla
rmdan Monroe'ye ait yarım 
heykelin küşat resminde M. 
Mooverin bir mektubu okun
muştur. Mü§arünileyh, bu mek 
tubunda "Monroe düsturunun 
reis Monroe tarafından Cenu
bi Amerika cümhuriyetine kar 
şı duyulan muhabbet ve dost
luk zihniyeti ile tanzim edil
miş olduğunu ve hükumet için 
dost ve kardeş cümhuriyede
rin refahına karşı Müttehidei 
Ameriknın beslemekte olduğu 
teveccüh ve alakayı izhara ve
sile zuhur etmiş olmasının bir 
bahtiyarlık olduğunu" yazma'• 
tadır. 
--~ ..... .-.~--

Balıkesir de idman şenlikleri 
BALIKEŞİR, 15 A. A. -

Orta mekteplerin idman şenlik 
!eri bugün stadyomda binlerce 
seyirci huzurunda muvaffaki-

yetle icra edilmiştir. Şenli 
muallim mekteplerile erke 
kız orta mektepleri talebes 
tirak etmiştir . --

Açıkta kalan memur- ı ölüm cezasına çaırpılması 
la ik · kında hükumetten meclise 

ra ramıye •tezkere gelmiş.tir. 
!Z~tR, 16 <~_usus~) - Be- Bankacı bir hanı 

ledıyenın 1931 butçesınde ta-
sarruf edeceği memurlara veri
lecek ikramiye tahsisatı olmak 
ü:ı:ere bütçeye 10 bin liralık tah 
sisat konmuştur. 

Bir idam talebi 
ANKARA, 16 (Telefon) -

Sivasın Urbannnüslim mahal
lesinden Kerim oğlu Veyse1in 

ANKARA, 16 (Telefon) 
1ı Bankası memurlarından 
tice Hanım Beyoğlu şubesi 
amelat amirliğine,ikinci der 
imza· sallihiyetini haiz olar 
tayin edilmiştir. Bankac 
mesleğinde ciddi bir karber 
parak yetişen Hatice H 
evli ve altı çocuk annesidir. 

Tavukçuluk sergisi 
cuma günü açılacak 

Gazi Hz. ile ismet Pş. ve lktısat Vekale 
sergi için 1000 lira mükafat verdilP. 

Tınıuhçulızk ve çlçe.lı('lllk s•rglıi idare keg'ell 

Ayın yirmi ikisinde açılac ·. 
olan tavukçuluk ve çic;e'cçilın: 
sergisine ait hazırlıklar bitmiş
tir. Cuma günü jüri hey'eti top 
!anacak ve tetkikat neticesiııi 

ihtiva eden raporları Ziraat o
dasına verecektir. Oda bu ra
porlar üzerine sergide mal teş
hir edenlerin derece ve müka
fatlarını tesbit ederek verecek
tir. Serginin resmi küşadı Cu
ma günü saat 12 de vali Mu
hiddin Bey tarafından icra edi
lecektir. Sergi üç gün açık ka
lacak ve bu müddet zarfında 
bahriye muzik~sı ile şehir ban
dosu bulunacaktır. Yüksek ma
kamat ve müessesat se.giye bü 

Merhun 
lüliiııler 

yük bir alaka göstermekte v 
nakdi mükafat vermektedirler 
Bu meyanda Gazi Hz. ile ba 
vekil İ~r.ıet Paşa ve iktisat ve 
kaleti bin lira vermişlerdir. Bu 
mükafatın hangi şubelere veri 
leceği hakkında Ankaradan ta 
limat beklenmektedir. Aynca 
Ankara Milll Tasarruf ve İkti
sat cemiyeti 50, İstanbul şehri 

100 İstanbul vilayeti ı 00, Zi
raat Bankası 150, Ticaret ve 
Sanayi odası 100, Sanayi ve 
Maadin Bankası 25 lira vermi• 
\erdir. Hey'eti tertibiye Salı gL 
nü sergi yerini hazırlamağa ba~ 
layacaktır. ·-------

Berberler 
Padişaıh1n iradesinı gözümle 

görmek istedim .. 
Diyerek, duvara eğildi ve 

serbest oldugunu anlayınca: 

İngiltere hariciye nazın M. lundumrn bu, ahval ve vukua
Henderson, komisyon azası na tın neticesi ve talinin bir eseri

Camilerin 
ınasrafları 

. Mübayaa muamelesi ni-
Hademe1 hayrat maaş- ·· tl ·· ·· ·· ? 

Verecekleri aidat 
tenzil o1undu _Yaşasın adalet! mına Nl. Briandı gene kendi dir. Cihan sulhünü temine ça-

Diye bağırdı. başlannda görmekten mütevel lrşmakta olduğumuz bu sami-
Ha vvanınc sürdü. Kalabalı- !it sevinçlerini izhar etmiş ve mi muhitte insanın şahsi mü-

ğı ya~dı ve hayvanının bastı- şu sözleri söylemiştir: Jahazaların fevkine çıkması her 
ğı yere yüzünü ve gözünü sü- .. ;, . ·:·. •'Fransa gibi büyü'< bir mem yerden daha kolaydır; 

' ren halkın arasından bir rüz- 1 ·:·. ':',' :·ı leketin milll siyasetine müda- Hissiyatın, umumı hayatın 
!A. ı gar gibi esip geçti. ( ... '..'{.'· :;; ~::: hale etm~k düsüncesi bizden hadiseleri tesirile v~ onlara te-

Halkın ağlayarak haykırış- ·· · .. .. ·:·.: pek uzaktır. Fakat bizim naza- baan, deği§memiştir ve asla de 
r , ları, hazin !ıir uğultu halinde , . · . .. :· · nmızda M. Briand yalnız Fran ğişmiyecektir. Sizi burada bir 

. göklere doğru yü..lcseliyordu. \'..;~. :; •.°': • sız hükumet adamı değildir. O , arada toplanmış gördüğümden 
~ Hüsrev uzaklaştı. 1 

••• :_.~ ·._.~::.-.>.ı.::· .. ·: .. ;. beynelmilel bir siyaset recüldü- dolayı büyük bir saadet duyu-
Yıldırım sür'atile giden hay dür. Ve bizim nazarlarnmz a yorum ve bana :rnrşı göstermiş 

~ , vanın kaldırdığı bir toz bulutu .· ... :,.} ·.;.·~ Cemiyeti Akvam zihniyetinin olduğunuz itimattan fevkalade 
Fatih meydanını baştan başa müı>,ahhas timsalidir. Millet- mütehassisim. ister b;.ırada ol-
isti\a etmişti. ler arasmda tees!;ÜS etmiş olan sun, ister başka yerde olsun, is-

Herkes soruyordu.: muslihane münasebetleri ona ter iptila ile sulh emeline ken-
- Hüsrev bir rüzgar gibi ge ve onun fikirlerine medyunuz. disini bağlamış o/an Fransanrn 

lip geçti ... Nereden geldi nere- Binaenaleyh, M. Briand'ın oy- mümessili sıfatile olsun, ister 
~re gitti? ı namış olduğu rolde bir tebed- elinde bastonu propaganda se-

dül hasıl olmasını arzu ederiz. yahatine çı\;mıs. alelade bir sey Padisahm fermanını duvara 
· l az geldi. Fakat mevsimde henüz O, bizim rehberimiz olmalı, vali srfatile olsun benim mefku i ' talik eden Y eniçeriag~ ası bile, L___ r 

bir İ•tilrrar yok. Hava """"n •çıyor, nasıhimiz olmalıdır.. İstikbal rem da:ma sizin mefkureniz o
Hüsrevin nereden gelip nereye bazan (\lpalr seçiyor. Onun için bu 

1 gittigini anlayamamıştı. hazan sıcak ve hazan serin günlerin ne suretle tecelli eder!;e etsin lac:ıkttr. Ve naçizane mesaimi 
~ Hukes Hüsrevi. saraya git- 'ltendine mah•u• bir giyiniş tan.• onunla birlikte çahşm1ş olmak hep bu mefkureye varmağa sar 

· d. d vardır. A~ık roplara sıra gelmedi. b;ı:im için bir sürur membaı o- fedecei!im." mış zanne ıyor u. T _ 

Öyleya .. Senelerdenberi hali Onun için hem hafif, hem de hava lacaktır." Her iki hitabe de şiddetle al-
tahavvüllerioe uy,un 6İrinm~lc icap M. Briand'ın cevnbı kıs.la~ınıs.tır. 

ı firarda olan bir idam mahkü- eder, Dömiseyon kumatlara göre, 
1 mu böyle birdenbire affedilirse çok zarif modalar bulmak kabildir. M. Briand bu sözlere cevap Bundan soma komisyon, M. 

:ırzttazimat ic,in saraydan bas.- Ancak \ıu mode\lerin ömür\eri lr.ısa- vererek M. Henderson'un bu il Motta'nm Avnıp:ı. birliğinin 
f ı ka nereye gidebilirdi.? dır. Çünkü mayıs geçtikten sonra tifatlarrndan pe'c mütehassıs tensi ki hakkında':i raporunu it 
c11 Saray müntesiplerinin he- ağır ırelmeğe ba§larlar. Bunların için ve adeta mahcup olduğunu söy / tifak ile kabul etmiştir. Rapor-

me:ı IJepsi de: J;;. e;a::;,7;,tert}: ~~'"v7' ı:::::'::- lemiş ve sözüne şu suretle de- (da, birlik teşkilatının mahiyeti 
- HJsrev nerede ise saraya ba\lılr.lar gibidir. Kena.n ıeni\ \•pka vam etmi~tir: · isti~ar\ o\du~u ve \\i.c, \ıir suret 

..,.e\ttt'1' 'it \\ü\l.ümO.ann a)ak- \ar, ko\\Ümün heye\i umumiyuine 'Bu söz\erde \\ak\kate ai.t o- 1 \e Cemiyeti A~<Varrnn faaliyeti-
lanna kapanacak. ne kadar zerafet veriue, .• ıelid~ ~ir lan hisseyi ayırmalr ve ayni za-(· ne karşı rekabet icrası mevki-

Diyorlardr. . .ırd • . • 

1 
-'mr;,/l _bu ~era~etten b1r fey ıhl~l manda M. Henders~n'.un b~n.a i~de oltn~dığı beya'.1 edilmekte 

Jiusre,.;M ~-,.eden e bıııu_ •eniz, .,,,,_ee~ ... ~vf·:ı:•de veya. ~·r~a. ·- karşı olan muhabbetının tesın- dır. Komısyon aynı 7..?manda 
1 "<fıı Pencer >'•!, «et,,,,2,· • 7 , ç,k;ırabılırsırnz. . d .. .. .. . ., . ..,. . ,. '· . ."' 

j -~) J e- . . flJz /ay .. deif~,,L- L•\• nı e gozonune get.Hffie.\\'j\1:. uat\.\'f.\~ \'(\. ... 1::ffi.\'S:j<:m.un. '"'\.'\.'!,a-
.. ~ •nt1h-.h Yorle.r · . "'"uas.s.a. u\: U7. \:: • • 

, t,~" i: "·~ '~ c4. u·ı.~"''" >. ,.,.__ \._nm- ett\'1.'jC\\ l>..\l.vam i.\e .11..vru- ) d\ mesai.sine iştirake daveti 
., , ~,,, • 

1 
at etmı "!l birli~i Jıer türlü ç3h<İ mula t~klifini de kabul etrnistir. , 

' 1 ıı. '' ~ • .. ,,,,,,, ... ~ -,, 
. .. ~ 

, ...... "--"·-

lariJe Evfkaf 1 çın sura e yurumuyor 
Tütün inhisarı umumi mü- Berberler cemiyeti idare he-

bütçesine geçıyor 

Diyanet işlerinin. lağvedile

ceti ve hademei lıaJll;atın Ev
kaf idaresine verileceği bazı 

refiklerimiz tarafından yazıl

mıştı. Bn hususta Evkaf idare 
sinde salahiyettar bu~ zat mu
harririmize atideki izahatı ver 
miştir: 
- Henüz takarrür etmiş bir 
şey yoktur. Muhakkak olan l" 
şey v:>.rs:>. hademei hayrat ma 
aş mesarifinin ve cevamiin me 
sarifinin Evkaf bütçesine nak
linden ibarettir Esasen diya
net işlerinin teşekkülünden ev 
vel b•l hizmetler Evkaf tara
fından görülmekte ve hademei 
hayra tın maaşı da Evkaf vezne 
sinden verilmekte idi. Şer'iye 
ve Evkai vekaletinin lağvı ve 
diyanet işlerinin teşkili sırasın 
da bu vazifeler Evkaftan alma 
rak diyanet işlerine verilmiş ve 
o zaman Evkaf teşkilatı meya
nmda dahi\ bulunan Evkai me 
banii hayriye levazım ve vazi
fe kalemleri de aynen diyanet 
işlerine nakledilmişti. Eski hal 
avdet edinc.e b•ı vtzaiEn Evkai 
ta,:ahndan ne suret\e i.\a edile
ceği heniiz takarrür etmemiş
tir. 

Evkaftan diyanet işleri riya 
setiı1c gcc:;miş ve ayni vaz\.fey\ 
~i>ren ö.\T\ı m'iı.e'S.se"S.e\N, \e·Ja
zım, vazife kalemlerinin vazı
ue,.i tavazzuh etmemiştir. 

dürü Behcet Bey Ankaraya azi : yeti dün içtima ederek azarun 
met etmiŞtir. Mumaileyh bütçe 1 aidatı meselesini görüşmüştür 
ve kadro mt:$cleleriletütün inhi Aidatın mühim miktarda 
sarının umumi şekilde vaziyeti tenziline karar verilmiştir. Es
hakkında vekaletle görüşecek- ki şekilde alınmakta olan para, 
tir. son zamanlarda işsizlik yüzün

Tütün inhisarı tarafından den layikile tahsil edilemiyor
mübayaa edilme'.te olan tütün du. Yeni karara nazaran dük
stoklarmın mübayaa muamela- kan sahibi ustalar senede iki 
tı ~ür'atle intac;edilmediğinden yüz kuruş, kalfalar yüz, c;ırak-
1zmir tütün tüccannın iktisat lar elli kuruş vere<:eklerdir. An 
vekaletine şikayet\e bulunduk- cak hu aidat peşinen alınacak
ları hak1cında 1zmirden dün tır. Evvelce ise birinci sınıf us
bir telgraf alınmıştı. İnhisar i- talar senede bin· iki yüz kuruş, 
daresi erkanından bir zat bu ikinci sınıf altı yüz, üçüncü sı
hususta malumat almak üzre nıf üç yüz a\tmış, kalfa\ar birin 
müracaatımızde demiştir ki: ci sınıf altı yüz, ikinci sınıf üç 

- Şüphesiz tütün mübayaa- yüz altmış, üçüncü smtf iki yüz 
sı çok sür'atle yapılabilecek bir kırk kuruş vermekte idiler. 
iş değildir. Tütünler tetkik ve 
muayene etmek tartmak gibi 
bir cok muamelata tabidir. Ta
bii k'antrolsuz iş yapılmaz ve 
tüccarın arzu ettiği sü'atte her 
halde bu yüzden temin edi.\emi.
yor demektir. Sonra mübayaa
ta yeni başlanmıştır. Tabii bir
kaç gün sonra daha fazla sürat 
temini mümkün olacaktır. 

Ole\c\\\k mektebi 
Şehrimizde bir otelcilik 

mekt::bi küşadı için Turing 
klüp alakadar makamat nez
u\n.ö.e 'teşe'tfoi'ı"S.\ere ini.şmi.ş'ti.r. 

Turing klübün bu tesebbüsü 
tetkik edilmektedir. 

Seyyahlara kolaylık 
Türkiye Turing klübü, vesai

ti nakliyelerile memleketimize 
gelecek seyyah\ara te11hi.\at ol
mak üzere huduttaki gümrük 
idarelerinin münasip mahalle
rinde Türkçe ve ecnebi lisanla
rile yazılmış levhalar talik edil 
me~i.ne karar vermi.ştir 

Gece\eyi.n g_elecek seyyah
lara ait muamelenin de derhaJ 
intacı takarrür etmiştir. 

Jimnastik salonu 
"Kanataş \\sesinde asri Diı 

jimnastik salonu vücude getiril 
mis tir . 
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Mübadillerden veraset ve intikal vergileri nasıl alınacak? 
Mübadillerin intikal L Ekonom! ?I ~ \ 

t vergisi Bu ne ış. ~ 
-ı 

Soruyoruz ! 1 
--

Sokaklarda ~yyıır tayya 
re piyankosu baylliii ya
panlar, bu biletleri üzerin
de yazıh Iİlıtten çok aşağı
ya satabiliyoTlar. Şimdiki 
tutibin son keşidesine ait 
bileti ise üıı:erinde yuılı fi 
atten aşağı değil, bir kaç 
misli faz/asile satmağıı mu 
vallaJc oluyorlar. 

ver as~ oı••.. Pake kumpanyası Kara Ali çetesi dün de 
Vefat edenlerin mallarından ne yumurtaları nak- h k d•Jd• 

suretle vergi alınacak? ~~!:~!k~s!:!!?~~aç mu a eme e ı ı 
Malı.ye vekaletinden o-elen emir tacirleri dün hep bir arada bü-

& yük bir içtima yapmışlardır. 
İskanı adi, teffiz veya tem- ye tahvili suretile bulunacak 

lik suretile mübadil, gayri mü- kıymet üzerinden teklifi icap 
hadil ve · .hari'<zedelere tahsis eder. Ancak istihkak mazbata
olunan emvali gayri menkule lan bir alacak senedi olmakla 
sahinlerinden vefat edenlerin beraber bunların muhteviyatı 
mallaiının veraset ve intikal nakden ve tamamen tediye o
vergisi hakkında yapılacak mu lunmayıp 28 Mayıs 1928 tari~ 
ameleye dair Maliye vekaletin- li ve 1331 numaralı kanunun bı 
den mühim bir emir gelmiştır. rinci maddesinin son fıkrasına 

Bu emre nazaran iskan su- nazaran senetlerin mahiyetine 
retilc mübadillere verilen gay- göre muharrer kıymetlerinin 
ri menkul emvalile borclanma :yüzde 50 veya yüzde 4_0 veya
kanunu ve 1341 muvaz~nei u- hut yüzde 20 si derecesınde em 
ınumiye kanununun 23 üncü lak teffiz edileceği cihetle bu 
maddesinin A. B. C. fıkraları senetler muhteviyatından kanu 
ve 24 üncü maddesi mucibince nun tanıdığı miktarlara teka
lemlik edılen gayri menkul em bül eden kısmının yukarıda 
valin veı aset ve intikal \'ergisi- zikredildiği veçhile vefat tari
le teklıfleri su suretle yapıla- hindeki rayç üzerinden vergi-
caktır. ye tabi tutulması lazım gelir. 

1 _iskan suretile mübadil- 2 - Borçlanma kanununun 
!ere tahsis edilen gayrı menkul veyahut 1341 senesi müvaze
em,·alin teklifi sırasında da nei umumiye kanununun 23 ün 
keyfiyetin iki noktadan müta- cü maddesinin A.B.C. fıkraları 
leası icap eder: ile 24 ncü maddesi mucibince 

(A) Mübadil istihkak maz- temlik olunan gayri menkul 
hatası mukabilinde adiyen is- emvalin veraset vergisi sureti 
kan olunduğu gayri menkul teklifinde de iki cihet nazara 
kendi namına senedine bağlan- alınmalıdır. Burada gayri men 
dıktan sonra vefat etmiştir. kulü temellük eden kimse bor-

( B) Mübadil, istihkak maz- cunu ya tamamen ödemeden 
batası mukabilinde adiyen is- veyahut tamamen ödedikten 
kan edilmiş ve fakat gayri men sonra 'vefat etmiştir. 
kul henüz kendi namına tapu- Taksitlerini tamamen öde
Ya raptedilmeden vefat eylemiş dikten sonra vefat edenlerin na 
tir. mında mukayyet bu kabil gay-

Birinci vaziyette tereddüdü ri menkuliittan kanunun 17 in
nuıcıp bir cihet yoktur. Bu tak ci maddesi mucibince buluna
dirde gayrı menkul; vefat eden cak kıymetin vergi tarhına esas 
mübadil namına tapuya rapte- ittihazı tabidir. Ancak borcunu 
dilmi olduğu için kanunun 17 tamamen ödememiş olan kim
İnci maddesi dairesinde buluna senin varisleri mütebaki borcu 
cak kıymet üzerinden vergi tar ödemek mecburiyetinde olduk
hedi!ir. !arından kanunun 8 inci madde 

Bu büyük içtimaın yapılma
srna sebep Pake vapur kumpan 
yasının çok çirkin, ayni zaman 
da yumurta ihracatımız için 
;,İır bir darbesi olmu§tur. 

İstanbuldaki muhtelif yu
murta ihraç tacirleri bu hafta 
Marsilyaya sevkedilmek üzere 
,.000 sandı · umurta h3 ;:ırla
mışlardır. undan başka Hay
darpa5ada da 3000 sandık ka 
dar yumurta vardır. Fakat bu 
yumurtaları götürecek Pake 
kumpanyası bu yumutaları 

götürecek Pake kumpanya
sı bu yumurtaları nakletmeye
ceğini bildirmiştir. Pake kum
panyası buna sebep olarak ta 
birkaç yumurta tacirinin geçen 
hafta başka bir kumpanyanın 
vapurile yumurtalarını Mar
silyaya sevketmiş olmasını gös 
termektedir. 

Yumurta tacirleri her ne ka
da bu işin inhisara sığmayaca
ğını, herkesin istediği, dilediği 
vapurla malını sevkedebilece
ğini ileri sürmüşlerse de kum
panyaya söz dinletememişler
dir. 

Bunun üzerine dünkü içtima 
ı yapan yumurta tacirleri Baş
vekalete ve İktısat vekiiletine 
birer müstacel telgraf çekerek 
250,000 liralık yumurtanın teh
likede bulundufunu ve Pake 
kumpanyasının hakiki maksa
dının müşkülat çıkarmak oldu
ğunu bildirmi§lcrdir. 

Tacirlerin şikayeti üzerine 
ticareti bahriye müdiriyeti, yu
murtaların niçin kabul edilme
diğini kumpanyadan sormuş
tur. Kumpanya müdürü, vapu
run Atinadan mal almak için 
taahhüde girişmiş olduğu için 
yumurtaları almak imkil.nsız 

olduğunu bildirmittir. 

Dünkü celsede 8 kadar şahit dinlendi. 
Muhakemeye 20 haziranda bakılacak Halbuki cemiyet seri ha

linde piyanko tertip ettiği
ne göre, hem maksat orta
dan kayboluyor, hem de ba 
yilerin ihtikarına yol açıl
mış oluyor. Payanko gibi, 
halkın emniyet göstermesi 
gibi esaslı bir ş.art;ı tabi o
lan bir işte bayilerin bu yol 
suzluklarının acaba niçin ö 
nüne geçmeğe lüzum görül 

Meşhur Kara Ali çetesinin ı müdafaa şahitlerinin dinlenibi
muhakemesine dün Ağırcezada leceğini söyledi. Mahkeme ica
devam edildi. Kara Ali ve hem hını düşünerek hukuku amme 
pası Pala Hüseyin, Koca Hüse 
yin, Halil, Rüstem, Ahmet, Ha 
san jandarma muhafazasında 
salona getirilerek maznun mev 
kiine geçtiler. Biraz sonra da 
Hasan Lutfi Beyin rivasetinde
ki hey'eti hakime saİona girdi. 
Maznunlar evvelki celselerde 
isticvap edilmiş olduklarından 
dünkü celsede şahitler dinlen
di. Bunlar sekiz kişi idiler. İç
lerinde bir tane de jandarma 
karakol kumandanı vardı. 

Şahit olarak dinlenilen kah
veci Recep, Kara Alinin kahve 
sinde rakı içtikten sonra kendi
sine silah çektiğini fakat kur
şunların isabet etmediğini söy
ledi. 

Diğer !jahitler Kara Alinin 
emrile öldürülen Mümin, İbra
him ve Çoban Hasanrn katli et
rafında bildiklerini söylediler. 

Kara Alinin vekili, hadise
nin henüz tenevvür etmemiş 
olduğunu, maznunların Kara 
Alinin emrile adam öldürdük
lerini söylemeğe icbar edildik
lerini ileri sürerek müvekkili
nin hüsnü ahlak sahibi bir a
dam olduğunu iddia ve yeni
den 60 kadar şahit dinlenmesi
ni talep -etti. Müddeiumumi, 
Cemil Bey, amme hukuku sa
bitlerinin daha evvel dinlenil
mesi icap ettiğini, müteakiben 

ve müdafaa şahitlerinin celbi i
çin muhakemeyi 20 hazirana 
talik etti. 

Ağırceza mahkemesin
de bir hadise 

Dün öğleden evvel Adliye
de Agırceza mahkemesinde bir 
hadise olmustur. 

1 müyor diye soruyoruz. J 
~AJTJ._lJC 7. :JOJJ.T.C:JQflftJ.L-

Vilag~tt~ 

Adi iskan 
Mahkeme salonu hıncahınç 

kalabalıktı. Tophanede Şakiri 
öldürmek ve Muhiddin isminde 
birini yaralamak cürümlerile 
maznun oları Piç Alinin muha-
kemesi cereyan ediyordu. Da- Vilayet vekaletten 
vacı vaziyetinde bulunan Mu- tekiden sordu 
hiddin bir aralık "benim, hak- vr . k" ı-
kım kayboluyor! davayı aylar- . ı ayetçe ıs an muame atı-
da b · . t . t" d' na aıt bazı ısler hakkında ve bu n en uza ıyorsunuz. ıye- I d . k" d' . 
ek S .. ı - b 1 R · meyan a ıs anı a ı suretıle r oy enmege as amış. eı- . 

sin emrile jandarmalar, Muhid- borçlananların borçları affedı-
dini dışan çıkarırlarken Mu- lip edilmeyeceğe sorulmuştu. 
hiddin bu sefer saldırmasını çe Henüz cevap gelmediği için te
kerek Piç Aliye saldırmıştır. kit edilmiştir. 
Bu esnada mahkeme salonu
nun içi karışmış samiin biribi
rini iterek kaçışmağa başlamış
tır. Jandarmalar derhal hare
kete geçerek Muhiddini kıskıv
rak yakalamış ve elinden saldır 
maııını almışlardır. 

Muhiddin biraz sonra tevkif 
edilerek kapı altına sevkedil

Yeni 18 mektep 
Yeniden yapılacak 18 ilk 

mektepten bir kısmının yerleri 
tesbit edilıni§tir. Bunlardan bi
ri Taksimde, biri yanan Feyzi
ati lisesi arsasında, biri Eyipte, 
biri Topkapıda yapılacaktır. E 

miş ve hakkında tevkif müzek- yipteki yapıldıktan sonra esa-
keresi ke.~ildik~en. s~nra tevki- ı sen burada mevcut olan mek
faneye gondenlmıştır. tep binası lise haline konacak

tır. 

Önümüzdeki ders senesi i
çinde açılacak olan bu mektep
ler için 767, 028 lira aynlmı -
tır. Maarif müdürü Haydar B. 
bir iki güne kadar tefti e çıka
caktır. 

Belediyede 

Maaş 
Tevziat bugüne 

teahhur etti 
Bleediyece Mayıs maaşının 

tevzii bugüne kadar tcahhiır et· 
miştir. Buna sebep kanun mu
cibince belediye varidatının 
yüzde beşini ihtiyat olarak ban 
kaya tevdi mecburiyetindedir. 
Beş aylık bütçeye göre ay niha 
yetine !tadar bu paranın banka 
ya verilmesi, lazım gelmekte· 
<lir. Maamafih bugün maaş ve
rilecektir. 

Müstahdemin şubesi 
faaliyete geçti 

Belediye müstahdemin şu
besi talimatnamesinin ehir 
meclisince tasdik edilmesi u.te· 
rine şube, faaliyete geçmiştır. 
Hazirandan itibaren üç ay niha 
yetine kadar bütün müstahde
min tesçil edilmiş olacaktır. 

Adalar elektriği 
Yeni mukavelename mııcı

bince Anadolu ciheti ve Ada 
!ar elektriği etrafındaki faali
yet ilerlemektedir. Şiı:-ket mü
diri M. Hanses dün belediye 
reisi Muhiddin Beyi ziyaret e
derek bu hususta izahat vermı• 
tir. 

Radıköy su şirketinden 
aidat albn olarak 

alınacak 
Kadıköy su şirketi mukave

le mucibince senevi 280 liradan 
ibaret olan belediye aidatını al
tın olarak vermesi icap ederken 
evrakı nakdiye olarak vermek 
istediği için şirket aleyhine da
va acılmıştr. Bu dava bitmiş, 
aidatın altın olarak tahsiline 
karar verilmiştir. Şimdiye ka
dar teraküm etmiş on senelik 
bu esas üzerine tahsil edilecek• 
tir. 

Tütünler mevaddı müş
taileden addedildi 

İkinci vaziyette ise mübadil: si ahkamı nazarı dikkate alın
gayrimenkul kendi namına ta mak suretile mütebaki borç kaç 
Pu senedine bağlanmadan ve- taksitten ve her neden ibaret 
fat etmiş olduğu cihetle varis- ise bunun menkulata isabet e
lerin gayrimenkulün 17 inci den vergi tarhından tenzili ik
tııaddeye tevfikan bulunacak tıza eder. Şukadar ki müverri -
kıymeti üzerinden değil, istih- sin metrukatı meyanında em
kak mazbatasında yazılı alun vali menkUle olm~dığı takdi~de 
kıymetinin ölüm tarihindeki işbu borcun gay~ı. menk~l~t 
tayice nazaran evrakı nakdiye- ı kıymetinden tenzılı~rıdır. 

Halbuki tacirler bu mÜ§kÜ- Fakı·r bı·r sucu sefalet !atın yumurta rekabetinden i-
leri geldiğini ve kumpanyanın Belediyece tütünün de me-
yumurtadan başka emtianın '<a •• •• d • t•h tt• vadı müştaileden addedilmesi-
bulüne itiraz etmediğini, vapur YUZUD en JD ) ar e ) Karanfil sokağındaki ne v' tütün depolarının da me-
da boş yer mevcut olduğunu • vadı müştaile depolarının tabı 

yangın yerı oldug'u ahkama t~bi tutulması-

inhisar idareleri Bir canavar! 
musırrem söylemektedirler. S y d k l l • d 1 

Gene tacirlerin şikayetl~ri- UCU U a, azanci e 8İ esini geÇlD İ· Belediyece Büyükadada Ka- na karar verilmiştir. Bu husus-
• • ranfil sokağındaki yangın yeri ta depo sahiplerine icap eden 

ne göre, Yunanistan tacirleri d" v d k d" • · k tt 
+ • - • • reme ıgın en en ısını uyuya a 1 tarla kaidesine tabi tutularak tebligat yapılmı•ttr. • de, Yunan hıikumetırun takyi- ~ 

M 1 da P l ko .. yu'" cı"vannı eshabmdan zayiatı nizamiye a- Şehir meclı"sı"nı"n terko~ em ur ar arasın o onez datı kaldırmış olmasına rag· - ç 1 1 ,_, -Haskoyde ı.< sa ııwa otu- 1 gününe kadar şehrimizdeki za- lmmak istenmişti. Halbuki bu-
Yapılacak tebeddüller dehşet içinde bıraktı men hala damgalanmamış yu- ran 50 yaşlarında Yuda dün 1 bıta vukuatı arasında en fazla rada yanan bina ondan noksan aleyhindeki teşebbüsü 

· murtaları kabul etmemektedir. f · k ·ı • lnhisar idarelerinde haziran Polonez köy ve civarki köy- se aletten müteessıren endini göze çarpan intı ıarlardır. olduğu cihetle bina sahipleri · Şehir meclisinin son içtımaı 
da memurlar arasında bazı na- ]erde haEon kaplan dediği bir İhracat ofisi de yumurtacıla öldürmüştür. Yuda suculuk Cinayet, geçen aya nispetle mahkemeye müracaat ederek na Terkos şirketi mukavelena-
kil!er v~ tebecldu··ııer olaca".,"ı ·· · t B rm şikayetlerine ehemmiyetle yapmakta oldug'u halde kazan- azalmıştır. tarla kaı"desı'nı'n tatbik edilebil- mesinin temdı"t edı'lmemesı· hu-' vahşi hayvan turemıs ır. .'.r- alakadar olarak lazım gelen te-
anJaşılmaktadır. Maliye vekili çok kö~J~l~~ ~u c~navarı gor- sebbüsatta bulunacaktır. cı kendisini ve çocuklannı ida- İlk on beş günlük vukuat is- mesi için her halde yangın ye- susunda nafıa vekaleti nezdın-
fırka büyük kongresinde, inhi düklerını buyuk bır merkep ka- · y t t . 1 . Pake reye gayri kafi gcliyo~muş. A- tatistiği şudur: rinde laakal on bina yeri olma- de temenniyatta bulunulması-
sarJardan bahsederken fazla d !duiitınu bauırdıkca bir- umur a acır en, damcağız bu kazancın arttın!- Cinayet 2, cürüm '49, sirkat sı Hizım geleceğini ileri sürmüş na karar verilmişti. Meclisin 

ar o b ~ • • • 1 kumpanyasının yumurtaları 
tııemur varsa azaltı!acag'ını söy k ndanm sesı oıbı bır ses ması ihtimalini müstebat gör- 57, hakaret 19, intihar ve inti- ve belediye aleyhine dava ac- bu temennisi vekalete bildiril· aç ma " . kısmen olsun kabul etmemekte 
lemisti. Ankarada müdiri umu cıkardıg' ını ~övlemektedırler. . . .. . S . f . müş ve bu mihnetli hayatr ya- har teşebbüsü 11, yankesicilik ı mıs.lardır. mi•tir. 

· , .' . . .. ısrar etmesı uzerıne eyrıse aı- · " tlı"ıle ı k'J t. da vu ı··1 t ne go •. amaktansa ölümiı tercih ede- 27, eve taarruz 7, kaza 21.. r e ve a e ın arasın - Gene köy u enn rıvaye 1 - nin Marsilya ve İtalyaya vapur ~ 
ku bulacak temaslar ve barem renkte ve rek kendisini kuyuya atmıştır. Yankesicilik vukuatı da ge-re bu canava~ ~arı . .. işletmesini istemişlerdir. 
ve bütçe meseleleri üzreinde beyaz benekJıdır. Cıvar koyler - -A k Yudanm cesedinin defnine ruh çen ay eksilmiş olmasına rağ-
Yapılacak tetkikat neticesinde de son zamanlarda bircolc kö- Sadullah Bey n ara- sat verilmiştir. men, bu ay fazla/aşmaktadır. 
inhisarlardan memur açıkta ka pekler l~atta bazı sığırl~rda ka- dan geldi Yangın yerinde kama Bir kadın daha çiğnendi 
lıp kalmayacağı takarrür ede- bolmuşlarclır. Köylüler hunları Sevrisefain idaresi umumi ile düello Sirkecide İbnikemal cadde-
cektir. parçalanmış olarak orman ke- müdü~ü Sadullah Bey Ankara-

Siındiki tcskilatta baa degi narlarında bulmuslardrr. Evvel 1d gece Küçük pazar sinde oturan Afife hanım dün 
- • h dan sehriınize avdet etmistir. li 1 · l · d k ] b' k K B şiklikler takarrür ctmi~ ve a • - • po s ~n e ın e an 1 ır ama emal ey sineması önünden 

ziranın birinden itibaren tat- Bu canavar ormanda bagır- Mumaileyh ~arşamba günü tek tutan bir adamın yüzi.inden ve geı;erken şoför Saminin idare-
bik edileceği temin edilmiştir. dı~«;a köylerde bütün hayvan- rar Ankaraya azimet edecek ayağından kan akmakta olan sindeki 1887 numaralı otomo-

Buna nazaran Tütün inhisarı ların korktuk lan hatta köpek- kadro ve ~üt~e meseleleri hak- diger bir adamı ·sürüklemekte bilin altında kalmış, muhtelif 
nın Canakkale merkez müdür- !erin evlere kaçtıkları söylcn- kında vekaletle .temaslanna de- olduğunu görmüsler, şüpheJe- yerlerinden yaralanmış, Hase-
lüğü.mücliriyete kalp ve İstan mektedir. Per~embe günü Po- vam ;r~ey;c;:tı;;, u - \nip çevirmisler, merkeze götü- ki hastanesine kaldırılmıştır. 
bul ba!\ müdürlüğüne \\hak edil lonez köyüne ~den ve matbaa- " K b" B rüp tahkikata başlamışlardır. 
mektedir. cılıkla meşgul iki avcı canavarı am ıyo orsası Tahkikat neticesinde elinde Motosiklet kazası 

Kastamonu merkez müdür- vurmak için pusu kı.rınıışlarsa /sterlin 1030 /Kuron 15,94,00 kanlı kama bulunan . adamın İnsaat amelcsinden Musta-
lüğü İneboluya, nakledilecek da canavarın yalnız sesini işit- Dolar0,

47 12.~0 Şilinr; :~, 35 ,50 Uııkapanında Kahveci Mah~ fa Bayram dün Altınbakkaldan 
ve Girefitın merkez müdürlüğü mi!jler ve kendisini gerememiş- • mnt, yaralının da gene aynı geçerken Hüseyin isminde bi-
nıı.idii ·lül{ o1arak ineboluya lerdir. Avcıların söylecli'<lerine Frank \2,\lG Peı.cta 4 ,1\9,00 yerde sakin ibrahim oldugu ve üs\n\n rakip olduğu motosiklet 
raptolımacaktır. Erzincan mer göre canavarın sesi cid~en ko~- Liret 9,01,75 R.mark 1,98,00 bunların Esat, İbrahim, Nıyazi çarpmış, yaralanmıştır. 
kez mı.idürhiğü müdiriyete kun~tur. Bıı Jıayv~r~ _oy!e koy kB 3 3Q 25- Zloti 4,24 isminde diger üç kişiyle yan- /ki y.ankesici y.·akalandı 
kaln ve F.rıunım ba~ müdürlü \lü!erin söylediklen gıbı bır kap Fran . ' ' ·' gın yerinde kavgaya gittikleri • 
~.lno ı\h;ı.\: el\i\ecckür. lan olmadığı ve Bo\u - Kay-ade- \ Ora\ımı 36•40•75 PeııgU ı,ıo,7 :! fakat bu kavga neticesinde Şakir ve Hidayet isminde i-

Hn.:irmı 'an itibaren bütün ı re ormanlarında görülen bır ne- rrank \. 2,4:'> \Ley i\\,ô\l mağlup olup yaralanarak dön- ki yankesici dün \spiro ismin-
nıerl,cz milllti':leri ~~lclırı:ara!( 1 vi pars ol~u.ğu ve ~ol~.~~. ~a 1=; Leva 65,10 Dinar 26,85 mekte oldukları anlaşılmıştır. de birRumun Pangaltı da tram 
~az: •rr baçıııiıdurlug.e, eksen-/ rarak bu cnara du~tu., u zan Florin /,il, "O Çcrvoneç IO!llJ Memurlar İbrahimi tedavi vay içinde l 5 lirasını çalmışlar, 
tı .nıütlurli.ig;e ka\bedılecekler- \o!ımmaktadır. ı\ltın ~o·ı.o a/tma almışlar, Mahmııdr yaka yakalanmışlardrr. 
U\t, •• "e rnuı:akc.n:l\e bulunacaktn. \\m'.". 1 i\eeidi'c ~ll.\l lamı~\ar, hunlan yıldııan Esat, K '- '-

A B b ' \ \ ' " Niyaı.i, \\)ra\\\m i,;m'mde\ü ~<a- an KOCa. Ka.vga.s\ 
sım ey . u. gun I Aldıe.ımız .. m.alumata n.azar .. an.. l•lrt<'.! Banlrnoı 21\1." - ..... _ badayılar hakkında da muame- Galatada Lüleci Hendek so-

Aukaraya gıdıycır müskırat ınlııs~rı umıımı mudıı le yapmıya başlamışlardır. kağmda oturan amele Yasin i-
Miiokirat iı;his,ırı umum! rü yapılaca!: yuzde o~ bes. ta- E-fıanı Ye l'ahvilatın ne\! 15 günlük zabıta le zevcesi Hamide kavga etmiı 

tn\ıt\\l"t\ı fı...'1.\m Y.t'j 'tfü~Üt\ fı...n.- "'aHufo münhallere ~mseyı ta- \.,,ıil<ra'.u dahili 96 ler, bu kavga neticesinde Ya-
"-aray~ gidec~ktir. Asım "Bey )'\n e.tme.me.\t.. 't t"'- 'l.\']aÖ.t ma~- ll\\':i'"'" m" ·-.'n.\\'ıı.~t ~\,~ ~a\<;.' '-\\\.t\. '!!l>.n. ',u.n"'-İ\Ul\\~'.I;, ~-a.'c.\-. "ıMı.-
nıaJiı·c vck.5/:tilc bütce ve kad- I raftan tasarnı~ et~Jek ~uretıle İkramiyeli l>emiryoııarı 4

'
511 Mayısın birinden on besinci smdan cerhetmiati.r, 

ro tncsefeferi lıakkrnd~ temas ( temin etmek nu·ctmrfcdır - • '"'""'"'°'"' ...,..,.. -.-
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--

- Riıt1•t ist•••rs•n lı•.... S.ni lmirine şiktiget 
•tl•u//111 .. 

MeMar - Ve:ıı~ •&retler ... Bane werec:eiin parcm
ilri, .. •bliM •- -r-•k "'"clttariyethulc kalacak 1 



-
''•Jlilliy~t 

ı A sıın umdesl "Mil!iyetfr'' 

17 MAYIS 1931 
l:')AREHANE - Ankara cadde'i 

fo: 100 Telıraf adresi: Milliyet, t .. 
ınb.ıl. 

Evlenmekteki sebeplerden biri 
Telefoo namaralarıı 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLER/ 
O Türkiye için Hariç içil 

J aylıfı 400 kurut 800 kunat 
• • 750 ,, 1400 .. 
1 H 1400 .. 21(1~ " ----
G~lt!n evrak geri verilmez 
Müddeti seçen nüshalar 10 kurut 

ur. Guete •• matbaaya ait iti• 
;in n. iidi..iyete müracaAt e<lila. 

• Gazetemiz ilinların meı'uliyeıi ... 
rcabul etmez. 

~ 
l 

t 
Bugünkü Hava 

Dun ,nfazla harnret 21 'naz 
d 1 J dı. Bugun ruzgdr hafıf lodos 
b ' h ':ı ck5t:n} \etle çık 

JFr 1ıiaJI 
Lutfu Huda! 

z Bu isimde bir motör yaka
anmış ve içinde bilmem ne ka-
ar tömbeki bilmem kaç varak 

i igara l·agıdı oldugu için mu
n dere edilmiş .. Kimsenin ele
rmile latife etmek adetım değil
i ir amma şu (Lutfu Huda) is-
nile şu başına gelen felaket a
·asmda ne garip tezat var de

c\il mi? 

1 
Istanbul hastahanele-

rine rağbet ! 
n Gazetelerde okuduk: İstan

ml hastahanelerine büyük rağ
>et varmış. Bu tarzı ifadeye 
ıazaran hastahaneye gitmek 

ll;anki bir zevk meselesidir de 
ıalk rağbet ediyor ... Bence ne 

V1asta olsa ne de hastahanelere 
1 ağbet! 

b Kız olmak isteyen 
Okudum: Bir Antalyalı bi

d.are İstanbula gelmiş .. Öteki
! dıl berikine kız olmak için gel

d igini söylüyormuş .. Bu haberi 
di cocuk doğurmuş bir kadı

un yanında tekrar ettim: 
g - Olsun da görüşürüz. Ben 
rr adın olduğuma kırk kerre piş-

arum .. dedi.Erkek olmak iste 
at.en kadınlar vakıa vardır. Ka
V{ın olmak isteyen erkege tesa
b\uf etmemiştik. Bu mübarek a
ktam olacak şey bulamadı da 
v dm olmağa mı kalktı. .. He
y w bir kerre başka şey olmaya 

arar versin de olamazsa o za
:ıan beriki işi düşünsun ! 

FELEK v·---·---
Bir izah 

Efendim. 
S' Gazetenizin bugünkü nüsha
dı1nm ücüncü sayfasında, düyu-
0' u umumiye sui istimalcileri
b in isimleri arasında Mübahat 

>mi de geçiyor. Bu ismin sahi
g4inin hüviyetinin izahını rica 

derim. Ben ömıiimde bir defa 
stile düyunu umumiyeye girmiş 

ir adam değilim. Hele orada 
alışmış hiç. Bu tavzıhımm kıy 

• w aeth Milliyetin bir köşesine 
; ercini hürmetle niyazeylerim 
gıfcndim. 
re Mualim: Mübahat 

g----------------Zrı.yı lstanbul SıHuscf r mer· 
• ıaceziııden moto iki et için 'erılen 45 
~umerolu pl:ıka Za\İ olmu~tur. Yeni i 

ılınaca~ından hi.ıkmü 'oktur. 
,... Sılvın 

• v. 

Bir gün ondan işittik: 
-Ben artık nişanlanıyorum!. 

Buna inanmadık. Nasıl olur 
da lbu genç adam.ı.. böyle nişan 
lanmağa,nihayet evlenmeğe ka 
rar veriyordu? .. 

- Mutlaka zengin bir izdi
vaç dadik, her halde izdi
<len saklama!.. 

O gülüyorou. Bize dedi 
ki: 

- Her halde bekarlığmızm 
kryrnetini !biliniz .. 

Hakikaten bu nişanlanma
dan memnun değil miydi? .. 
Yoksa lbize karşı mı böyle dav 
ranıyordu ? .. Kendisi zengin lbir 
gençti şimdiye kadar hep bize 
evlenmek aleyhinde bulunuyor 
du. Şimdiye kadar tanıdığı ıka
dmlardan hiç biri onun üzerin 
de bir tesir bırakmamış, hiç bir 
kadınla ebedi lbir münasebet 
tesis etmetk istememişti. Fa
kat şimdi nasıl oluyordu?. Son 
radan öğrendik ki nişanlandı
ğı gene kızın uyandırdığı tesir 
den kendini kurtaramamış .. 
Genç tkızın elini kendi elinin 
içinde duyduğu zaman sanki 
dünyaya malik olmuş gibi ol
muş .. Bunu !kendisi sonra anla 
yarak: 

- Bir eı1kek ne kadar izdi
vaç aleyhinde olursa olsun bir 
.gün öyle ibir emri va:ki ikarşısm 
da kalıyor ki. .. Hillsa kendimi 
müdafaa etmek için söylemi 
yorum, fakat böyle emri vaki 
sizde deneyeceksiniz .. 

Alacağı lkız zengin değildi. 
Onun için bu izdivaç karlı bir 
izdivaç denemezdi. Kız güzel 
miydi.. Hiç bir fevkaladeliği 
yoktu. Bunların hepsini bilen 
genç adam o halde sırf bir sev 
gi neticesi evleniyordu?.. Her 
şey oldu, bitti. Nişan, nikah 
merasimi .. Gelin ile güveyi bal 
aylarım geçirmek üzere bir de 
seyahat yaptılar. 

Aradan aylar geçmişti. Ar
tık evli bir adam olan dostu
muzla bizim gibi bekar kalan
lar arasında ister istemez bir 
ayrılık vardı. O bizim eğlence
lerimize iştirak etmediği gibi 
biz de onu her vakit görmez ol 
muştuk. Bir gün beıkar dostla
rı arasında göıiince bu eski ar
kadaş pek durgun görünüyor
du. Eski neşesi yoktu. Bunu 
kendisine söylediğimiz za
man: 

- Bu pek tabiidir., dedi, ev 
lenmek yaşlanmak demektir .. 
Ben de git gide ihtiyarlayo
rum .. 

Oaradakilerden biri söze 
atıldı: 

- Ben de onun için evlenıni 
yeceğim Evlenenler.in sonra 
dan pişmon oılduklarını gö
rünce .. 

Evli dostumuz derhal cevap 
verdi: 

- Yanılıyorsun .. Evlerunak 
içtinabı kabil olmayan bir ha
disedir. Hem de bazı kere 
akibeti meçhul bir çok şeyle
rin önüne bu sayede geçilir .. 

O zaman dünyayı bizden da 
ha O.y.i bilen bir adam tavru ile 
dedi ki: 

F Milliyet'in tefrikası : 32 

;ı m!Köll!'~ 
- Söyle Fettah, söyle .. O 

4 taley niçin gelmiş.? Paşa ile ne 
ff Onuşuyorlar .. ? 
g - Ne konuşacaklar .. ? Kü

ük hanımı istemek için gel-
• ;> 

ımnış .. 
Fettah küçük hanımın ko

fraya verilmesine sevinecek bir 
mıalde değildi. Çünkü kim olur 
alia olsun bütün insanların ken
k4i gibi kalmasını isteyen Fet-

ah başkalarının aile teşkil e
mlerek mes'ut olabilmesini ıhiç 
ıffedemezdi. 

gc İbrahim Beyin Kerimeyi is
laediğini öğrenince Fettah da 

>U !beyefendiye karşı derin bir 
cıskançlık uyanmıştı. Şimdi 

detlendi. O kadar ki genç ve 
güzel halayığı şiddetli bir ye
is ile bir tarafa fırlatır gibi ani 
bir hareketle oradan ayrıldı. 
Bülbül beyhude yere arkasın
dan seslenmişti: 

- Kuzum Fettah, söyle: Pa 
şa efendi ne cevap verdi..? Söy 
le .. Dur, gitme.. Fettah, he
men kapıyı açtı. Kendini se
lamlık tarafına attı. Sonra ara
lık kapıyı iyice kapadı. 

Bülbül için her şeyi öğren
mek belki kabil -olmamıştı. Fa 
kat Fettahtan öğrendiği kada 
rı az şey miydi .. 

Genç halayığın ilk işi öğr-cn 
diğini gidip küçük hanıma ha 

.. ~lün bun ö ~ r nme·!\....,uo;C...J..ıwııo.a.....,.)(G"'"'u:::.11;....,u·-

- Fransızcadan - •• 

dınm takibinden kurtulmak i
çin oldu .. Eğer vaktinde evlen 
miyeydim o kadın beni mutla
ka haıkimiyeti altına alacak, 
buradaki kazancımı !bana bırak 
tıracak beni uzaklara götüre
cekti. 

F~kat sonra benim evli ol
duğumu öğrendi. Aramızda 
/hiç bir şekilde ibir rabıta olma
sına imkan kalmadı. 

Sonradan öğrendim ki o ka
dın hayatını birleştiımek iste
yen bir genç hiyanet görmüs
tür. Beni mizdivacım lbir ser
vet izdivacı değildir. Buna aşk 
izdivacı da deyemem. Yalnız 
samimi biır karı koca hayatı. 
Fakat size tavsiyem şudur: 
Sevdiğiniz değil, sevmediği
niz kadını alınız haksızlığa ta
hammül etmezseniz. Fakat 
sevmediginizden asla ... 

Yeni neşriyat - -
Mülkiye mektebi 

mecmuası 

Mülkiye mektebi mecmuasının i~ 
kinci nüshası çıkmıştır. Mülkiyelile
ri alakadar eder mevzular etrafında 
talebenin ve muallimlerin yazılannı 
ihtiva eden bu mecmuayı tavsiye e
deriz. 

--+-

Olimpiyat 
"Olimpiyat" spor mecmua

sının 3 üncü nüshası bugün 
çıktı. Bütün spor hareketlerini, 
dünyadaki spor ceryanlanru,bu 
yük spor yıldızlarının hatırala
ruu, dünya spor merkezlerinde 
ki muhabirlerinin mektupla ver 
eliği haberleri, bitaraf bir görüş 
le yazmaktadır. 

İstanbul birinci iflas memurluğun 
dan: 

Adres: 'Osküdarda iskele civarın'
da tramvay caddesinde 
tahin helvası fabrikası sa
hibi Mehmet Emin Ef. 

Balada ismi ve adresi yazılı olan 
zatın iflası açılıp tasfiyesinin adi şe 
kilde yapılmasına karar verilmiş ol
duğundan, 

ı - Müflisten alacağı olan veya 
mallannda istihkak iddiasında bulu 
nanların alacak ve iddialarını işbu 
ilandan bir ay içinde eyyamı resmiye 
müstesna olmak üzere her gün saat 
13 ten 18 e kadar Sultanahmctte va 
ki Adliye binasında icrayl vazife e
den birinci iflas dairesine gelerek 
alacaklarım kaydettirmeleri ve senet 
ve defterler gibi delilleri her ne ise 
bunların asıl veya musaddak suret
lerini vermeleri, 

2 - Müflise borçlu olanların yu
karıda gösterilen müddet içinde borç 
ları mikdarını yazdırmaları, hiUifına 

hareketin ceza kanunu mucibince 
takibat ve mes'uliyeti mucip olaca
ğını bilmeleri, 

3 - Müflis:n mallarını nakit ve 
tahvilatı ve buna mümasil kıymetli 
evrakım her ne suretle olursa olsun 
ellerinde bulunduranlar, ister şahıs 
.ister banka ve sair müessese olsun 
bunların üzerindeki hakları mahfuz 
kalmak şartile o malları ayni müd
det içinde daireye vermeleri, verme~ 
len~e cezai takibat pe mes'uJiyete 
uğrayacaklarını, mazeret bulunma
dıkça rüçhan haklarından mahrum 
kalacaklarının bilinmesi, 

4 - 25 mayıs 931 pazartesi günü 
saat 16 da yukarıda yazılı olan iflas 
dairesinde alacaklıların ilk içtimaın 
da hazır bu\unmalan ve müflisin 
müşterek borçlularile kefillerinin ve 
borcu tekeffül eden sair kimselerin 
içtimada bulunmağa hakları olduğu 
ilan olunur . 

kendine kat'i bir ümit verecek 
tarzda teminat alabilmiş miy
di?. Genç krz bunu düşündük
çe yeesinin arttığını görüyor
du. Bülbülün heyecanlı bir hal 
de yanma gelerek: 

- Küçük hanımefendim, si
ze bir haberim var .. 
Dediğini duyunca sebebini 

aramadığı bir kOl'kU hisset
mekten lkcndini menedeme
mişti. Onun için merakla sor
du: 

- Ne var .. ? Fena bir haber 
mi getiriyorsun .. ? 

- Hayır .. Fena değil.. Yal
nız sizi istey:en bir beyefendi 
var .. Şimdi selamlıkta paşa e
fendi ile görüşüyor .. 

Bu Kerimeyi hiç memnun 
etmemişti. 

Küçük hanım memnuniyet
sizliğini saklamağa lüzum gör 
meden Bülbüle dedi ki : 

- Peki, Bülbül niçin geldin 

MAYlS 1931 

Mizah 

25 kuruş 
Nihat Beyin uşağı hilekar, ayni 

amanda da aptaldı .• Çok fena bir hu 
yu vardı, ev için satın aldığı eıya
nın puılaımda daima aldığı fiattan 
fazla söıterirdi. Bir ıün Nihat Be
ye fÖyle bir ki}lt verdi: 

Buıünkü masraf 
400 kuruı iki okka yağ, 150 ku

rut on okka soğan, 25 kuruı 15 lik 
bir paket sip.ra. 

4, 10, 11 Teşrinievvelde Atinada 
yapılacak. Biz de davet edildik 

1931 seneside Atinada icra 
olunacak olan ikinci Balkan 17 
oyunlarına Yunan spor teşkila

sunun finali 
35 Balkan bayrak koşusu 

3üncü gün 
tı tarafından davet edildik. 

Balkan oyunları vasati Av
rupada üzerine çok dikkat na
zarları ceken mühim hadiseler-

14 

15 

30 Maraton koşusun baş
langıcı 

30 Düz 400 metro koşu
sunun eliminasiyonu 

15 • den biridir. Geçen seferki gidi
şimiz pek matluba mufavık bir 
tarzda olmamakla beraber, 15 
memleketimizın Atletik istifa- 16 

40 Mamalı 110 metre ko-
su 

50 sırıkla irtifa 
25 cirit 

1 

t 

( 

• 

- Demek pek geç yatryorsunuz. 

- Bilakıs. Her çabah saat beşte. 

inci 
Bağdat vapuru ile Adaya gidiyor

dum, karşımdaki kanapcde yaşlıca 
iki zat konu§uyorlardı; ben de şöyle 
ce kulak misafiri oldum. Duydukla 
rınu aynen yazıyorum. 

- Bu Bağdat vapurundan artık 
bıkkınlık geldi, senelerden beri bir 
türlü kurtulamadık! •. 

- Nediyorsun azizim o Seyrisefa 
inin İncisidir. 

- Nasıl, inci mi dedin! •• 
- Öyle ya, denizin dibinden çıka 

rılmadı mı? •• 

- Şu gerdanlrlı. ne lfadar eder dersin? 

- Üç se.ne, hşpjs 

Son geliş 
- Hanonefendi, benim zevciniz

den 150 lira alacağım var, kaçbr ge 
liyorum, alamadım, artık bu sonun
cusudur •. 

- Zaten, kocam ela sizinle ayni 
fikirde, geçen sefer gelişinizde •• "Bu 
inşallah son g"elişidir,, demiıti. 

Aleni teşekuür 
Merhum pederimizin cena

ze merasimine iştirak lütfun

desi no'<.tai nazarından epeyce 
faideli olınustur. Malumdur ki 
bizde atletiz~1 pek mudbi 
memnuniyet netıcelcr vermi
yor. 

Ancak bütün bu mes'uliyet
leri mahdut bir kitleye yüklet
mek insaflı bir şey olmaz. Biz
de atletizm iyi neticek:: veremi 
yorsa o da - genclerim zin bü
tün hüsnü niyetlerine ragmen -
Vesaitsizliğimizden neş'et edi
yor. Bir heveskar kabiliyetini 
gösterebileceği hemen hemen 
hiç bir imkana malik değildir. 
Ne bir koşu (pistimiz) ne atla
malara çalışacak bir sahamız, 
ne bunlara benzer spor levazı
matımız vardır. Bu şerait da
hilinde daha fazla şeyler bekle
mek zaten fazladır. Federasi
yon bunları temin etmek için 
çalisıyor amma parasızlıktan 
dolayı tedarik edememek bü
tün bu hüsnü niyetlere bir set 
oluyor. Duyduklarımıza naza
ran Antrenör (Aleksi Abra
ham) avdet etmiş ve Olimpiya
ta iştirak etmemiz için lazım o
lan vesaitin bir listesini federa
siyona vermiş ve bunlar temin 
olunursa bu seferki Olimpiyat
ta geçen seferkinden çok mu
vaffak olacağnnızı temin etmiş 
tir. 

Gençlenmiz bu yoksulluk i
çinde gene ferdi idmanlarile 
meşgul olmaktadırlar. Her hal 
de bu sefer Atinaya gidecek at
letlerimizin bize bir kaç rekor
la avdet edeceklerini ümit et
mek isteriz. 

Olimpiyat programı 
İkinci Balkan Olimpiyadı 

programı şudur: 
15 30 Müsabıkların resmi ge

citi, yemin, ve resmi 
küşat. 

15 45 Jimnastik gösterişi. 
(Askeri jimnastik 

mektebi tarafından) 
16 - Düz ( 100) metre koşu-da bulunan gerek bizzat ve 

srerek telgraf ve mektup ile 
tesliyet ve taziyet eyleyen 16 
zevatı kirama ayrı ayrı te,ek- 16 
kürde bdlunmağa alamı kal~ 16 
biyemiz mimi oldu. Alenen 1 7 
arzı teşekkürat eyleriz. 

su eliminasyonu. 
05 Siklet atma 
30Düz {800) metro. 
40 Yüksek atlama 
- Düz 10,000 metre koşu 

su . 
40 Düz ( 100) metro finali 
50 4X400 bayrak koşusu 

2 inci gün 

Selim zade Abdülmecit 
mahtumları 

lstanbul Birinci Ticaret Mahkc· 
mesinden: 

Türkiye I~ Bankasınıt merhun 14 
adet Rumeli Şimcndtifer tıhvılAu 

25 Mavıs 93 ı tarihine miısadif pn· 
zutesi · saat 14 te Borsada satıla
cağından ıalip olaıılarıa ınüracaaıları 

ilAn olunur. 

du? Küçük hanım efendiyi se
vindireceğini mi farzet mişti? 
Fakat herkes gibi Bülbül de 
bilirdi ki Kerime Hanım genç 
süvari zabiti kadri ibeye verile 
cekti. 

Küçük hanımın ibu suali ha
layığı şaşırttı. Fakat Bülbül ıs 
rar etti: 

- Küçük hanımefendi, bu 
gelen bey hala paşa efendi ile 
beraberdir. Uzun uzadıya ko
nuşuyorlar. Ben ne vakitten 
beri bunun peşindeyim. Fettah 
her seyi duymuş .. Bana söyle 
di. Bu bey sizi istemeğe gel
mistir. 

..:_ Peki, anladık. Bu paşa ha 
bamın bileceği bir iştir. 

Kerime Hanım belki de ha
layııkla uzun uzadıya bu mev
zu üzerinde lakırdı etmek iste 
miyordu. Böyle bir cevap ver 
mesi de Hurdan ileri gelm!ş o 
labilirdi. Hakikatte Kerime H. 

17 
17 

15 

15 
15 
16 

16 
17 

30 Düz ( 200) metro elimi 
nasiyon 

40 ( 400) manialı 
50 Üç adım 
30 Düz ( 5000) metre 

şusu 

50 Disk atışları 

ko-

20 Düz ( 200) metro koşu
sun finali 

25 Maniali400 metro koşu 

na bırakabilir miydi.? 
Bülbül bunu az çok anlamış 

tı. Gene küçük hamına bir hiz 
met etmek ister gibi dedi ki: 

- Benim öğrendiğime göre 
paşa efendiyle bu bey konu
şurlatıken Kadri beyin ismi de 
söylenmiş .. 

Kadri Beyin ismi geçerken 
Kerime Hamının lakayt kalma 
sına imkan var mıydı? Genç 
kız Bülbülden bunu gizlemeğc 
lüzum görmedi. Dedi ki: 

- Kadri Beye vereceğini pa 
şa babam vadetmiştir. Her hal 
de bunu söylemis olacak .. Be
ni ona vereceğini söyleyerek 
bu beyi r.eddetımiş değil mi? .. 

Bülbül daha fazla bir şey öğ 
renemediği için de teessüf edi 
yordu. Faıkat ıküçuk hanımın 
ıtemennisine iştirakle dedi ki: 

- Ben de öyle zannediyo
rum Her ıhalde paşa efendi bu 

16 

17 
17 

17 
17 

50 Düz (1500} 
şusu 

Uzun atlama 

metro ko-

30 (110) metromanıah fi
nal 

40 ( 400) metro düz final 
45 4X100 bayrak kosusu 

Tevzii mü ~ fat 
Muhteşem 

1 ennen havalandırılan ycgdne 
salon halihazırda 

MILTON 
REDA \ ACiL.AR AHI 

... n!~~n.d: ... ~~~! ~~~~ ~ .~ ·~ı 
\ nı fiatlan: 25·40·55 localar 

200 Kr. ....................... 
Adalar sulh mıhkeme:.inden: 
Yorgi Meymerideı Ef. ve Mar· 

garfra 'e Defterdarlıtın şayfan mu
tasarrıf oldukları ve gayri kabili tak
sim oldugundan şuyuunun izalesine 
karar verilmi.- olan llüvUk Adada 
yalı mahallesinde kumsal caddesinde 
I 5 No. lu mı müştemilat bahçeli 
ve içi dışı bo)alı pancorlu ve bod
rum kat ve ayrıca iki kat ve on 
oda ve matbah Ye komürlüğu ve 
bahçe ve deniz tarafından rıhtımı 
havi ve muhtacı tamir olmayın 

366 metre murııbbaı vusotındıki 

han . -6·93 l tarihinde pazar guniı 
sa:ıı 14 de açık arttırma ile satıla· 
cnğtRdaıı talıp olanlann ki~ meli 
muhammineıi olan altı bin beş yuz 
liranın yüzde on nisbetlnde pey 
akçeslle vevmi muayyende mahke
mc~ e müracaatlan ve daha Zİ)nde 
tnfsilı\t almak isteyenlerin bu bap· 
taki 931· 134 N:>. lu do ~a ile ha
neyi görmeleri flan olunur. 

ZAYi MCIIÜR 
.Namıma hakkedilmiş Rlfatism'n· 

deki mührü zayi eyledim. Kimseye 
bu mühürle borcum yoktur. Zuhıı· 
runda hükmü olmadığı ildn olunur. 

Pendik'te gazinocu Rifat 
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K Si 

Bugün saat 2 
R C H A R D T 

ın güzel es 
S~:VGILINlN ~ 

fllminin ilk lracı 

Yaz mevsimine mahsus fiatlar b~I 

lt•••~941MMt 40 Localar ı 50 

-.., Harik, hayat, kaza ve otomob 
Calatada Ünyon hanında k4in ON 

Y aptırınıı. 
Tür.kJ.yede bili faslla icrayı 

ÜNV 
- Hayır küçük hanrmef en

di,. hayır .. İbrahim Bey sizin 
yaşınızı sormuş .. 

Fakat Bülbül daha ziyade 
malilmat verebilecek bir halde 
olmamasına rağmen ıkü 
çük hanımla arasında 
cereyan eden sözler bundan i
baret kalmayordu. Kerime H. 
artık Bülbülün bir halayık ol
duğunu hatırlamağı lüzum gör 
müyor, •onunla samimi bir has 
bihale girişmiş görünüyordu. 
BülbüLıhanımmm en hassas ol 
duğu bir meseleden bahset
miyor muydu.! 

Gene :ıtız dikkatle Bülbüle 
lbakryö'r, ibiııbirini takip eden 
bir çak sualler soruyordu. Bu 
bey kimdi? Geleli çok olmu~
muydu.? Paşanın pek itibar et 
tiği bir adammıydı.? Paşa o
uun talebini nasıl karşılamış
tı.? 
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-HAL 
Sahibi ha~tı, fabrikası top attı ! 

Son zamanlarda piyasada da merak etmiş olacak ki ni- muammayı şimdiye kadar hal 
çifti 30 kuruşa lJir takım çorop hayet tahkikat yapılmasına lü leden çıkmadı. F<rkat i~in t.ı
lar satılıyor. Bu çoraplar, Mah zum görüldü, neticede bu ipek hafı, çifti otuz kuruşluk çorap J 

mut paşanın adi cins pamuk- çorapların gümrükten kaçml- !arın köşe ,başlarında: 
tan yapılmış çorapları değil- mış mallardan olması ihtima- - Sahihi battı! 
dir. Hails ipektir, ipek.. li ile karşılaşıldı. - Fabrikası top attı! 

Acaba. bu çoraplar, hakika- Feryatlarile •halk tarafından 
Peki amma, ipek çorap cin- ten gümrük kaçağı mıdrr? kapış kapışa gitmekte olması 

si ne kadar fena olursa olsun Gümrük idaresinin tekzipleri- dır. Eğer kaçaksa, niçin müsa 
Üzerinde bir kusuru bulunma- ne bakarsanız kaçak değil. Fa- dere edilmeyor? Değilse bu i
dan, otuz kuruşa nasıl satılır? kat diğer salahiyettar zevatın pekli çoraplann bu kadar ucu 

Buna sizin gibi bir çokları tetkiklerine nazaran kaçak. Bu za satılmasındaki sır nedir? 
...___ -- -·------·······--·---·--··--·····-·-·-······---

Sahaflar çarşısı ne ha de ? 

Eğer yc:ı.uc " ıçrnei<, gıyın- kalı hacı yağı hacıların cübbe ğına şüphe yoktur. Bu gıcıişe 
·· ı · · eteklerı'nı· sallayarak göre mesela on sene sonra sa

nıek 'kuşanma'< gibi tabıı ve za erının 'h · "' la..,,tıkları bu daracık yolun haflar çarşısının, sahafl•kla 
ruri ihtiyaçlarla fikir ı tıyaç- uo Y • 

l 1 
· r'k' tarafında şı'mdı' cızrr cızır aiakası hemen desade ı'smı'n-

arının bizdeki ı cispet en ara- ı • sında küçük bir mukayese Y'Ü. kebaplar pişiyor, Yağlar eri ti- den ibaret kalaca '<tır. Çarşıda 
<rütmek istersenL· Beyazıttakı liyor sonra bir taraftan tııkır ki kitapçı di: .kkanlarının ora-

·d· · t k çorap makincıleri işliyor daki mevcudiyetelri ihtiyar sa 
sahaflar carşısına gı ınız ve ı ır ' · - il f ·1 l 1 r dokunuy~ Bu yep hiplerne kaim gibidir. Bunlara 
Şiiyle alıcı gözile bu zava ı anı a a a v•· · f l' t sahaflar çarşısı- emri ıhak vfüki olduktan sonra 
Ça""ının manzarasını baştan a yem aa ıye 

-y manlardanberi ug" - şüphe yek ki artrk alıcısı kal-
şağı de<>istiren helvacı, kebap na uzun za çı ve pi~;zcıları, tespih fanila ramamış olan kimseleri hakika mayan bu yaprakları dağılmış 
ve çorap satan mağazaları tet ten şaşrrı;ır. Bura?a nasıl.~ ~a kütiibü atikanın muhafızlığı va 
!kik ediniz. Bir zamanlar eski Jabilen ,bır. kaç_ k.ıtapçı dukka- zifesini Üzerlerine a1ınak iste-

d b ıkLŞer kapanaca yen ıkimse çıkmayacaktır. 
Yazma ,kitapların sa tıldığ_:!~:. ... ~~~-!-.~~~ ........ -··-··-·-~--·---·---····-·---.. 

- --iifiik caddeler sulanıyor 
---

Bizde pazarlık! Seyyar dondurmacılar çoğaldı 
• , 

Alacağımız her hangi bir Vakıa, pazarlık etmeden bir 
mal üzerinde çc·kise çt 1<ı~e r a şey almak, sonunda mutlaka 
zarlık yapmak, ötedenberi ade aldanmak demektir. Her ne 
timizdir. Bazen bu pazarlığı kadar, bazı büyük dükkanlar 
0 dereceye vardırırız ki gören- "maktu fiat,, usulünü kabul et 
!er, müşteri ile satıcı arasında 
kavga oluyor zannederler. mişlerse de müş teri, pazarlığı 
Halkı pazarlık yapmağ:ı mcc- maktu fiata daima tercih ettik 
bur eden satıcılardır. Maliyet !eri için bu usul taammüm ede 
fiatı mesela yi ı:m i kuruş olan memiştir. 

Havalar biraz ısınmağa ibaş 
!ayınca kenarda köşede soğuk 
şeyler satan ·iıçük esnafın a
dedi arttı. Son günlerde d·:ın
durma da çıkmıştır. Seyyar 
dondurmacılar, daha ziyade 
mahalle aralarında i~ görmek 
tedirler. Zira dondurmaya 
ra~bet edenelr şimdilik yalnız 
çocuklardır. Dükkanlara yal
nız dondurma yemek için ge
lenler pek azdır. Geçen gün 
konustuğumuz bir seyyar don 
dunnacı bize şöyle dert yan
dı: 

bir şeye satıcılar elli kuruş is- Esnafımız ve alelumum sa- - Bu sene i şler fena gidi-
temekte devam ettikçe pazarlık usulü hiç te deği eyecek tıcılanMız, müşteriye pazarlık yor. Akşama kadar bir kutu 
tir. Bir dükkana girersiniz. sız mal alabilmek itimat ve dondurmayı güç hal ile satabi 
Bir gc:nle'k alacaksınız. Fia- emniyeti kolaylıkla telkin ede liyo:um. Geçen sene bu aylar
tını sorarsınız: satrcı "Allah bilirler Yeter '<i müsteri nalın da iki üç kutu dondurma ye-
sizi inandırsın!,, teminatile be ., • · . · .. tismezdi. En çok sattıgımız 

dondurma yerine limonlu ve 
portakallı yapıyoruz. 

İstanlıulda seyyar olarak 
100-150 kadar dondurmacı ol
malı . Amma asıl kazancı ya
panlar dükkan sahibi dondur
macılardır. Dondurma malüm: 
ya ayakta yenmez. Yense de 
tadı çrkmaz. Eh, bizi arasıra 
evlerden çağrrdıklan için beş 
on para kazanırız. 

Bir'seyyar dondurmacının 
gündelik kazancı 250-300 ku

. ruş kadar tutar. Amma bu gör 
düğümüz dondurmacıların 

hepsi mal sahibi değildir. Mal 
sahibi olmayanlara çalı tıkla
n dükkandan gündelik verir-

ler. 

Bu gündelik adamına ve ya 
pacağ ı işe göre 50 kuruşla 100 

b 
. k' ı· d k ı hak· cı kıymetı hakkında şup- dondurma kavmaklıdı • Vi ne ra er, sıze se ır ıra an apı- .. . , . . •· 

yı açar. Gömlekler inin rc.kabet heye duşmesın. ı daha çıkmadıgı ıçın meyvalı kuruş arasında oynar. 

~:~~11e:~~~~u~~=~5.:~;:se~~~~te: ····················A~~iih.a ..... lc~ .... ;~ .... ı ... ı .... e ......... a.~ .. i'e ..... m ......... d ...... e ........ ? ................ . 
meyecegınden uzun uzadıya • 
bahseder. Fa'kat siz fiatı, cck 
bulduğunuz için tereddüt e
dersiniz. O zaman satıcı müs
teriyi kaybetmek tehlikesi k;r 
şısrndadrr: 

- Efendim, siz de bir fiat 
veriniz! Diyerek ellerini oğuş 
turmağa başlar. Fiat vermek 
mühim bir meseledir. Faraza, 
sekiz lira istenen bir gömleğe 
tutup yedi lira teklif ederse
niz yandığınız göndür. 

Bizim memleketteki pazar
lrk usullerine nazaran istenen 
fiatın hiç olmazsa yarısını teık 
lif etmelidir. Bazıları, fiatı bu 
kadar -Oüşürunekten sıkılırlar 
ve hiç bir şey alma.dan çıkıp 
giderler. O zaman, satıcı al'ka 
!arından koşar. Fiatı birer iki
şer kıraraık yandan aşağı iner. 

Bir çok kimseler, bunu bil
i dıkleri için üç ku:uş istenen 
j mala mesela yirmı para teklif 

etmekten çekinmezler. Bu bir 
nC'Vi pişkinliklerdir ki sırasın
da pek lüzumludur. 

Ancak bizim doğru bulma
dığımız şey, satıcının müşteri 
yi daima aldatmak cihetine 
gitmesidit. Yüksek fiat arzet
m!'Jkle satıcı bazı safdilleri 
kan<iırabilirse de öte taraftan 
maldan anlayan müşterilerini 
kaybeder. 

"Pazarlı:ksız giren haksız cı 
kar,, diye bir söz vardır. B~ 
sözün bugün dahi kıymetini 
muhafaza ettiğine şüphe edil-
mez. 

rağı, yenilir yutulur şey değil 
dir. 

. Her ~"'Y .ncelıyor y~ asrfl~- J ları ve hanrmlarr ı~ı~cıe aş.k j her ı;tln otr çok müracaatlar 
şıycr. Bır zamanlar, ·koşelerın mektupları yazma:k ıçın arzu- o1maktadrr. Mürıı.caat edenle
de kamış kalemle çızır çızır hakiye muhtaç olanları o ka- rin ekserisi avukat tutmağa 
nameler karalayan eSoki arzu- dar a2!almıştır ki, bu işi mes- kudreti olmayan fakir kimse-
halci tipleri ortada kalmadı. !ek edinen arzuhalciler, birer !erdir. · 
~~le yeni harfler ~abu.! edil- birer ortadan çekilerekmeydan 
dı·.<ten sonra, bu tıplerı artık yalnız resmi istidalar yazan 
tarihe karışmış addedebiliriz. . . 
E k

. h ı ·1 h f h f kımselere kalmıştır. Bır aralık 
s ı arzu a cı er, tu a tu a . 

üsluplarda, ne gülünç muhab- arzuhalcıler Sultan Ahmetten 
betııameler, ltigat paralamak Adliye binasına giden bulva
gayretile ne manasız mektup- rın solunda duvarın dibinde 
lar yazarlardı. toplanırdı. Son günlerde, bun-
Eğer yazılan, bir aşk mektu !ar buradan kaldırıldı. Fakat 

bu ise mutlaka: çok geçmeden, gene Adliyenin 

"Mumiyamm, servi revamm 
gonce dehamm, sinede camm 
elendim,, 

karşısında, fakat bu sefer, bul 
var üzerinde değil, Gülhaneye 
giden yolun bir tarafında 
mevki aldılar. 

Bira fiatleri düşmiye
cek mi? 

Hele bir otomobil geçtiği za Kabilinden bir mukaddeme 
man, havaya kalkan tozlar, bu ile maksada girişirler. Ruzu 
rada dakikalarca korkunç bir J şep hasreti iştiyakmdan çeki
bulut manzarası alır. len ezalar, yana yakıla tarif o 

Bir ·hayli yazılıp çizildikt-e~ 
sonra, Bomonti şirketi, niha
yet bira fiatlerinde gayet cüz' 
i tenzilat ya:pmağıa riza göster 
di. Fakat vıaµılan bu tenzi-
13.t, halkın hiç bir istifadesini 
mucip olmadı. Biranın şişesi 
gene 35 kuruştur. Birahane
lerde duble bardağı meZ'Csi 
ile birlikte gene yirmi beş ku
ruştur. Sade bayilerin ve lokarı 
taların lehine olarak yapılan 
fiatlardaki bu tadilattan biz 
ne ıkazandık.? 

. 
1 

y l:ıu göstere~ bk kıat daha mem- Belediyeden rica etsek te lunarak ne diller dökülmezdi. 
N d · b dığına şahıt o uyoru. z. . a. ~· ., 

l 
. azar eğmesın amma, e- . h t ._ r nun olacag~ız. Mesela, Slrlkeci- arozörlerini toz toprak derya- Şimdiki arzuahciler arasında 

Yeni arzuhalcileri eskiden a 
yirt eden en mühim şey, önle
rinde tıkır tıkır işleyen dakti
lo makinesidir. İşleri olan ba
zı arzuhalciler vanlarına bir de 
daıktilo hanım almışladrr. 

Biranın çok sarfolunduğu 
bir mevsimde Bomonti, küçük 
bir fedakarlık yaparak fiatlerl 
bir miktar kıramaz mı? .,, 

ed b . f ·beledryemız, şu ınune ını ıuı 
1
. ıye · u günlerde ep;ce aa- yi Sog~ı.lk çeşmeye rapteden sı içinde yüzen bu kabil' cadde ask mektuplan yazanlar gene 
1Yett s l .. b az da şehrin g-Öze çarpmaya- 1 d .. d k 'k d -·ı F k k .. e.. on zaman aııcıa, azı · d Ebiissuut caddesinin tozu top- ere e gon erse... e sı egı . a at zemane ız 
' .. ,._._,_, tlA•n..ı..ca·K..1.llSJ.Jin~cı.~·......,sı~n~ı~f ....;;c~a~d~d~e~le~nn--e~-----~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~ 

Bunlara istida yazmak için 

-

l 
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Istanbulda saat 12 iken ... 
Bazı zamanlar lazım olabilecek bir liste 

btanbulda saat 12 iken, acaba lıqka memleketlerde saat kaçtır? Bunu bilmek için aşı:.
iıdaki listeye bakmak klfidir. Bqka saatler de ona ıöre heaap edilir. Bazan lazım olaca
ğını tahmin ederek bu listeyi dcrcettik : 
lstanlıulda saat 12- ı Kaptovnda 
1 ıkenderiyede 12 - Şikqoda 
ı\msterdamda 10 - Konpenhaalit 
Anvente 10 - Cenevrecle 
ı\tinada 11,35 Lizbonda 
Berlinde 11 - Londrada 
Bernde 11 - Madridde 
Brükıelde 10- Mekıikoda 
Bükre4te 12 - Moskuvada 
Budape,tede / 11 - Nevyorkta 
Buenoı Ayreste 6 7 Pekinde 

12-ı Romada 
4 - Sayıoncla ii 

11 - Leni..,..adda 
t l - San Fransisko' 
10 - Sidneyde 
JO- Tahranda 
ı0-
3-

12-
5-

17,46 

Tunu•ta 
Vaqovada 
Viyanada 
Yokohamada 

11-
17-
12-
2-

20-
,13,26 
11-
11,24 
11-
19-

Saatler ı~ce !JOruındatt başlarnak üzre 
saatleri guktırıki listeden bir saat il1:ridir. 

O dan 24 e kadar lıesap edilmiştir. Yaz 

Buz yerine 
Onümüz yazdır. Evde olsun, say

fiyede o]ıun her zaman buz bulun
maz: Halbuki bazı yemekler vardır 
ki, yazın çabuk bozulur. Süt, mayo
nez, meyve ve saire cibi şeyleri se
rin bulundurmak icap eder . 

Bunun için İtle ıize kolay bir u-

ı- i 

sul .. Bir •aksı alınız ve ağzı aşağıda 
olmak Üzere, içi su dolu bir tabağın 
içine koyunuz. Yemeği de bu saksı 
nın üzerine b1ralnr11nız, yiyeceğini-

ıi serin serin muhafaza etmiı olurıu 
nuz. • 

Mukattar su 
Evde "mai mukattar,, lizım olur

,a, size az zamanda bir mikdar te
nin edebilecek bir usul gösterelim. 

Bir yarayı yıkamak, pan•man yap 
nak veya bir iliç temin etmek icap 
!derıe, mukattar suyu tercih etmeli 
ı.niz. 

Alümioyom bir kabı, içine soiuk 
ıu koyduktan aonra asınız. Bir gaz 
xağının da üzerine içi ıu dolu bir 
~anik koyunuz. Yalnız bu çayniğin 
ağzı aliminyom kabin altına gelmeli. 

Silah kullanan kızlar 

Eğlence deyip geçmemeli 1 Batka 
memleketlerde bunun tehlikeli çeıit 
]eri var. En ziyade merakhları da 
kadmlardır. Amerikada şimdi genç 
kızlann çoğu boş vakitlerinde nişan 
talimleri ile meşgul olmaktadırlar. 
Pek eğlenceli buld~klan bu meşguli 
yetin, ileride evlendikleri zaman it~ 
lerine yarayıp yaramayacağı mallım 
değildir. F~kat bu tehlikeli eğlence
nin taammümüne sebep Amer;kan 
bankaları olmuştur. Çünkü Ame<ika 
bankaları, sık !'ırk ve güpe gündü:z 
haydutlar tarafından basılır ve kasa 

Bilya oyunu 

ları soyulur. bankalar bu haydutlara 
karşı bir çok tedbirler almakla bera 
ber, çalıştıktan kadın erkek bütün 
memurlanna silih taşımasını ve kul 
lanmas ını öğrebnek mecburiyetinde 

kalmıılardır. Bunun üzerine derhal 
endaht kursları açılmı,, fakat bu 
kurslara bankalarda çalışmayan kız 
ve kadınlar d<t dev,_ma başlamışlar· 

dır. Anlaş ılan silah atmak ve niıan 
almak çok eğlenceli bir şey olacak 
ki, Amerikadaki endaht kursları bu 
yüzden hayli para kazanmaktadırlar. 

Aksi sada 

AZAR 1 ~ MAYIS 1931 

C. H. Fırkası büyük kongresi 
(Başı 1 inci sahifede) 

mesi lazımgelen husu~at etra
fındaki noktai nazarını izah et
miş ve bilhassa memleketimiz 
için çok kıymetli bir varidat 
membaı olan hayvancılığa na
zarı dikkati celbetmiştir. 

Bundan sonra Şükrü Bev 
(Boln}, söz almış ve orman i)
lerindeki müşkülattan bahset· 
mis tir. 

İkinci celse 

kere ve kabul edilen layiha en 
cümeni mazbatasının Nafia ve 
kaletinc ait kısmı aşağıya yazıl 
mıştır: 

Bu vekalet işlerine müteal
lik dileklerin başında yol ver
gisi bulunmaktadır. Mahalli i
darelere tealluku cihetile Dahi 
liye vekaletini de alAkadar e
rlen bu vergi eski olmakla be<ra 
ber mükelleflerce adilane gö
rünmekte olduğundan nisbeti
nin tenzili, mesai mikyasının 

ANKARA, 16 A. A. - C. tebdili, amelenin fazla uzak 
H. Fırkası büyük kongresi iiğ- yerlerde çalıştırılmamasına ve 
leden sonra saat 14 buçukta İs Nafia vekaletine V'lrilen yüzde 
met Paşa Hazretlerinin riyase- ellilerin vilayetlere bırakılması 
tinde toplanarak vilayet lton- talep edilmekte bulunmuştur. 
grelerinden gelen dileklerin Yüzde ellilerin vekfüete ve-
müzakeresine devam etmiştir. rilmemesi haltkındaki dilekler 

Bu dileklerden İktısat Veka halkımızın mahalli idarelerin 
!etine teallfık edenleri hakkın- takviyesi yolundaki arzuların
da söz alan murahhaslar orman dan mütevellit bulunmu!? ve 
lar, kerestecilik. afyon, yün ve mahalll idarelerine mevdu va
harici ticaret ha'kkında mütale zifelerin tamamen ifasr için 
alarmı söylemişlerdir. Murah- böyle bir hissenin alınması ve 
haslardan biri kerestelerimizin devlet vazifesi noktasından ya 
ihracı hususunda ihracat pazar pılacak yol ve köprüle-r için u-
larının vaziyetini iyice tetkik mumi bütçeden kafi mikdarda 
etmek ve ihracat maddelerinin .1 . f k · d para ven mesı muva ı ıse e 
cinsini nefisleştirmek, tasnif ve buna imkan hasıl oluncaya ka 
ambalaj gibi şeylere ehemmi- dar vilayetlerin müşterek yol 
yet vermek lüzumundan bah- ve köprü ihtiyaçlarının temini 
setti. maksadile azami yüzde on beş 

Turgut Bey (Mağnisa), se- mikdarına kadar bir hissenin 
petlerden alman gümrük resmi Nafia vekaletine verilmesi ve 
nin yaş meyva ihracatını müş- mahalli idarelerden tah sili va 
külleştirdiğini ve alelumum ih ridat usulünün kaldınlmas ı ve 
racat marldelerinin ambalajın-
da kullanılan zeytinyağı varil- buna mukabil mahalli idarele
leri ve çuval gibi şeylerin kabu- rin bütçeleri üzerindeki devlet 
lü muvakkat •usulü ile ithalin mürakabesiılin devam etmesi 
de mer'i bulunan bir sene müd- ve mükelleflerin şikayetleri na 
detin iki seneye çıkarılması, ti- zarı itibara alınarak verginin 
caret odaları tarafından veka- altı lira nakdi mükellefiyet esa 
Jetlere yazdan evrakta pul kul- sı üzerinden tesbiti ile memle
lanmak mecburiyetinin kaldın! ket müsaadei iktısadiyesine gö 

· re meclisi umumileriııin ııak-ması lüzumunu söylemış ve sey 
risefainin Mısıra yaptığı sefer- den ifa edemeyecek hali mali
lerin rekabet ve muamelesinc!e de olduğu sabit olanla0r111Nafra 
ki intizam ve dürüsti dolayısile işlerinde altı lira için sekiz ve 
ihracatta faydalarından bahse- sekiz lira için on gün çalıştırıl 
derek seyrisefain idaresinin ey mak ve alacakları ücr~t .vergi 
!ili, teşrinievvel, te~rinisani gi- borçlarına mahsup. ettırılmek 
bi ihracat mevsiminde olsun ' ve b~şlka.cfa !?ara .. kıstlelnfı~emek 
b. · k ·ıeı> ile Akdeniz ve suretı e ı ayı mu e e ıyet e-
ıt ac şı il · k b l'· 

İngilt;reli ınanlarına da ticari mı: er~ esasının a u u ve me 
' r tt lıuhınmasınr temen- saı mıkyası kaldırılarak bu 

n~·< ıy~ ~ müddet zarfında mükelleflerin 
nı etmıAştfır. . 'h ı·t bihakkın çalışmalarının temini 

'en 1 )u kaynamaj:a batladıktan ıonra, 
!ın ı •harların kabın alımda teldsüf e
,. f ter ve damla damla akmağa baılar. 
U !) zaman altına temiz bir kap koyu

:arr ıuz ve damlalar orada toplansın. 
ad lu su mukattardır. 

l iki şemsiye ile eğlenceli bir tecrü 
be yapabilirsiniz. 

Y0f ıstı sa a 
1 

için tedbirler alınması encümc 
Afyon murahhası, Türkiye- nimizce tesbit edilmiş ve bu 

de afyon istihsalatile gecinen hususların müzakeresinde Baş 
iki ,em.iye alımz ve açınız. Sap- yarım milyonu mütecaviz nü- vekil Paşa Hazretlerile Nafia 

!arını bir istikamete getiriniz. Arada fus bulunduğunu ve afyon imal vekili Beyfendi de hazır bulun 
dört beş metre kadar mesafe kal- ve istimalinin men'i hakkında- muşlardır. 
sın. İki kiti ıemsiyelerin mukaar ta k · A ' : b; Yalruz alüminyom kabın içindeki 
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- ıu cittikçe ııınacağı için, ıuyunu •· 
zar ra sıra de;iştirmelidir. 

Yarıaı düz bir cetvel alınız. Bir de 
cetvelin deliğinden düşmeyecek bü
yüklükte bir bilya! Bilyayı deliğe 

koyar ve cetveli de bir avucunuza 
alark bilyayi düşürmeden, cetvel bo 
yunca avucunuza düşürmeğe çalışı· 
nız. Bir az güçtür amma biraz uğra
şarak muvaffak olabilirsiniz. Ayni 
şekilde bir bafka cetvel ile, bir bilya 
daha alınız ve her iki elinizle cetvel 
deki bilyaları avucunuza düşürmege 
çalııınız. Görecı k~iniz ki bu dahd 
güçtür. 

Odada bulunanlara tecrübe etme 
ferini tavsiye ediniz. Bir tesadüf ol
mazsa, kimıe muvaffak olamaz. 

O zaman bu işi kolaylıkla yapabi 
leceğinize dair bah~e a:iriniz. 

ki beynelmilel mu avele ıle v 
rafına kar,ı karşıya otursunlar ve · • · 'h 
gayd hafif sesle konuımağa baıla- rupa memleketlerının ıstı sa-
smlar. Fısıltıları bile mükemmelen latr tahdit etmemiş hatta artır 
işite bilirler. Eğer bunlardan birisi mış olduklarını, ~e~y~ti A_k
şemsiyeden harice çıkarsa, fısıltıyı vamm 1926 istatıstıklenne ıs
iıitmez. Şemsiyenin mukaar cihetine tinaden beyan etmiş, bu tazyi
girerse, t• krar işitir. kın Türk çiftçisi zararına oldu 

Şemsiyenin haricinde duran üçün ğuna, afyon konferansına gi.de
cü hir şahıs ise, iki kişinin muhave- cek murahhasların nazarı dık------.1 katini celbetmiştir. 

1 Hasan Reşit Bey, yün mese 
lesine temas ederek temizlen
meden, ta&nif edilmeden, yıkan 
madan denk haline getirilme

j den ihracat yap:ln?a.sı ~~rici pa 
zarlarda yünlerımızın ıtıbarına 

1 halel verdiğini ve hattaa biz
den yün alanların yakın 
memleketlerde bu işleri yapa

relerini işitemez. Digerl .. ri mükem- rak memlekette kalması icap 

Şimendifer tarifeleri 

Nafia vekaletine müteallik 
diğer diteklerden şimendifer 
tarifelerinin tenzili için veka
letçe tetkikat yapılmakta ve 
cümlesinin bir asla ircaı düşü
nülmekte olduğu, hububat için 
tenzilat yapıldığı, Aydın hattı 
imtiyazlı bir şirkete ait bulun
duğundan mukavelenamesi mu 
cibince muamele yapılması za 
ruri bulunduğunu ve ancak baş 
ka tedbirlerle halkın iktısadi 
dileklerinin temini mümkün 
bulunduğunu İstanbul rıhtım 
ücretinin tenzili vekaletçe ta
kip edilmekte ve mümkün ol
duğu takdirde şirketin vaziyeti 
hakkında tedbir alınması, icap 
eylemekte olduğu, sulama ve 
gölleri kurutma hususlarına 

\ME~LE~ET~~ ıllllliilliil 
... d ta-~ "' 

Mersin ve Konyada 
şiddetli dolu yağdı 

İspartanın civarında 500 metre uzunlu 
ğundaki tepe nasıl yıkıldı? 

MERSiN 15 - iki cünden beri 
yaimur ve dolu yaimaktadır. Dolu 
Karahadırh istikametinden ıelmiJ, 
Eece ve Mezitli köyünün rusfile 
Çiftlik, Softalar, Mentet, Y alınayak 
köylerine tiddetle yajmııtır. 

Mersinde Oamani7e lıöyünde ve 
bazı bahçelerde fazla tahribat yap
mııtır. Ağaçların diplerini sıyırmı' 
ve mezkur köy bahçelerinde sebze 
ve fidanlara çok zarar venniıtir. 

Bundan başka birdenbire çıkan 
ıiddctli bir lırbna Merıin • Tarsus 
yolu üzerindeki telgraf ve telefon 
direkleı·inden bir krsmını kırmıt ve 
bir takımını da devirmiş olduğun
dan telefon muhabcratı inlotaa uğra ı 
mıştır. Dün Adana treni fırtına tah 
ribatı dolayısile bir saat teehbürle 
gelebilmiştir. Fırtına oldu.__.,., Is 
tanbuldan gelen Mahmut Ş~vket Pş 
pavuru, yolcu ve eşyasını geç vakte 
kadar çıkaramamıştır. 

Şiddeli yaimurların esirile Çift 
merdiven mahallesinde bir ev yık 
nu1br. 

Isparta ciT•rındaki tepe 
nasıl yıkıldı? 

lspartanın 8afdeiinnen mevkiin 
de bir küçük tepe yaimurların v 
güneşin teairile yıkılmııtır. Tepe ıı 
ce yıkıldığı için o civardan hiç kil'I 
se geçmemiı ve hamdoloun nüfusÇ 
hiç bir zayiat olmamıttır. 

Yalnız tepenin ankazı Pa~asuy 
Kepeci, Bereket ve Kanaca sularını 
mecralarını kapattığı için 'chir su· 
suz kalmıştır. Bu sularda işleyen c.lı 
ğirmenler de atıl kalmı,tır. 

Yıkılan tepe bet yüz metre uzunh 
ğundadır. 

Aııl şayanı hayret olan cihet tep• 
ankazın111 Ağlaıun çayı üzerine diiı 
meı.i lizım a:elirken hir 18.stik top gİ· 
bi muhtelif parçala .. balinde zıplayl 
zıplaya etrafa dağılmasıdır. 

Tepe ankazı on beş kadar n1ey,·t 
ve kiraz bahçelerini kum içindıl! bı .. 

Konyada nohut ceşaın o
tinde dolu yağdı 

~ rakmışlır. 
KONYA 15 - Burada bir kaç I Vak'a ııecesi tepenin kopaıdıi• 

gündür şiddetli yağmurlar yağmak müthiş ..-ürültü civa,. mahaller halkı 
tadır. ı nı büyük bir heyecana düşürınüştür. 

Evvelki gece pek şiddetli ve •Ü · 
1 

Vilayet §ehrin rn ihtiyacın" kar~• 
rekli yağmurlar yağmış, Gök gürül lazım gelen tedbirleri almıştır. Ka· 
tüleri yarım saat rnütemadiyen de· panan mecralardaı yıi ·~den fazla a· 
vam etmiştir. Yağmurlu karışık uo- mele nıütemadiyen cıı"' a kta<lır. 
hut büyük!;iğünde dolu da düşmüş Günleı-den beri mc ın temiz· 
tür. lenn1esi için uğraıılma.; wd r. Bu tat 

Aksaray vilayeti ve havalisinde 1 hir işinin bir buçuk ay kadar devam 
yağınuı·Jar devam etmckedir. edeceği tahmin olunmaktadır. 

""!f. :ıf. 

Bergama hapishane
sinden firar edenler .. 
Haydutlardan 

de yaralı 
biri öldürüldü, digeri 
olarak yakalandı 

Bergama hapishanesinin du
vanııı delmek suretile firara 
muvaffak olan haydutların ta
kibine şiddetlo devam edilmek 
tedir. 

Firarilerden en azılıları Diki 
linin İslamlar köyünden Kara 
Mehmet, Balıkesirin Beşikte

pe köyünden yalama Ali, ve 
Arslan Yanyaslı olup Balıkesi 
rin Altınova nahiyesinde mu
kim Çerkes Fuattir. Bu üç azı 
1ı şaki Bergama ve Balıkesir 

havalisindeki köylerden silah 
tedarik ederek şakavete başla
mışlar ve nihayet Kara Mah
met jandarma müfrezesinin 
pususuna düşerek müsademe 
neticesinde öldürülmüş, Yala
ma Ali de yaralı <Jlarak ele ge 
-;iri imiştir, 

Cerkes Fuadin takibine çı
kan jandarma kumandanı İbra 
him Bey, dün avdet etti. Balı
kesir ve Bergama havalisinde 
yapılan taharriyatta Çerkes 
Fuadın izine tesadüf edilme-

Uiplomasız doktorıuk 

yapanlar 

miştir. Bu azılı ·akinin Man
yas havalisinde barındığı tes
hit edilmiş ve tertibat alınını~ 
tır. Çerkes Fuadın da bir kaç 
güne kadar ele geçirilmesine 
intizar olunmaktadır. 

Firar mahkfimlan ev !erinde 
yatırdıkları ve kendilerine si
lah tedarik ettikleri için· Ber· 
gamadan beş Balıkesir köyle
rinden de on kişi Adliyeye ve 
rilmiştir. 

Ayvalığın Mezar arkası kö
yünden Çanakçı Veliyi öldü
renlerin de Cerkes Fuat ve ar 
kadaşları olduğu anlaşılmı~trr. 

Sıtma mücadelesi 
Diyarbekirde mevsim müna· 

sebetile sıtma mücadelesine 
başlandı, Bir kaç bataklığm ku 
rutulmasına teşebbüs edildi. 
Mücadelenin ciddi bir şekilde 
yaı;_ıılmasını temin için Urfada 
ki sıhhiye müfettisligi de bura 
ya nakledilmiştir. 
Yakında köylüye parasız ki 

nin verilecektir. 

Istanbul dbrdtin,.ü icra mt"murJu 
ğundan: 

keziu 
ume 
ılmac 

Bu usul vakıa çok mikdarda mu
kattar su temin etmez. Fakat on da 
ı.-:ı .• .ı. elli CTam kadar su verebilir. .. 

Bunun için hiç şafmayan küçük 
bir hile vardır. iki cetvelin kenarla
rını birleştirerek, bir oluk yapınız ve 
iki bilyayı bu oluktan avucunuza akı 
tınız. Bahsi k"zanırsınız. 

melen konuıabilirler. eden bir çok paranın ecnebi 
Bu bir ak•i sada tecrübesinı!en birkaç ınutavassıtın cebine gir 

~k~ bir t•Y değildir. Fakat eğlen- ı mesini intaç e_ylediğ~ni söyle
celıdır. miş, hükumetın bu ışle alaka-

1 
dar olmasını ve büyük bir ser-

müteallik dileklerin ifası mü- Hükümet doktorları muhtelif 
him mikdarda sermaye tedari r semtlerde diplomam: olarak ~~ktor-
k . .. . kk f b l d .. . luk yapanların yakalanması ı~ın fa
ıne mu~~a _ı . u un ugu cı aliyete baılamııtır. 

Hiristo Nikolaidi Ef,.ndi vtrcse
sinden Nikolaki Ef<ndi ve hemşires 
Matmazel Maryanın Mthmet Azi• 
Bey ve Ayşe Vildan Hanım zimm<· 
tindeki alacağınılan dolayı vcfaer 
mefrug Besikta~ta Tcşvikiyc mahal 
ı .. inde hamamcı Emin Efendi Yenl 
ıı;üztl bahç< sokağında kain <ski 5 
yeni 4-33 numara.lı bir kıt'a 41rsa.nırı 
yedi hisse itibarile birer hisselerini 

otu.ı gün müddetle asliye ihalei cv
veHyc müzayedesine vazedilmiştir. 

-
M ..--e-_R_e_si_m_y;:_a_p;:_a_m_ ıyanlara • 

~esım 
v } • vet membaı olan yün ihracatçı eg encesı lıgının 1nkişafını temin ede-

:A·-------- -J erk tedbirler alınmasını temen 

hetle malı ımkan ıle mukayyet Polis müdiriyeti polis merkezleri
bulunduğu ve maamafih veka- ne rönderdiği tamimde .liplomaıız 
Jet bütçesindeki tahsisat mikta dokto~ları.? yakalanına11 için .. Y•_ınla
nna göııe nehirlerin taşmasın- cak cunnu mqhutlarda hükumet 
d h 1 l l .. doktorlarına lazım olduiu kadar za-
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J , Bey dampingteıı bahsederek 
) dahili pazaırlarımızda damping 
l olmadığını fakat harki ~ahalar 
l da sürüm sahalarında b>lhassa 

buğday vetütündedampiga ma 
,, ruz kaldığımızı, orman ve kö

~.; mür mahsulled üzerinde de bu 
gün o derece ınahsiis olmamak 
la beraber gittikçe büyüyen 

1 Rııs dampingi m~~aceh~sinde 

1 
b.ulunduğumuzu -~oyle~1ıs, .ha
nçteki tıcaret mumessıllerı ta 

1 • .. 
~ afıııclaıı pıyasa temevvuca tına 
ait gelen raporların nesrini ve 
bu hususta uğra~acak bir kon-

Nafıa vekili Beyfendi tarafın 
dan ifade edi~ştir. 

1500 Alman seyyahı 
geliyor 

Perşembe günü Mouterosa 
vapurile s.ehrimize 1500 AllT'"ln 
seyyahı gelecektir. Seyyahlar 
~ehrimizde 2 gün kalacaklar ve 
şehrin şayanı temaşa yerlerini 
gezdikten sonra cumartesi gü
nü a'fdet edeceklerdir. 

Beynelmilel işaretler i jok tör miiesssesesi vücude ge-
r ti · ilmesi lüzumunu ilave etmis Turing klüp, beyıı;lmilel 

1 tir. yol isaretlerinin vaz'ı için İstan 

1 Kongre yarın saat onda top- bul belcdiyesile tern",'jf: giriş-

- Ş: ku u bir yak ~ /asam ! Alt g:ı
gası ç ıJc işime yarayacak. 

lanacaktır. miştir. Boğazi~inde ..ıağ yolun-
Kabu/ edilen encümen dan ba~lanarak i~aretler kpnul-

mıızbatası mağa başlanacaktır. Bu işin bu 
[Acaba ne yanacak? Rakamların ar<ı."1nt 

Jıi•l•qtiriniı. ) 

rııır 

ANKARA 16 (A.A.) - C. l mevsimde infac etlilme~i ümit 
H F. koııgresiıırle bugün müza N!ilmektedir. 

Tahran sefareti 
müsteşarı geldi 

Tahran sefaretimiz müsteşa
rı Cevat Bey, rahatsız bulunan 
ailesinin tedavisi için mezunen 
şehrimize gelmiştir. 

Kadastro fen hey' eti 
Tapu müdür muavinlik teşki 

latı ile kuyudu kadimenin An
karaya nakledildiğini yazmış
tık. Müdür muııvinliğinin tah
liye ettiği daireye elyevm Ci
ğaloğlunda kira ile otwrmakta 
olan kadastro heyeti fenniye 
si dünden itibaren nakledilmiş
tir. 
Tramvaydan atlarken 

N işantaşında oturan 62 ya
şında Abdürrahman efendi diin 
Tepebaşında tramvaydan atla
mak isterken düşmüş, ağır su
rette başından yaralanmıştır. 

Hududu tapu kayd• mucibince biı 
tarafı Şefik Bey bahçesi ve bir tardı 
Şemseddin Ziya Beyin uhdesinde 
v< bir tarafı Şefik Bey aroası ve taı 
rafı rttbii Hamflmcı Emin Efendi so
kağı ile mahduttur. 

Mahallen yapılan vaz'ıyetı e na.ın 
<'•ki hali hazır hududu ise bir taraf 
güzel bahçe. diger tarafı Ziya Bey 
apartımanı arka.st, diğer &okak önü 
Hamamcı Emin Efendi sokagı il, 
mahdut olup m<zku· arsa dahilinde 
iri toprakla mestur Karadeniz: ıek
linde bir havuz mtv"Uttur. Mesaha 
sı mezkiır arsa kayit veçhile bilme · 
saha 961 zira 22 parmak tcrbiindc 
olup krymtti muhammcnesi behcı 

metre murabaı 14er lir dan mecmuu 
7672 liradır. Talip olanlar kıymeti 
muham~cnenin yüzde on nisbctindt 
pey akçel<rini alarak 41-5221 dosya 
numarasilc saat on dörtten on yedi· 
ye k•dor 22 - 6 • 93 l tarihinde İltan· 
bul dördüncü icra memurluğun• mü 
racaat eylemeleri ve fazla maltlmat 
dosyaıında münd<riç bulundııtıı 
ilan oh•nur. 

• 
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MİLLİYET PAZAR I~ 1AYIS 1931 7 

Karilerimize : Piyango 
~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~ 

Bugünden itibaren müsabaka 
kuponlarını saklayınız ' 

. e 

Milliyet, Politika' da çıkan müsab~k~ların mali 
mes'uliyetini kabul etmışt_ı~~ . . 

'Milliyet., gazetsi neşir vazi 1 

resini karilerini daha memnun 
edecek bir tarzda ifa edebil
mek için, bugünden itibaren. 
iüne kadar akşamlan inti~ar 
ct~kte olan "Politika,. gaze· 
~eaini kendi teşkilat içine al· 
lllftır. Bu sucetle kuvvet ve te 
kamülli darma kendisine gaye 
edinmiş olan "Milliyet,, sütun 
larında karilerimizin hoşlarına 
gideceğine emin olduğumuz 
tenevviiler bulabileceklerdir. 
Ancak Politika gazetesinde bi
rinin kuponları ikmal edilmiş ka karileri, kuponlarına bugün 

. "M"ll" et te de-den itıbaren 1 ıy " 
vam edeceklerdir. 

Ancak "Milliyet,, ~ar!lerinin 

1 
gazetsı ~t~ıf'ah~~e. Ahter terzihane
sinden ıkı karunuze ısmarlama kos 
tüın. 

8 - Bes kariimize birer çift İs· 
karpin (Eminönünde Altınçizme
den) 

9 - On kariimize ikiter kitilik 
müteakip üç proeram için sinema 
biletleri. 

1 O - Bet kariimize birer senelik 
abone, 

11 - Be! kariimize altıtar aylık 
abone. 

Bunlardan baoka 170 karümize 
muhtelif kıymetlerde ve itlerine ya- 1 
rayacak mütenevvi eşya hediye ede ! 
ceiiz. j 
· Bu hediyelerimizin bir kısmı Bah 
çekapıdaki yerli mallar pazanndan 1 
ve Necip Bey müıtahzeratı mağaza. 

!\~rri~:l ı::l!:l~l''I (ı.11~ı kd;ıri 

~a;;ı il. ~- U..! ~u·>~ Acc1:. ··~ · 
~ir~c:i )rühür.lt:-7.·11.k. ra·u ~~\:'·W -----

AYVALIK SÜR' AT P. 
( l\lersln) vapuru 1 <ı ~laı., 

~alı 17de Sirkecldcn Ge'ilıcılu 

Ç~nakk.ıle Ktiçükkuyu, t:dre· 
mit, Rurhaniyc Ay\ alıj':a '<al· 
ka1:;ı~. döniHe Altınoiu •ada ' , 
uğrayacaktır. 

Gelibolu için gi<li~ ve 
geli~te yük ıılınmaı. 

Pire - iskenderiye P. 
( f:Gi':) va· S J ıoda 

puru 1 <ı Mayıs a 1 Ga • 
lata"dıııı hareketle lzınir Pire· 
ye uğrayarak cumartesi sabahı 
lıkenderiyc'ye varacakur. ls
kenderiyc'den Pazartesi l 5te 

kalkacak Çaışamha Pire"yede 
uğrayarak Perşembe gelecek
tir. 

Bozcaada postası 
n:RE(:LI) vapuru f 7:\1ayh 

pazar 17 de idare rıhtımından 

Gelibolu, Lapseki, Çanakkale 
lmroz Anzcaa<laya kalkacaktır. 

Şir eti Hayriyeden: 
1 1-bz~ran 931 la~ihinde, i:i~aren mevkıi tatb,ka vaz'edilecek olan tenzı'iitlı tilet ücre~ 

tarife sidir. 
K6prü ile iskeleler beyninde cari tarife 

Azimet ve avdet 
Tek biletler Köprüden 

biletleri 
iskelelerden 

Köprüden 2 ıncı 1 inci 2 inci 1 inci 2 ncı 1 inci 
Üsküdar ve Beşiktaşa kadar 11 14 22 27,50 
V .ı.niköyü ve Yeniköye ,. 13 16 2S 30 

20 2.S 
20 2~ 

Beykoz ve Yeniköye ., 17 60 32,50 38,50 
A. Kavağı ve R. Kavağı.. 20 23 32,50 38,SO 

30 3~ 
30 3~ 

1 - Boğazda mtıkim yolculara bir tesl-ıillt o'm:ık üzre iskele azimet ve avdet bilet tarİ 
feleri üzerinden (30) varaklı abonman karneleri ibtas edilmiştir. 

2 - Mütenezzihine k1>laylık oıma'.< üzre Köprü aı:met ve avdet bilet fiatları üzerindea 
(10) varakalı abonman karneleri ibtıs edilm.ştir. 

Sıra ilk iskele için 
Üsküdar • Bctiktaf 
A 'tı ilkele için 
Her iskele için 

Ara iskelelere mahsua 
10 13 

ara1mda 11 14 
13 16 
17 20 

Bebek hathna 
Bqiktaş • Ortaköyden K6prilye S 

..... _ 
7,50 

10 

tarife 
15 
20 
20 
30 

tarife 
10 
ıs 

20 
25 
25 
35 

ıs 
20 Kuruçeşme - Arnaköy • Bebek Köprüye 7,SO 

Balidaki fiatlar üzerinden (12) varaklı abo'lman karneleri satılacaktır. 

lifi~fiMc~I Evkaf Umum Müdür 
l.lmanımın muvasa!atı beklenen ıu·· g"' u'' ndene 

Vapurlar e 
.. abakadan ıstıfadele

d~ ?ud!!1u?.nsdüg"ümüz içindır ki, 1 I• 
A,'llliA vapuru l 9 l\laı '' Pa· Darülfünun Tıb Fakültesine muktazi allt ve edevatı fen 

zcrte'i ltalyıı ve Yunanbtan) dan 

ve diğerinin kuponları neşre· 
dilmekte o;ılan iki piyankosu 
vardı. 

"Milliyet bu müsabakalara .. 

rını uş . k 
bu ün 1 - 9 numaralı bır upon 

g .k Bu kupon evvelce 
nesrettı . · 
"P~litika,, da intisar etmış o· 
lan sekiz kupon ile dok_uzunı;u 
kupona muadildir. Yanı_bugun 
"Milliyet., karileri, kesıp s:: 
JayacakJarı bu kuponla, devd 1 

d • · ·z müsabakamn °-e ecegımı . i. ola 
kuz kuponunu temın etm ~ 
caklardrr. 

Bu müsabakada 45 kupon 
neşredeceğiz ve iştirak ed~~ 
karilerimize hediye edecegı· 
miz muhtelif kıymette ve. ~o~ 
zengin eşya listesini _t.afsılatı· 
le yakında ilan edecegız. 

* * * 
"Politika., nın bundan evvel 

ki müsabaka'sına iştirak et
miş olan karilerine. 1500 lir~ 
kıymetinde muhtelıf eşya verı 
lecektir. 

"Politika., karileri ellerinde 

sından alınmıştır. 
Bu hediyelerden maada ayrıca bet 

kişiye de beşi bir yerde cümhuriyet 
altmları hediye edilecektir. 

* * * 
T Bfradan bu piyankoya iıtirak et 

mit olanlar derhal kuponlannı mu
vazzah adresleri ve iıimlerile bera-

ki kuponları 23 mayıs akşamı ;;.' ~-...;;..- ·---~·--...;;;;:......, 
na kadar idarehanemize gönde ber (Milliyet) idarehaneaine söader 
rerek, numaralı bir fiş mukabi melidirler. Bımlar içüa ~ 
tinde tebdil ettirmelidirler. 

1 
fit nu-ralan kur'a k .. icleüaclea 

- ....... sahibinin ioim ... adreslerile 
J birlikte neıredecejiz. 

ait hediyelerin mali mes'uli:ı:e 
cini de üzerine almış oldugu 
cihetle "Politika,, da kuponla 
rr ikm~l edilmiş olan mü~b~
kanın hediyelerini verecegı gı
bi, ikinci müsabakaya da ken· 
di sütunlarında devam edecek· 

tir. . . nk 
"Politika,, da yem pıya o-

Kuponlann 23 mayıı akşamın~ 
kadar tebdil muamelesi hitam bul· 
duldan sonra, kura çekilerek, İaa· 
bet eden numaralara şu hediyeleri 
vereceğiz: 

ı - Bir aynalı Navman dikit ve 
nakış makinesi. 

2 _ Bir Filips radyo makinesi, 
3 - Bir Erika marka yaıu makine 

••• .b. . . f 4 _ Bir sahı ının aesı gramo on. 
5 _ Alb adet tayyare piyankosu 

mııf bi)eti. • • 
6 _ Eminönüncle Selaaik ı.o... 

Tatradan bu müaaı..luıya ittirak 
edenlerin kur'aya dahil nlaealı: olan 
numaralan olacaktır. Onun içi11 taf
ra da bulunanlar kendi fit nummrala 
rını kur'a neticeainin ilinma kadar 
bir tarafa kaycı-elldirler. 

23 -y11la kuponların tebdil mu
ameleoi hitam bulduktan sonra kur'a 
çekilerek, kazananların isimleri, ad
reıleri, kazandıkları eı yanın cinı ve 

martesinden iki adet fotoıraf maki. 
esi mikdan erteoi ıün ırazet-izle ilan 

nun dün sckiriı:ıcİ kuponu ~e_ş n 7 '- Ankara caddesind_e Milli_retl _e_dil_· ecektir. 
redilmiıti. Binaenaleyh Polıtı- -

~l 00~,000~~.~ir:::..::a:.;-lı:;:-k~ıls-:-tanbul - Sosfya 
Sahtekarlık nerede telef on hattı 

1 d ? Dün (İstanbul - Sofya) tele-
ika o un u fon hattının tecrübelerine de-

Gumru.. ··kte (l00,000) liralık 
vam edilmiştir. 

bir sahtekarlık olduğu ~e_ ınese Bu hattın İstanbul - Edime 
leye maliye müfettişlerının vaz kısmında muhabere tecrübesi 
iyct ettikleri yazıl~;': .. ; Raif muvaffakıyetle neticelenmiştir. 

Rusumat başınu e ~ 1 Hattm ınütebaki kıımma ait 
B. bu yolsuzluğ~ ~ümrukte 0 

tecrübeler de bir kaç güne ka-
madığını söylemıştır. mal" dar intaç olunacaktır. 

Gümrükten aldığımız • U· • 

mata göre, sahtekarlıkta a}j~~~ K•dıkii) icrasından: 
dar müessese, gümrüğe verdıgı Göztepede Mehmet cfeodl mı· 
muamele vergisine esas olan fa halle•inde (;i.ııepe cadde!llade 1·4 
turaya mukabil aldığı ma'.cbu- No. iki bıp koşk ve lıagçc ,. te· 
zu kambiyo için borsaya ıb~ {e!Tuannın iaalei şuyuu ıımnındı 
etmiyerek başka bir fatura ıle saıılmuı kırıdıttırılırık ihılei "ve· 
ilk faturada yazılan miktardan liye~i 5000 liradı tılibl uhdesine 
fazla kambiyo almıştır. icra ıdllmltuede kıymeti muha .. 

Giimriik idaresi yolsuzluğun ınine~i olan 8370 lirayı bulmıdıAın· 
gümrükte değil, borsa~a cere- dın biıaaror 31-~·SI tarihine ikinci 
yan ettiği kanaatindedır. _M_aa- arıırmıvı vız edildlğiodtn ıarlhi 
ıııafih gümrük tah!<ikat bittık-. ınezkıir~ tosıdtU ıdın pazar giinl 
ten sonra iki fatura arasındakı SAAT 14 Ilı 16 ya kıdır deva .. 
resim farkını tahsil edecektir. edecelinden ttlllllye vr llııle .,.ı 

bedeli aü,ıerl ine 'ılı olmak iiHre 
Bir konser rallp oiuilrın yıv• v• · aiti mu· 

Dün aksam Güzel San'atler kOr4a Kadıkör icra dairHiııchı lıuır 
1'.irliğinde, ·bir Macar profesö- buluamalın '° pey akçelerial cie 
ıii tar f d b lı · de ı.ulandı .. ••ıan ilan 
. a ın an konser verilmiş- er• ırın 

Ro~ızlçi•ln 
Yegtne ıile oteli Yenikiiy'de 

Y eniköy Palas 
vbi bahçelerde her aişaııı te-dın· 
oan Alafranl(ll, alaturka konserler, 
otel dahili ktmilen veniden let.· 

ıl• ,. tefriş edilınittir. liusoıl ve 
umumi b&Ryo daireleri, te•ls mı· 
halli. Nef!I ycmeklar flatler mu-

edlldlr. Telefon Tarılıyı 3 

lsıınbul mahkemei asliye btriacl 
icra dıfresiaden: Sıl•nhımamında 

Mevdaacılı:ıa ,\iamlı bHındı muki8 
Kibar Ali kardeşler mıbdamları şir· 

lıeliain ılal"ıkltlırile ıktettiCi kongur· 
dato berıyl tetkik ınabkemımiıe tevdi 
lı:ılınmıf ve emri ıeıkikııııı 11·5·981 

perfembe 1111 10,JO ela icruı mu
ltaner bulunmut olduğuııdaa alaka· 
ürlınn yevm •• saıd meaktlrdı 

lıuır buh111mılan il&ıı olıınur. 

W.Gi ıiureı mabk-ıiU.n: 
Mahlııl!IM• iflhına lıaru verlln 

Metre~ blradorlırin ıcldlf eylıdlk
leri koıgordıtonun mUzalıtrt•inla 
lcnı ı lftn etlıabı maılObun 3-Haıi· 
nn l HI talÜllnt ıa9tadif V'lf&•ba 
&lllıl - t 1 4c laıaııbul ikinci ti• 
ret ıulık ...... huır lıalıınmalm ............... 

1 

SADIKZADı<: BiRADERLER 
V.\PURLARI 

niye kütübü ecnebiye, Rontken ve Fiziyoterap! :ılat ve ede 
D:\L\1\Tl\ vapuru 21 ıhnıs vatile Radyom ayrı ayrı aleni münakasaya konulmuştur. 

perşembe ( Odcsa, llomaıl\'a ve 
KARA DE:'\IZ MUNT AZ'\\ 1 

\"~: LCKS POSTA,·! 

Talipler şeraiti anlamak ve listeleri görmek üue her gü 
Bul nri-c.ııı) dan 

Yakında Limanınıızdar har~- levazım idaresien ve ihale tkrihi olan ( 19ı5t931) salı gün 

Sakarya 
va;-ıuru p gUnil 

17 ;\Jarn azar akşamı 
saat 18 de Sirk~cl rıhtııııın· 

dan hareketle dogru Zongul· 
dak, lnebolu, Ayancık, Sam· 

' sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene ve Rizeye azimet ve 
aynı iskelelere uğrayarak 
avdet edecektir. 

YOk, yolcu içi• Sirkecide 
Meymenet haaındaki aceata· 
haneıine •lracaat. 

l'iııi!!l!I!. -"'""'-""-°"~Mlllii!!!!llİT!İli!. İİlıİıi!t İl: lli2•1311!'!!4 _ • 

- Dr. il !SAN SAi\tl 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilltlarına 

karşı pek te.irll ve taze a~ıdır 
Divanyolu Sultan Mahmut. 

türbesi No 189 

lstaabul icra Rtyascılnden;--
Konkorclıto mühleti talebiyie mcr· 

ele müracaat edip 1 ~ · :l·93 I ııribln· 
de kcndlsioe iki ı Y mühlet verilen 
lı anbul Sulta11hımamıada mınlfaıurı 
ticaretiyle mufttlll Macit Mehmet 
Karakq Beyı verilen milbleıin tcrı 
ve illb kannnuoun 276 inci madde
sinin ıon [ıkrasıH tevfikan 17-5-931 
tarihinden itibaren 12 giln uzaulma· 
ıını ve keyflf<tin 279 uncu madde 
mucibince iUnı ile beraber icra ve 
lflAs ve ıapu sicil mımurluldınna 
bildirilmesine karar 'erilwlf olduğu 
ilAn olunur. 

ket edecek ı apunar 
1'~: \ ı·:RI': va pu rıı '.! l :\la~ 1> 

perşembe <alı:ıh ı~nı ı O J,ı 

{l.loı D ı·:ksrres · ol rak Pire, 
Brendizi, \ enedık ve lrie,trlye 

lHl.'.\IATI.\ u;nıru 21 'layı> 
per~cmb<.: (:->cl:lnik, \!idilli, lzn, , 
Pire, Patra,, li:orfıı, \)a>:ırand , 
Brcn<llzi, Fiunıt\ \' cne<lik 'c 
Tric,te ) ye 

Vl~STA vapuru 
cuınartf>İ (Burp;az, 
tence, Odcsa) ya 

28 mııyıs 

\ arn a, Kcis-

[COSULICH Llne] kumpan· 
yuının !Uks vapurlarına aktar .. a 
edilerek Şimali ve Cenubl A.mı· 
ika llmanlanna ptmek için tın 
ılltlı dotru blleı verilir. 

Her nnl ıahillt lçlıı Gılaı:ada 
ırıumhıne ( Lloyd Trl•dno ~ 
- ıcantnıne. TelefOtl Beyoll• 
ti ır nyı Gıl•t• sarayında 
nbık Seltlllk bon mal'fUl blııa· 
11ndakı yazıhanelerine. Telefon 
Beyotlu: 1499 n yahut Strlı:tclı1 
IUrzadı hanındaki yasıhın"int 
müracaat rdllmeıl. Telefon 
ıtulbul: , ••. 

Kiralık apartıman 
Gng-aloğlundı Haha Bey ıparııına· 

nında boş hir daire kiralıktır. Talip· 
terin kapucuyı miıracaatlırı. 

... ----Şehrimizin yegAne kibar ıile mccmaı olan---•• 

Ç•ftlik Parkı Her ıı;ün gece 1 yarısına kadar 

Kem•noecl Al•ko Ef.IKem•nl Cevdet B.!Kemenoecl Sotlrl 
Ply•nlet Yorgl .,1K•nunf H-•n ,,.Udi Marko Ef. ler 

H d l Akear. Haf. Ya,ar, Yahya, Calll anen e er: Ye Alyazar .. ,ıertıen mUrekkep 

· - -· fevkal~de a.z Heyeti ve ayrıcı Cez ... nlf 

latanbul Menkul Kıymetler ve Kambiyo 
Borsası ve Osmanh Bankası komiıerlijinden: 

t7 Eyli\! ı Q80 taribll ve 1716 numaralı kanuna redlkan !staıı
bulda Bankalar konsoniyomu tarafından 0.maıılı Bankuına çek 
olırık ıcsll• vı bankadan lıtlrdst oluua ilCerlinltrlı bunların 
mukablltnde meY!dl teda\'Ult vıbnlan ve baakaya tadı ohıaan 
ihtiyat evrakı nakdiye Mlkdannı mi.ıbtyfln otuz üçüncü tebllt· 

1- Döviz vuiyeti 
ı - ~-5-1931 ıartlılaı kıdar Konıol'llyo•ca 
Oımııh tı.akuıM tek olarak ıullaı ıdtlalt olu 
ı - 7-~· 1991 deıı 14·5-1981 ıııtlılıı• kadar & 
lı:onaol'liyomoa Oımanlı Bınkalını ''k olarak 
ttslin edilen • 
S - Hafta zarfında iilirdıı oluaall 1. NOQ11 

H7~ 

• - r.rıı I eıooo 
5 - 14-5-1911 llrllılae llı•r ıeııll..ı rtllha .\ p!!19 

2- ihtiyat evrakı aakclip yulyeti 
Y ııbrdalı:I blrltltl mad.. •allliılıloe Iaıeılta 
IHllmall mııllabtllade me'fkl! ~... çılla
nlıaıf olu llıdyıı Hralıı ıalıllJı 

Yllkuclakl ildacl lllMe -cı11ı1- 1ıefıa 
ııufıadalıi isterlla 118llaıa mullıblUa .. 
-•kil &Ha.tle eakarılu ıwüı nlkdlf' 
Yalıır•alıl "6Jlcl madde •uclblııN ... 
ııarlıııda ltdrdal oluıan Iaterllalırt •ak.MI 
lıde oı .... ...ııı • ..,.. 
Faft: 

•. ı.. 111l01t. .. 

'"' ....... i L. __ Jııı~wlM_ 
Yıılı:ardakl lıetinli madde ••lllılııN 14-9· itil 
llrllılae tı:• ... 1ıı11 ........ sıtı:uıı-. .... 
llıdJll tftlb aalı:dlp yahH ~ 

11 ırıtı ı• _. •ı ırw ._.... ._ 11•.,.••rtilii,"'i1i;;Ji;l=ii'Ir11:.". ..,. ...... - .... " ........ 
.. c. 

saat ondörtte idare encümenine müracaatları. 

i LAN 
18 cari pazartesinden itibaren iş'arı ahire kadar zir 

muharrer Bankalar gişelerinin saat 9 112 dan IS e kad 
umuma küşade olduğu ilan olunur. 

American Express, Co Banca Commerciale ltaliaııa, Banc 
di Roma, Tllrkiye Ziraat Bankası, Türkiye 1 Bankası, S. 
C. 1. Ticareti Hariciye Bankası, Memaliki Şarkiye Fran 
Banka11 Umum Ticareti Hariciye Bankası, Felemenk Bahr 

ıefit Bankası, Osmanlı Bankası, Scliinik Bankası, Deutsc' 
Bank, Deutsche Orientbank, Şarkıkarip Ticaret Bank 
Credit Lyonnaiı Bankası. 

[ :: :: :: :: ~}.tanbul Belediyesi illnlan 

Satıhmak Ilı.re eua fDbeıine bırakılan Yusuf beye ait 
ıim ve yaabk ilin tarihinden itibaren aahibi tarafından 
racaatla kalclırılmadıjı takdirde alel'asal bil müzayede sa 
lacafı ilin olan ar. 

*** 
Meııat mlldlriyetiaden : Sadi Bey tarafından balı fUb9ı 

ıetirWp 6 lira kıymet konulan bir adet F erban halısı b 
kaldırılmamııbr. İlln tarihinden itibaren daha on bq 
zarfında kaldırılmadıtı takdirde bilmüzayede satılacağı il 
olunur. 

İstanbul Maarif Müdürlüğünde 
Amerikan terbiyecilerinden Vinetka sisteminin vazıı M 

Vaıb6ra tarahndaa erkek muallim mektebi konferans sal 

nunda bagilnkü pazar gilnü saat on bcıte bir konfera 
verilecektir. Muallim arkadaılann hazır bnlunmalan il 
olunur. 

Tütün inhisarı 
müdürlüğünden: 

umu 

Cibü le'IPUlm ambarında mevcut takriben 10,000 
kaça'< ıipra klfıdı • memleketten ihraç edilmek ve mev 
ıabadetaamesi flıterilmek prtile - 27-5-931 çarşamba 
aaat 11 de Galatada mllbayaa koım.yonaaca talibine pua 
satılacakhr. Taliplerin 80 lira teminat akçui 
lizımdır. 

M iMARLAR 
INSAATÇILAR 
MOTEAHHITLER 

~~ 

(~ 
..JLı§~ 

"""" .._._, otmento ·-· kullanıntz 
KART AL - ANADOLU Çimentosu 

ALA Ye emaalsiıı cin.ten YERLi 
bir -bauldllr. 

HER DAiM AYNI v 
DEOISMEZ CINP 
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Zayıf ve iştihasız 
olanlara fosfatlı Şark· Malt hulasası kullanınız. Her 

eczanede sahlır. 
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ZOmrUt 
YALOVA KAPLICALARI 
Yeşillikler arasından fışkıran 

HAYAT SUYU 

Deniz levazım satın alma 
komiayonundan: 

6500 kilo süt (!haziran 931 pazartesi günü saat 11 de mü
nakuaya konmuştur. 

10,270 kilo (Muhtelif ciııste yaş sebze l haziran 931 pa
zartesi günü saat 14 te münakasaya konacaktır. 

Heybeli Adada deniz harp mektebi ve lisesinin 931 sene&i 
birinci altı aylrk ihtiyacı olan yukarda yazrlı 6500 kilo süt ve 
10,270 kilo muhtelif cinset sebze münakasaya konuldu. 

Münakasa zamanı olmak üzere tayin edilen 11 haziran 931 
pazartesi günü saat 14 te yapılacak açık münakasada teklif edi 

_ Romatizmı lecek fiatler muvafık görüldüğü takdirde ihale edileceklerin
den şartnamesini almak isteyenlerin her gün ve vermek iste-

Siyatik yenlerin ihale gün ve saatinde Kasımpaşada deniz müzesi 
- Arteriyos-kleros umum kapısının üstündeki dmiz levazım satın almak omis-

- Kadın Hastalıklan ' ~ yontma müracaatları. 
T eneffasü cihazı hastalıkları I MAKiNiST ve ELEKTRiKÇi 

il ı l kl ~ l arınıwr; Dize : ınntiJrlorlııdt ç•lıfmı~ ve n çok elektrikdcn anlar -Cilt, Asap as a l arı· ~ı bir lt<lincı aranııor Şlmdi\C nıdar butunda~ıı Hrl.ri \C aldı~ı 
ikı tıi · ıuc.o ı ;.ıaıa 1 lüdıv. ıı d iııA r l l ı n 

Yeşillikler arasından fışkıran ~ ım .. > urdu·ıı· bil di rmeıeri. 

Hayat Suyu ile 1 Vakıf Ak•a••rl .. ar._M._..u .. d•u ... ·r~ 
Tedaviolunur. 1 

~ Oteller 60 kuruştan 300 kuruta kadar. ~ ı • • ""' • • d 
Yemekler : Tabildot ( sabah, öğle ve ak,am dahil) ~ ugun en: 

225 - 450 kuruı . ~ B dd l 
(Üçüncü sınıf otellerde yemek mecburi deiildi) ~ ir sene mü et e 
(Çok ucuz fialla alakart yemek bulunur) ~ Pazarlıkla kiraye verilecek emlak 

~ Banyolar : 50 - 75 - 100 kuruştur. · ~ 1 - Çarşı: Divrik sokağı 16 numaralı dükkan 347 
Vapur ücretleri: 1 : 30 ~ 2- Çarşı Çadırcılar sokağı 19 numaralr dükkan 946 

2 : 20 Kuru~tur. ~ 3 - Çarşı Çadırcılar sokağı 80 numaralı dükkan 333 
_ Mayıs zarfında otel fiatlarında yüzde 20 tenzilit - ~ 4 - Çarşı Çadırcılar sokağı 48 - 42 numaralı diükan 342 

Her "türlü malumat için y ALOVA da Kaplıcalar Mü- 5 - Çarşı kolancılar sokağı ı ı numaralı dükkan 287 
dürlüğüne veya İST ANBUL da Seyrisefain Umum Mü- , - Çarşı Çuhacıhan üst katta 29 numaralı oda 361 
dürluk kalemine mliracaat. 7 - Çarşı Çuhacıhan üst katta 31 numaralı oda 255 

- Telefon Bey. 

~ ~~ ~ 

Karacabey panayırı 
llur,:ı , ilayet ine merbut l\ :ıraı:~hey kAsdba>r cıvarındı çifte ka

ra dlı;:ı~lu mevkıinde h~r sene ktl~at edilen panayır bu >ene de 
ı li!rt gun de\am etme\,; uzre mayısın 2tı ncı salı günü küsat ed i
lecektir :\lezkfir panayırda her tilrlii hayvan ve emteı i tıl·ari ye 

nh~ , eri~i km •ılınacaRJ. ve panayırdan hir gun n vcldcn at ya
n~lan yanılnl: f:ı ilan olunur. 

Mühim tavsiye: ~ 

B R O D Kumaş 

Ticarethanesinin 
cclbttmıı , IJuğu mebzul çe.ııli lnıı;.!iz kum aşların kiffui rckab~ ti 

~ıran fi atlar' •• "llkl• olduğunddn, rnuJ:ıaı UI 0''-1 kararl 11tırmadan ea l 

Istanbul'da, Sultan Hamamında vaki 
depoyu ziyaret eylemenizi rica eder 

l;ıbu fJr!"an Ji. IÇırmamınlZ' mt.>nfıati n iz 
ı;.·ıı.ı • 
" . ~. . ... ikıtza•mıland ır ~ 

8 - Kadırga Bostani Ali Mehmet Paşa yokuşu 19-25 numa-
ralı hane. 122 

9 - Kadırga BostaniAli Mehmet Paşa yokuşu No.23hane 120 
10 -Hocapaşa İbni Kemal caddesi46-48-50numaralı maa oda 

bodrum. 431 
11 - Beyazıt Kaşıkçılar 9 numaralı dükkan 573 
12 - Hocapaşa Karaki Hüseyin .r Çelebi mahallesi Nöbethane 

caddesi. l l numaralı arsa 682 
13 - Çakmakçtlarda Valde hanında Mesçit altında 21 numara-

lı oda 502 
14 - Mercanda Harbiye caddesi 60 numaralı maa oda dükkan 

778 
15 - Sekbanbaşı Yakup at a Simkeşhane altında 105 numaralı 

dükkan. 551 
16 - Çakmakçılar büyük yeni han alt katta 5 No oda. 505 
17 - Sekbanbaşı Yakup ağa simitçi S. 3 No dükkan. 556 
18 - Mahmutpaşa kürkcü han ikinci katta 26 No oda. 379 
19 - Sekbanbaşı Yakup ağa simit çi S. 7.9 No hane 555 
20 - Dayahatun yeni han S. 37-33 No dükkan 495 
21 - Pangaltı Fransız mezarlığı karşısında l 15 No iki oda bir 

mutfak 73 
22 - Feriköy Rum kil isesi arka S. 104-106 No hane. 259 
23 - Üsküdar hoca hesna hatun 7 No ahır 61 
24 - Üsküdar rum Mehmetpaşa bedesten derunu l No dükkan . 

a ,. •• 

IST ANBUL VILA YETİ 
DEFTERDARLIK iLANLARI 

80 
Müddeti icar: 1-6-931 tarihinden 1-6-932 tarihine kadar 

bir senedir. 
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Kadıköy malmüdürlüğünden: 
Semt .'o. No. Oin•i 

~:renkÖ\ !\irinci S: 18-22 C'edlr Hane 
J9 Ati!< 

Kıymeri lira 
!18S tamamı 

Ral4dı C \ sa fı muhamır hır hap baneaın 2-'4 hııse . ine celil ve 
~cmal lıc)lerin ıı hdesincic olup hazineye olan 39:5 li ra 11 1 kuru~ 
vergı hıın;lannm temini tahsili için jJayct ıah.,ı!At kom_isyonunca 
ı;atı'ma>ı kararıtir olduj!ı.mdan 12-5-9J l cırihindtn itibaren 2 1 

ıı;un müddetle ıııuzayedey c yazedilmi~rir. 

i h~lei ev,di\'C'1 17·h-<ı;H tarihine mu , adif ~ar~nmba gtinü ve 
1 haleı kafİ\csi . 27 - tı-93 l cumartesi günii hadezzcval saat ikiden 
ıl ı \rıfr kad;r kra cdileceginden taliplerin % 7.;i teminat akı;e~ini 
mal mudiriyetı Yeznesinc te,lim ederek pey ,iirmck için mcdH 
idareye rıiır t(' .ır ı t : 1>111 olunur ' ::,: r Devlet._Demiryolları idaresi lliinla:') 

Ankara istasyon büfesi kiraya -
[ 
ıe 

:o 

Ü 

a. 
a 
a 

veriliyor · 
Uc\ler Deruirvı~luı l 'rnumi ldareoindeıt 

Ankara istasyon büfesi iki sene müddetle ve 
pazarlık suretile kiraya verilecektir. Şartnamesi 
Ankarada idare veznesile Haydarpaşa ve Kay
seri işletme Müfettişlikleri veznelerinde birer 
liraya satılmaktadır. Talip olanların 500 lira te
minat akçesini hamilen 18 mayıs 93~ pazartesi 
günü saat 15 de Ankarada Umumi idare bina
sında müzayede ve münakasa komisyonunda 
hazır bulunmaları. 

----
--Tayyare Piyango Müdürlüğünden: 

Numunesi veçhile 5,000 adet duvar afişi tabettiril~ceğın
den tab'a talip olacakların pey akça'arı ile birlikte 18 mıyıs 
931 pazartesi günü saat 15 te piyango müdürlüğünde mü
teşekkil tayyare mübayaat komisyoİıuiıa müracaatları. 

rr ·• Dr. HORHORUN.i ~ 
1 1ğ. ı ''J "vk~ılı .. a ' nııH.l.ı mı.:~:c,1 • ı. .1.ı. 

i ~lt•r!.!tın .. ;4bıiıttrı a '\~:ıın:t ":r• r. 

,,., .. ,,J(ARO ~-.,; Ahnan l(itap lıanesi 
•ıı~ l 1 t.:\ı>ı:,hı ' l' liı11.:1 r.ı ·\da:11:1 :ı .~.> .1 

"' '• .... 

:; :~ 

Üç sene müddetle pazarlı!da kiraya verilecek emlak. 
25 - Balkpazan Ahıçelebi yoğurtçu S.3-5- No ardiye 39 
26 - Uzun çarşı Dökmeciler S. 49 No dükkan 615 
27 - Pangaltı Fransız mezarlığı S. 115 - 2 No oda 33 

28 - Tophane Süheyl Bey ı ve 3 No mektep mahalli 104 
29 - Üsküdar Selman ağa camii S. 4-1 No dükkfuı. 82 

ler. 

-... --------------------------------... 
------... ... .... -------------------------------------------------------------------------· 
.. -.. 

Müddeti icar: 1-6-931 den 1/ 6 1934 tarihine kadar üçse 
nedir. 
Mebdei icar: Eski müstecirler için aktin hitamı. Yeni 

müstecirler için teslim tarihidir. 
Müddeti: 23 Mayıs 931 cumartes günü saat on dört bu~ 

çuğa kadar. 
Yirmi gün müddetle ilan edilen balada m uharrer emla 
kinpazarlıkla kiraya verilmesine encümeni idarece karar 
verilmiştir. Talipler şartnameyi okumak ve teminat ita 
ederek icara ait taleplerini dermeyan eylemek için İstan
bul Evkaf müdüriyetinde vakıf akarlar müdürlüğüne mü 
r2c.;ı2t ' er: iln olunur . 
Evsaf ve müştemilatı hakkında malfımat almak isteyen 
ler muzayede odasındak i ceri misil raporunu okuyabilir 

I' ı ıııııı•ıııııırııııııır ·rııııııııııııı 
111111111111111111111111111111111 ı ·······••ıııııııııııııııııııııııı 
ııııııııııııııııııııııı•••••••t t- 111111111 ··· •1111111111111111111 

Büyük Tayyare li --
Piyangosu il 

5.inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir. 55 
Büyük ikramiye ~~ 
50,000 liradır. ~~ 

15, 000, 12, 000, ~~ 1\ vrıca: 
.ı ------10, 000, 8,000, ~~ --

Liralık ikramiyt>ler §§ 

40,000 . . . ve 
Liralık bir n1ükafat vardır .. 
1111111 ılıı• ırııııııırııııııııı 
tlllllllllllllllllllllllııııııtıı 

--------------------------------------

1726 Numerolu 27 Eylul 1930 tarihli kanunun 
tatbiki dolayısile vaki olan ihtiyat Evrakı 

Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışları 
14 Mayıs 1931 tarihindeki vaziyet 

1° - Döviz Giriş ve Çıkışları 
7 Mayıı 1931 tarihinde mevcut J;. 327,500 
evelki bakıye 
Tahsil edilen yahut hafta zarfında .t 3,000 
tahsil edilecek olan Dövizler 
1 tS - 14t5 tarihine kadar 
Hafta zarfında çıkan Dövizler ! 34,000 
7/5 - 1415 tarih.ine kadar 

Fark 

14 mayıs 1931 tarihinde Osmanlı 
Bankası yedindeki Dövizler yekunu 

;f, 31,000 

.t 296,500 

2° - İhtiyat Evrakı NakiUc.e Giriş ve Çıkışları 
Çıkan Evrakı naktiyenin T. L. 3,371,019,68 
7 mayıs 1931 tarihindeki 
bakiyesi 
Hafta zarfında çıkan evrakı T. L. 30909 
naktiye 7/5-14/5 tarihine kadar 
Hafta zarfında giren evrakı T. L. 350,353 
naktiye 115-1415 tarihine kadar 

Fark 

Çıkan İhtiyat evrakı nak
tiyenin 14 mayıs 1931 
tarihindeki yekünu 

T. L. 31'9,4214,
·r . L 3,051,575,68 

Osmanlı Bankası 
--------=-ı L--.A,__N ____ ---

Osmanlı Bankası Gişeleri, Mayısm 18 inci pazartesi gü
nünden itibaren, if'arı ahire kadar, zirde muharrer saat
lerde açık bulunacaktır: 

1 - Galata Merkezi İdaresi: 
Eyyamı adiyede: saat 9 1/2 ten 15 e kadar 
Pazaz günleri : saat 9 1/2 tan 12 ye kadar 

2 - Y enicami Şubesi: -Eyamı adiyede: aaat 9 1/2 tan 15 • kadar 
Par.ar günleri : saat 9 1/2 tan 12 ye kadar 

3 - Beyoğlu Şubesi: 1 

Eyamı adiyede: saat 9 1/2 tan 12 ye kadar 
ssat 13 1/2 tan 15 • kadar 

Pazar günleri: saat 9 1/2 tan 12 ye kadar 

Balıkesir Vilayeti Encümeni Da
imisinden: 
Bandırmada idarei hususiye akaratından ve altında gazino 

ve lokantası bulunan büy lk otelin mobileıi tartnamesine tev
fikan müsteciri tarafından tedarik edilmek şartile bet sene
lik icarı 31 mayıs 931 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
oı:ı beşte ihale edilmek üzre yirmi gü!1 müddetle ve kapalı 
sarf uaulile müzayedeye vazedilmiştir. 

Talip olanlanların beş senelik bedeli icarı muhammeni olan 
12500 lira üzerinden yüzde yedi buçuk nisbetinde dipozito 
akçeaini vezneye teılim ile ve yahut Banka mektuplarile 
yevmi mezkurda usulü dairuinde teklifnamelerile Balıkeırirde 
Encümeni daimii vilayete müracaat etmeleri ilin olunur. 

Edirne Kız Muallim Mektebi Mü
dürlüğünden: 

1 - Mektebimizde yaptırılacak. olan ( 26678 ) lira ( 79 ) 
kuruş bedeli ketifli banyo, duı1 IU te1i1atı, aahne ve teferruatı , 
pasaj ve diğer inşaat 19151931 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle ve l[apalı zarf uaulile münakasaya konmuttur. 

2 - P lan ve şartnameleri görmek isteyen taliplerin lıtan
bulda Güzel San'atler Akademisinde Maarif Vekileti Reımi 
Mimari Bürosuna ve Edirnede mektep idaresine mliracaatları. 

3 - Münakasaya iştirak edecek olanlann münakan ko
misyonunda fen'li ehliyet ve mali vaziyetlerini resmi veaaikle 
iıbat etmeleri lazımdır. 

4 - İhale 8/6/931 pazarteai günü saat ( 15 ) te Edirne 
Maarif Eminliğinde müteşekkil komisyonda yapılaçakbr. 

5 - Teminat makbuz ve mektupları mlbıakaA ve ihallt 
kanununun maddei mabıuıuna tevfikan ihzar ve zarflar iha
leden yarım saat evvel komiayoa riyasetine tevdi edilmiş 

bulunacaktır. 

Marmara ~ssı Ba~rı ıe MOsta~kem mevti 
Kunıan~anhıın~an: 
1,000,000 Kilo Ekmek 6 Hadru 931 cumarfen saat 14 

"kapalı ıarf,, 

200,000 " 
Et 6 Hulran 931 cunıarteai ıaat 15 " ka-

palı sarf,, "Koyu11, kuıu ve 11iır,, 

250,000 Kilo Yq Mbıe fi Haairan 931 cuınarlelİ Mat 
16 " kapab ıarf,, muhtelif : 

\ - Cina ve miktarları yukarda yuıh llç kalem i ... 
maddeai 16-5-931 tarihinden itibaren yirmi ıftn m8dcletle 
ve kapah sarf uaulile mUnakaMya konulmuıtur. 

2 - Talipler lımit'te Kumaadanlılı: kararglbıacla Mbaal
- komisyonu reialiiine mliracaat ile ıarlnameaiai ,-rebilirler. 

3 - Yevmi muayyende münakaaaya İftİrak eclaeek talip
ler kanunen ibraauıa mecbıır olduklan Yeaaik ve Kocaeli 
emvaline yabracaldarı teminatı iptidaiy•Dİ• ven• -kbuauııu 

1 .... 1 

komiıvon• ibraz etmeleri ilin olıınur. 

· - Yaz mevsimi için 

BEBEK'te 

Kirallt Jah 
Dalyan önünde Salp Bey 
yalısı möbllall olarak ki
ralıktır. Derunundakllere 

müracaat •1!111-- ---·-· 

SIHHi ve 

Susuz, 
Sabunsu 
Fırçasız 

Oakl
1
kada TIRAS 0:~~ 

tAzVili 
~<J. < 'h ımp~. E:,,.., I' \ RI-. 

krl mini ittimı, ~· !ırıız \ ~u~ar. 

muattar ı e mükemmol bir dldıniz 

olac•ktır. Tuhı!i~e \c nny.r ma~a

zal ırında ve Balıı;ekapı ZA;\J,.\:\' "" 
J\'adık i>y \ . .\n:T ecza dtpolarındı 
bulunur. Toptan i~in htınb•l \'eşli 

di rek '''""')an l lan ıo \1. 
Ta,ra için acente !atıyoruz 

Sablık arsa 
Fcril.iıı 'ünde lzuı Pııa sokıtmıla. 

Taf,iJ:lt için lleynl;lıı'n d;t 1-ıikW 
caddesinde 361 numcruva müral.'.a.ar 

ltıunma:-ı. 

Liseler mübayaat ko
misyonundan: 

Komisyonumuza 'merbut leyli 
Jile Ye orta ve muallim m~k 

teplerilc hunlara mülhak pansi 
yon ve ~uben in ek mek kırın tı· 

lan Ye yemek artıkları ~e ıa 

bunları 3J-5.QS I tarihine miı· 

.adH pazar gıtnu saat 16 da 
ihale edilmek üzre kapalı zarf 
usulile mıızayedeye konulmu~tur. 
talipleri n mczkör gıinde komi
sroııa m uracaatlarL 

l•ıanhul Blr\·lcl Ticartt )labk eme· 
>ındcn' iş banka"nın Rumeli Hisa 
rındı ilacı Kemaleııln mıbıllooindt 

'l'Urbe>oko.ınd> 29 numaralı <abilh> 
nede doktor Mukim paşa zimmetinde 
ıl ı cıAı olan mebıliğe mukab ı mer
hun bul unan 14 adı t Rumeli ~imen· 
düftr tıh\ ilinin saıı l mı'r hık kın da ki 
talep hali hazır ikameıgihı meçhul 
olan roh ıne i l lİnen ıebli.I, edildi~\ 

hıldı itiraz etmeditinden !crı ve ıfl4' 
hnu•unun 76tı mcı maddul mucı · 

bine• merhun tahvili ıın ••nlmumı 

dair riyuetçe iıtihu olunan karu 
day in huıuru mahkemtyt colbedii
mek suretilt üç giın içinde itiraz 
olunmadılı ıakdlrde keıbl kaılyet 

ederek 25 Mıyıs 1131 pazuıeıl giın U 
ıut on dörtte in. ••hım , .• ııhvil tt 

bor11sıııda satı şta lcrı ltılınıçıtını mu 
be:yvJn kararname .mabkemr di\'&n· 
hınHln• ıaUk olunmutıur. Tebliğ 
mıklmın ı kaim olmak üzere keyfi
yet gazetelerle de Jltn olunur. 

BeJOğlu dördüncl sulh lıukuk 
mıhlı:ımeeinden : 

'-flltevef!a mıdım Hırurnın ulı-

d•" • ıan lkyo~lundı Hiı-

' alle;indc kcrested so 
1 ıl· 20 e cedit 26-28 

ne uhonda J 8 numı · 

nlı ..... ~:ını müştem il bir hıp 

hınHin (500 ) lin kıymetl mubım

mincil nı~ır hiiıcıi ıc.;ık arı. ı rma 

~urctly le ·ı 1 hı ziran 93 1 pazı • !(İl 

nü sut 15 de •a ıılıcakıır Talip 
olan l arın yüzde un pı~ akç"inı 

mü>tashlben meıkiır gün ve ,1anı 

Beyoğlu dördüncü sul h hukuk mı~ 
kemeıinde haw bulu nmaları n fı ıla 
mılGmat almak isteyenlerin 9,J()- 1.l 
numara il e mıbktm• hlemlnc m ıı· 

rıcaatlan ilin olunur. 

lleşikıaı ıulh icruın dın : 

Murıau b•yin akaretl erde ~ -lı 
No. lu hane mfüteciri Sani ·c h• 
nı• hakkındı ( 61 ) lira btdcli ıcar 
davasuıdın doloyı lAhık olan hil kOm 
önrıne icra daire. inin 93 1-fı 1 6 nü
merrl• dosyuı mucibince i<ıar 

edilen bdem• emri mumail eyhanuı 
Uıametglb• mıçh•l olmrn hueblle 
blla teblll iade kılınmıı \'C bermu 
cibı t1lep illııın ıebllğar icruına 
!tarar \'erllmlf oldul;undan tarihi 
illndın itibaren bir ay .. rıında 
lletiktış icra dıire'1ne mUracuı 
oımıdigl takdirde hakkındı k·• 
kanunu ılıklmının tııhik tdtlıct~ 

iltn olunur. 

M,_'ul müdür: Bürhaneddir 


