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.Harici borçlarımız 
ve kongresi bu dağılıyor. 

Maliyemiz 

Si irt meb'usu: MAHMUT 

Osmanlı imparatorluğun-

z 

dan miras kalan borçlar hak
kındaki Türk noktai nazarı 
malumdur : Bize düşen borç 
hissesini kat'i bir karara bağ
lnmak isteyoruz. Bu arzumuz
da çok samimiyiz. Hem adale-

z 

e 

• 

te uygun, hem de tediye kabi
liyetimizle mütenasip her han
gi bir hal şeklinin gecikmesin
den memleket için faide değil, 

k zarar görüyoruz. Bundan başka 
meselenin halli takip ettiğimiz 
mali selah ve iktısadi inkiŞaf 
politikasının muvaffakiyetini 
teshil eder kanaatindeyiz. 

Hamillerin vekilleri bir kaç 
gündenberi Ankarada bulunu
yorlar. Resmi temaslar başla
mıştır. Başlayan müzakerele
~in netice ve talileri üzerinde 
şimdiden hüküm vermek doğru 
olmaz. Eğer eski iddialar, ma
lüı:n talepler üzerinde duruyor
sa, nikbin olmağa imkan yok-

z. tur. Fakat şununla müteselli
kiz ki memleketin herkese a-' . . 
ı;ık olan hali bütçemızın va-. ' . 
zıyeti görüldükten sonra aynı 

noktalarda ısrar edileceğine 
ihtimal vermek güçtür; her şe
ye rağmen biz; alakadarlara 
aklı selimin ve insafın hakim 
olduğuna naki bulunuyoruz. 
İ şin 1.ızatılmasında hamillerin 
de hiç bir menfaati yoktur. 

İki gün evvel, bir refikimiz 
"Paris itilafnamesile taahhüt 
ettiğiniz parayı niçini ödeme
yorsunuz?,, Diye bize tariz 
eden Avrupa devletlerinin; 
muhtelif tarihlerde, muhtelif 
vesilelerle Türkiyeye verdikle
ri sözde durmadıklarını, imza
ladıkları muahedelere rağmen 
memleketimizin maruz kaldığı 
zaliR1ane tecavüzlere karşı his
siz bir seyirci gibi durdukları
nı misallerle hatırlatarak di
yor ki : 

"O halde bize sözümüzü tut
madığımızı söyleyen efendile
re, evvela kendi sözlerini niçin 
tutmadıklarını sorabilirmiyiz? 
Bize namus dersi veren Avru
pa devletleri bu hareketlerile 
bize fena bi; misal göstermiş 
değil midirler? İcabında imza
laı-ını inkar etmekle, bize im
zanın ve sözün kıymeti olmadı 
ğını göstermiş olmadılar mi ,, 

Avrupa devletlerinin, es~i
denberi T ürkiyeye karşı takıp 
ettikleri haksız politikaya dair 
arkadaşımızın verdiği tafsilat 
doğrudur. Esasen bunlar acı 
bir hakikat halinde hem tarih
le hem de hafızamızda yafıyor. 
'Ancak bu yazıları okuyanların 
Yaıılış bir telakkiye düşmele
rine, yani idare ve rejim aley
hinde yanlış hükümler veril
lllesine mani olmak için mü
him bir noktayı daha iyi teba
ıii:ı ettirmek istiyoruz: 

Biz Paris itilafnamesinin 
tatbikine itiraz ediyorsak; bu· 
nun sebebi, Avrupa devletleri
nin Türkiye aleyhinde iza~ e~
tiğimiz politikasına yem hır 
misal vermek, onların hareke
tine imtisal etmek, velhasıl on
lara bir mukabele yapmak ı;:ibi 
basit bir heves ve sebepten ıle
ri gelmiyor. İtirazımızın sebe-

( Devamı 6 mcr sahifede) ill•----·-, 
Piyango 

KUPONU 

Bu kuponu kesip 
saklayınız. 

- -· 
Pt11ııngo taf.~ilalı 7 net 

sahifenılzdedir. 

-"" 

Gazi Hz. Fzrkasznzn umumi ve daimi reisidir 

Fırka nizamnamesi kabul edildi 
Siyasi seciyeleri itibarile menfi bir1 

ruh taşımamış bütün 
1 

vatandaşlar fırkaya girebilecekler 
Halk fırkasına mensup meb'usların meb'usluk 

Si ratını hususi menfaatJerİ İçin İstismar edeme
me) erine umumi reislik hususi bir itina gösterirler 

Kongrede 
Mühim nutuklar 

söylendi 
Maliye vekili köylü
den tahsil edilen ver 
giler, İktısat vekili, 
iktısadt bazı işler 
etrafında izahat 

verdiler 
ANKARA, 17 A.A. - C. H. Fır

kası büyük kongreıi bugün öğleden 
evvel toplanarak müzakeratına cle
vam etıni,tir. 

Hakin Tank (Giresun), ültiiıl
cülerimizjn içinde bulundukları müı 
külatı karşılamak için bank~ 
merhun tütünlerin mübayaa&ı husu. 
sunda hükumetçe ittihaz edilen ka
rara temas ederek demiıtir ki: "Tü 
tün işlerine yardım için bankalara 
merhun tütünlerin alınması en doğ
ru bir hareket idi. Fakat tatbikatın
da bir eksiklik olmu§tur. O da tü
tünlerin hangi bankalara merhun ol 
dukları ticareti hariciye bürosu ta
rafından tesbit edilirken bazıları u
nutulmu§tur. Aktehirdeki tütüncü
ler bankası da bu meyandadır. Ka
rarın tatbikatı hitam bulmadan ev
vel bu cihetin telafisi için icap eden 
tedbirlerin alınmasını rica ederiz. 

Balıkesir murahhası Mahmut B. 
zeytin ve zeytinyağlarımızın ıılabı 
için Edremit havalisinde zeytin ens
titüsü vücude ıı:etirilmek hususun
da ahnan tedbirleri şükranla kayde
derek zeytin yetiştirmek ve muhafa 
za etmek i~lerinde zirai inzibat tesi

sini istemiştir. 

Saadettin Bey ( latanbul)' mamu 
18tı dahiliyenin himayesini ve sürü
münü temin hususunda devlet büt
çesinden maaş alan memurların yer 
li malı lrullanmalannın mecburi kı
lınmasına ait temenniyatı etrafında 
Adapazarı murahhası Aıım Bey ta
rafından serdedilen itirazata cev'!P 

vererek demiştir ki: 

"Sanayii dahiliyemiz için hariç

ten getirilecek İptidai mevat mesele
si ileri sürüldü. Sanayide iptidai me
vadda % 30 İsabet eder. Gerisi mem 
lekette kalır. Diğer taraftan iktısat 
vekileti yapağı cinslerinin ıslahı i -
çin çalışmaktadır. Bu suretle iptidai 
maddelere olan ihtiyacın memleket 
içinde tedariki imkan dahiline giri
yor. Bundan maada halen bir kısım 
yapağılarımız imalatta kullanılmak
tadır. Temenniyatım nazarı dikkate 
alındığı takdirde memleketimizde 
hem sermaye ve hem de iıçiye bir 
çalııma sabası temin edilmiş olacak 
tır. 

Kastamoni murahhası Hilmi Bey 
Kastamonide kenevir istihsal&! ve i
malatı etrafında izahat vererek kene 
vir imalatının iptidai bir halde bu
lunması yüzünden mustahsiJlerin 
kafi derecede istifade edemedikleri
ni söylemiş ve halen tütün balyalal'ı 
ve paketleri için lıalyadan mühaya
atta bulunmakla olan tütün inhisar 

Gazi Hazretl11ri dlin 111ce mesaisini ikmal eden fırka 
kongresi azasını çiftliklerinde selamlagorlar. 

Konırede b.ganatta bulu
nan Malige 11ekili Milsta
fa Abdillhalik 11e lktısat 

11ekili Mustafa Şeref Beyler 

idaresinin burada bir inialilthane te
sis etmeıini istemİflİr. 

Adapazarı murahhası A11m Bey, 
Saadettin Beye cevap vererek me
vadı iptidaiye etrafındaki mütale
alarının yanlış anlaşıldığını yerli 
mamulata rağbetin sade nefaset ve 
ucuzluk ile alakadar görülmiyerek 
bunların memleket dahilindeki ipti
dai mevat ile imal edilmesi hususun 
da da nazarı dikkate alımnasmı arzu 
ettijini söylemiştir. 

ı 

1 Müte:ıkıben siz alan murahhas-
lar vilayet ve kazalardaki ziraat mü-
dürü ve fen memurlarının munhast· 
ran biiro işlerile meıırul olmaların
dan şikayet etmişler ve bunların aali 
vazifelerile meşgul olmalarının temi 
ni hususunda iktıftal vekiletinden 
temenniyatta bulunmuılardır, 

Muhtelif meseleler hakkında ve
rilen temenni takrirlerinin layiha en 
cümenin~ tevdii kabul edilerek öğle 
den sonra toplanmak Üzere içtimaa 
nihayet verilmiıtir. 

Maliye vekili11in beyanatı 
ANKARA, 17 A. A. - C. H. 

Fırkası kongresinin bugün öğleden 

evvelki içtimaında söz alan Maliye 
Vekili Mu•tafa Abdulhalik Bey ati
deki beyanatta bulunmuftur: 

Muhterem Arkadaılar; 
Bendeniz geçen ııün burada ma

ruzatta bulunurken aJarın doinı
dan doğruya alınmakta olan verııl 
sinden 1340 senesinde 35,S milyon 
lira tahsil ettiğimiz halde bilihare 
doğrudan doğruya vergilerden köy
lülere isabet eden miktarının ancak 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
•• :· 

Kedilere dehşetli bir 
müdafi çıktı! 

Ziraat odası vilayete muracaal 
etti ve kedi-

lerin toplatzlmamasznz istedi! 

Kedilerden şehre faide ne? 
Ziraat bankası dün vilayet 

nezdinde bir teşebbüste bulun

muştur. Teşebbüs şudur: 

Taksim meydanında oyna

yan sirkteki vahşi hayvanlara 

kedi yediriliyormuş. 

Bazı çingeneler kedileri top 
lavor. üciincü mt-vki bir tluhu:-

liye varakası mukabilinde sirke 
veriyorlarmış. 

Bu haberler üzerine Ziraat 
odası vilayet makamına yazdı
ğı tezkerede, bu doğru ise şehir 
de de farelerin çoğalması ihti
malinin mevcut olduğunu ve 
bunun önüne geçilmeııini iste
mektedir. 

Hamiller le 
Müzakere 
Dün sabahtan akşa

ma kadar 
içtima edilmiştir 

ANKARA 17 (Telefon
la) - Bugün öğledenevvel 
ve sonra hamiller mümessil 
!erile müzakeı·eye devam e
dilmişti ... Bugünkü içtimaa 
Maliye muhasebei umumi
ye umum müdürü Faik ve 
"Devlet demiryolları umum 
muhasebe müdürü Ahsen, 
varidat umum müdürü Ce:ı 
mi Beyler de iştirak etmiş
lerdir. 

Hamiller mümeuillerile 
müzakerenin öğleden sonra 
ki celsesi saat 21 e kadar 
devam etmiştir. Müzakerat 
henüz ihzari sahada cer.e
yan etmektedir. Mümessil
lerin istedikleı·i bazı rakam 
ve istatistikler kendilerine 
tevdi edilmiştir. 

Yeni bütçenin tatbiki 

Hariciyede mU -
hirn tebeddülat 

Vekaletler bütçelerin 
Başvekale ~ 

• 

te verdiler \ 
Sefaretlerde me- ~ " 
mur adedi azalı- ~ •'
yor, bir çok baş- )4 

katiplikler ilga ~;' 
ediliyor .• 

'--·----" " Ziraat bankası memur-
' Doktorlar ve )arının bir kısmını Dev-

lhtısas let bankasına vererek 
tasarruf yapıyor 

ANKARA, 17 (Telefon) 
Tıp fakültesi müderrislerinden 
Neşet Ömer, Hamdi Suat, O
peratör Kemal Beylerle Gülha 
neden Reşit Münir, Niyazi İs
met Beylerden müteşekkil be§ 
kişilik jüri heyeti tetkik faaliye 
tine başlamıştır. Heyet doktor 
!arın ihtisas vesikaları üzerin
de mevcut nizamname ahkamı 
na tevfikan tetkikat yapmakta 
dır. Şimdiye kadarihtisas vesi
kası almak için vekalete müra 
caat eden doktorların mikdarı 
bin kırkı bulmuştur. Jüri heyeti 
nin tetkikatı on beş gün kadar 
sürecektir. Jürinin kararı gayri 
kabili itirazdır. 

Darülfünun, 
Barem .. 
Maarif Vekilinin beyanatı 

ANKARA, 17 (Telefon) -
Maarif vekili Esat Bey Rasim 
Ali Bey hakkında gazetelerin 
neşriyatına temas ederek bana 
dedi ki: 

- Rasim Ali Bey hakkında 
vekalet henüz bir karar vermiş 
değildir. Artık Rasim Ali Bey 
vekalete bir istida ile müracaat 
edere bazı esaslar dahilinde 
hakkında verilmiş olan karara 
itirazda bulundu. İtirazın esas 
ları hakkında Darülfünundan 
mütalea isteyorum .. ,, 

Esat Bey Dariilfünün bütçe
sine temas ederek ilave etti: 

- Darülfünun bütçesine ta
sarruf meyanında hiç dokunul
mayarak seki:ı yüz bin lira ay
nen muhafaza edildi. Darülfü
nunda baremin tatbikını arzu 
ediyorum. Ancak bu tahsisat i
le tatbik çareleri aranacaktır. 
Maarif Vekaleti bütçesine ge
lince her vekalet bütçesinde ol 
duğu gibi Maarif bütçesinde de 
tenkihat yapılmıştır. Muallim 
kadrolarına dokunulmadı. An
cak idari cepheden kadrolar ela 
raltıldı . ., 

Hariciye Vekili T. Rüştü 

ANKARA, 17 (Telefonla) - Her 11ekiilet Heg'et 
11ekilenin tasarruf esaslarına riayet ederek tanzim etti 
ği yeni bütçesini Baş•ektilete te11di etmiştir. Fırka kon 
gresi mesaisini bitirdikten sonra 11e ağlebi ihtimal Sal 
giinü Hey'eti vekile toplanarak bütçe tetkikatına de 
vam edecektir. Vekaletlerin geni kadroları meyanınd 

hariciye vekaleti hariçteki memurlarından kırk kada 
rını 11ekdlet emrine almaya karar flermiştir. Müsteşa 
bulunan sı:./aretlerde baş kiifiplikler ilga edilecek, se 
faretlerin kitabet kadroları daraltılacak, konsoloshane 
/erdeki kançılar adedi tenzil olunacaktır. Bazı sefaret 
/erin maslahatgüzarla idaresi dü1ünülmektedir. Klibi 
sefaretimiz bu meyandadır. Posta 11e telgraf umu 
miidirliğide yeni büdçesini hazırlamıştır . Miidiri 
g~ti umumiye büdçesindeki tasarruf.un bir kısmı busen 
temdidi düşünülen telgraf hatlarının tehirinden diğe 
bir kumıda münhal ve mü1terek vazifeye efoerişli me 
murigellerden temin edilmiştir. Tasarruf mıktarı 58 
bin liraya baliğ olmuştur. Ziraat bankası bazı memur
larını devlet bankasına devr etmek suretile kadroların
da tasarruf temin edecektir. 

Emir dün geldi .. 
Hazirandan itibaren mütekaitleri 

maaşları 
'mal müdürlüklerinden verilecek 

lstanbulda yeni mülki teşki
lat vücude getirildikten sonra 
halka sühulet olmak üzre ey
tam, eramil, mütekaidin maat
larmın da, diğer vilayetlerde ol 
duğu gibi mal müdürlüklerince 
tediyesi muvafık görülüyordu. 

Maliye vekaletinin bu husus 

Zat itleri ilga ediliyor 

taki kararı dün vilayete bildir 

miştir. Buna nazaran zat itle 
muhasipliği hazirandan itib 
ren ilga edilecektir. 

Brada maat itleri ile meşg 
olan memurlar da mal müdü 
lüklerine tevzi olunacaklardı 

lşidigOruz, ki Gülhane parkında çocoklara ayrılan hah 
çege, kıyafeti düzgün olmıgan çocukları kabul etmiyor 
/armış. Bu resimde görülenler, agni bahçede oyun ihti 
yaçların: tatmin eden çocuklardır. Fakir çocukların bu 

rada hakkı hayatları yok mu? Eğer söylenilen 
doğru ise h49ret !. 
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HARİCi HABERLER •• 
ı\o: 7 Ya:ı•n: M. Yavuz Cenevrede düello başladı 
Hüsrev surlar altında! 

•••••••• 
Sur dahilinde top kaidesinin otuz 

kadem şarkında 

Avusturya - Almanya 
murahhaslar noktai 

gümrük 
nazarlarını 

birliği etrafında 
söylediler •. 

G k ı Douıner 
- Şevketlim!. - demişti - bu gul oldular. ÜmrÜ bir iğini ve 

capkın çocuk benim kızımdan Hüseyin, havasızlıktan bu- mu·· dafaa edı"yor Briand 
tT'ı.ada, kendi kız kardeşini de nalmıştı .. Ciğerleri ağzina gele Mayısın on üçüncü günü, uçun-
s ,,~r onunla daima koyun ko- cekmiş gibi soluyordu. cü Fransız cümhuı'iyetinin on üçün-
yı..r.a yatan bir zmdıktır. Şer'i Hüsrev, inatç ıbir gençti. cü devlet reisliğine intihap edilen 

gizli bir taş kapağı olacaktı ~.Curtius 

şe. if mucibince bu habisin ida - Mademki Padişah bu işi M. Doumer, intihap edildiği gün 
mr caizken onu nasıl affett'.- bana havale etti.. Metfun hazi- rubu asır evvel hazırladığı bir nut-
nız? neyi mutlaka bulacağım! ku ıöyledi. Doumer, 

İ - "P.1eb'usan ve &yan meclisinin,, 
- Sultan Mehmet, stanbul "' "' "· dedi "hakk,mda gösterdiği itimat 

ka,lısı Şemsettin Efendiden Fatih'iu sevdiği kadın ve teveccühten dolayı müteşelı:ki-

Brezilya 
Ankaraya bir or
ta elçi gönderiyor 

CENEVRE, 16 A.A. - Türkiye 
hariciye vekili Ye Türk murahhas 
hey'eti rei•i Tevfik Rüştü Bey, Ha
va• Ajansı muhabirine vaki beyana
tında Ankara' da hi< Brezilya orta el
çiligi ihdas;nın Türkiye hükümetini 
pek ziyade memnun edeceğini söy
lemiştir. 

ho~lanmıyordu. Hüsrev hak- Ki" I t K nst nti- nm.,, 
k d .. l .. l h ıo, mpera or o a Yeni Risicümhur bu sözlri rubu Tevfik Rüştü Bey, beyanatına 
ın a soy enen soz ere e em-

1 

. . d d" -· guz·· ı b" d mla d · ki B __ ,, h · d" nın en zıya e sev ıgı e ır asır eYVel söyleyecekti. Çünkü Rcui eva erruıtir ·, r=uya iikü-
mıyet ver·me ı. k d d et" taraf d Ank 'd b" t H"" F "h d a ın ı. cümhurluğa namzetliğini ilk defa m ı ın an ara a ır or a 
• ~~~evl, atı 'me(yRanın- Bizansın sukutundan evvel olarak k'>yah aradan çok zaman geç- elç;lik tesisi Brezilya ile !~rkkiy~ aki: 
ı sur at e gecere:r oma- k N f d Ed" mittir. o zamandan bu zamana ka- rasında mevcut olan ve gıttı çe ın 

) : . . P d" Lu as otaras tara m an tr f tm · 1 b"" b 1 "kt d. 
.ıos portas a gıtmıstı. a ışa- .. d .1 h S I dar da Doumer Fransada cümhur ıa e uı a ıı u unan ı ısa ı ve 

-,..,.... all(ii~ 
Gazi Hz. ile Iran Şahı · 

arasında 
ANKARA, 17 A. A. - lran 

Şahı Rıza Şah Pehlevi Hz. den Rei
sicümhur Gazi Must.'lfa Kemal Haz
retlerine, Reisicümhurluia intihap
ları dolayısile aşağıdaki tehrik tel
grafı gelmiştir: 

Ankarada Reisicümbur Gazi 
Mustafa Kemal Hz. ne 

"Zatı devletlet"İnin Rei.sicümhur
luğa int;haplarından dolayı büyük 
me!ierret duydum. Zatı devletlerinin 
saadetlerile birlikte Türk milletinin 
refahı için en samimi tebrikitı kal
biyemi takdim ederim." 

Rıza Şah Pehlevi 

Reisicümhur Hazretlerinin 
/ran Şahına ce!lapla.11 

Alabazı·eti akdesi hümayun 
hinşahı Iran Rıza Şah Pehlevi 

Şt 

Yeniden Reisicümhurluğa intr 

hap edildiğimden dolayı 1 
vaki ot.• 

tebrikatı ~ahanelerinden pek müte' 

ha .. is oldum. Kalbi teıekküratnııl 

ve zatı fabanelerinin saadetleril< 
1 ran milletinin refahı İçin en sa['lll• 

mi temenniyatımı takdim ederim. 

Gazi M. Kemal 

Sivas • Erzurum 
Hattın inşaatı na talip grup 

mümessil gönderiyor 
olan 

Ankara ya 
, ' neye gon erı en ey ete u tan ' j b"car • b•~olr menf ti -'- · · ha · reisliği için demirba§ bir namzet ol- 1 - ' aa anı P"" ıyı ve 

•· · Mehmedin nezdinde giden ve mu•tur. Ancak daima mag"lu·p olan h.ayırlı bi< r,urette tevafuk edecek- . ANKARA, 17 {Telefon_) - ı Bundan maada, muhtelif ın. il 
- Hüsreve iradenizi tebliğ · ' S E 

ettık. Derhal Edirnekapıda gı"z heyetin avdetinde Edimede ka Doumer, bu defa ıirndiye kadar kar- tır. ıvas - rzurum hattının mta- Jetler sermayedarlarından mu• 
l h . . tah . . tti lan Klio Padişaha büyük bir ıa ıdaştrğı namzetlerin en kuvvetti.ini , Tür~ye .. hük~e~i Rio d~ _Jane- sına talip Alman konsorsiyo- takil bir gruf ta yeni demiryo-

ı D~~~~ı arrıye gı · dakat göstermit ve Fatihin Ru mağlup etmiştir. Briand i.çin bu ~o Y~ bır m.u~;s·~· goı;;:e~nuflır; An J mu pek yakında müzakerata gi lu ve liman ibşaatına taliptir. 

Hu
··srev surların arasına '·a- meli seferinden muzaffer ola- Alman Hariciye nazırı ~ağlüb~yet 0 ka~":r elim ol.muştur. ~~-Y~ ~zıl e :::ı M pllo~t ~ rişmek üzere mümessillerini Bu gruplar, mümessillerini 

,,. Ed CURT/US kı, denurbaş Harıcıye nazırı rotifaya e gın en o ayı . e o ranco - Ankaraya 
rı tı. Onun nerede ve ne yapa rak avdetini müteakıp ime- teşebbüs etmiş, batta, istifasını Yer- ya teşekkür imki.nını elde ettiğim- göndereceğini bildir bugünlerde Ankaraya gönderi 

k . b"l d den İstanbula gelmişti. dikten sonra yapılan 11rar karşısın- den dolayı büyük bir memnuniyet miştir. ceklerdir. 
~ ~ :mı rmse ı meyor u. hi d" 

Klio, Kostatinin metrukih Alman -Avusturya gümrük da geri almıştır. Briand'm mağlubi- ue __ 1_Y_0 r_um. _ _, .... ..., ___ _ 
Surların dibinde çalışan a-

hakkında en ufak bir malumata birlig"inin aylardan beri dag·ı- yetine sebep, Fran•ada muhafakar 
mele, kazmaları elinde, toprak • h fır'--'-- -" ı d bile sahip değildi. Fakat, Padi nık bir halde devam eden siya- sag cena ~m, t...i.ş arı ır. Kral Corc ' kuınıaktan usanmışlardı. d f I Briand'a sol cenah fırkalar yardım 

ı _ Hüsrev '<U hazineyi bir şahın bu mesele üzerin e az a si münakaşa düellosu, şimdi ediyordu. Ve Hariciye nazırı, sol ce-
l• aı evvel bul sakta her gun sa- meşgul olduğunu görerek, Fa- Cenevrede, müzakerelerine baş nahın namzedi olarak ileri sürül- Alman nazırlarını kabul 

edecek. 

Ölümün sırrı • 
ı. 

1. .. 
ı. 

l 

l• 

l l 
'( 

lI 
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bahtan akşama kadar yer al- tihe yardım etmek, onu bu ü- lıyan Avrupa İttihadı tetkik şümtü. Gariptir ki, Fransada sol 
tı !da çalışmaktan ;kurtulsak.. züntüden kurtarmak istemişti. komisyonuna intikal etmiş bu- cenah fırkaları, 1924 senesinden

Hüsrevin er altında meşgul lunuyor. Bu düello bilhassa beri mecliste ekseriyette olduktan 
Diyorlardı. hald · • --L-da affaki 

oldug"u bir ..... nJü. Alman hariciye nazırı Von e, 51
YBll """" muv yet Hüsrev surlarııı altında dola .. denileck bir §ey ibraz edememişler-

şırken kalın J:ıir duvarın kena- Sultan Mehmet Klio ile ko- Curtius ve M. Briand arasında dir. Hükumete geçmek için yaptık-
rında durdu ve hafızasının iz nuşuyordu: cereyan ediyor. ilk çarpışma- ları teşebbüsler bir netice vermem.iı-
lerinJe kalan gizli yol hatları- - Edirneden geldiğin gün- nın telgrafla bildirilen hülasası tir. 

b 1 d H .. den bert" benden hiç bir •ey iste nı aşag"ıya dercediyoruz. Anla- Mecliste ekseriyeti muhafaza et-
nı araştırmaga aş a ı. usre- ~ tik ald 

medin .. Hayatta benim yapabi ~ılıyor ki, komisyonun müza- !eri h e hükumete ancak kua-lfin hatırında kaldığına göre .., lisyon suretile girmişlerdir. He-
sur dahilinde büyük top kaide leceğim bir arzun yok mu? kere/eri gayet çetin geçecek. ris bir defa girmek istemiş frangı 
;; inin otuz kadem şarkında giz Klio, sehhar gözlerini kaldır Ancak varılacak neticenin ne mahvetmiş sonra da bu fırkalar iti-
i b•r taş kapak vardı. dı: olacağını şimdiden kestirmek bardan dütmüşlerdir. Briand'ın io-

Kostantin (Bizans) ın suku - Padişahım! Cariyeniz, si- kabil olamıyacağına göre, mü- tihabı, 1924 senesinde sol cenah fır-
tundan iki gün mukaddem bü- zin i.fiyetinizden başka bir şey zakereler etrafında peyderpey kalannrn Poincare'yi mağlup ettik-

. F h"l' d d" 1 k IA d 'kk I leri gündenberi kazandıktan ilk bü-

Bursada bir hanım ölümün sırrını 
LONDRA, 16 A. A. - Almanya 

Baıvckili M. Brünning ile hariciye keşfettigv İni söylüyor 
nazırı M. Fon Kurtins yakında Lon
drayı ziyaretleri esnasında Bucking- BURSA 17 (Milliyet) -
ham sarayında lı:nıl tarafından kabul Bugün vilayete Safiye Mithat 
edilec~lerclir; 7 Haziranda hariciye isminde bir Hanım müracaatla 
nezaretinde Alman naz.ırlan Jerefİne 

1 

.. 1.. .. ..
1 

. 
bir ziyafet verilecektir. o umun sırrını, o memenın çare 

N ı 1 il d k 1 cakl sini bulduğunu söylemektedir. 
azrr ar, ng tere e a a arı D ··ıfü· .. d . l . k 

müddetin mütebaki kısmında ehe. aru nan mu errıs erme va 

tile haber vermiş, mühims"me 
mişler, bir kediyi diriltmiş, ke~ 
fim zırva değildir diyor. Dariil 
fünunda tetkikini istiyor. Vil" -
yet istidayi Darülfünuna hav, 
le etti. 

quers de M. Mac Donald'm hususi 
misafiri olacaklar ve 9 Haziranda 
Almanyaya döneceklerdir. Mülkiye mektebi 

Bir Rus casusu tiın mücevheratını ve bazı kıy ıstemem. ener sa ı m e ver ı I ge ece ma umatı ı at e ta- ··k ---'"'-'-' et 1 kb. Ger . . ,.. . yu muv~y o aca çı 

m meth eşyayı burada saklayaca ğiniz bir köşkü erkek kardeşi- kıp etmek lazım gelıyor. Fransada Redicümhur bir süsten PAR1S, 16 A-A. _ Komintern'-
•e gını söylemişti. me hediye ettim... Sayenizde 1 ibarettir. Fakat Fransanıa bu gün- in mühim bir hususi memuru olan 

Bu eski irfan ocağının lagvedileceği 
doğru değildir .. {ı 

< 

. a 
t1 

il 

Hüsrev saatlerce, karanlık hiç bir şeye ihtiyacım yok. . ~~NE".RE, 16 A.A. - A~_P• kü politika hayatında hükumet re- Victor Sukas isminde bir Çelı.oslo-
:!'.Jvarların arasında dolaşU. - Sen ne fedakar bir kızsın birliği komısyonu, Avrupada hüküm isi intihabı meselesinde Reiıicü - vakyalı dün Pariste tevkif edilmiı-

1 ., E H dd' süren iktrsadi buhran ha~mda mü- bur büyük rol oynayabilir. Çün::'ü tir. Bu adamın üzerinde 60 bin 
Üst üste döşenmiş taşları K io. ! ğer üsrev, i ıa etti ~~e baılamııtır: ~-u~~e bütün hükümetler kualisyondur. frank bıılunmUJlur. Sarı.as, bu para 

kaldırdı muhasara esnasında ği gibi, Kostantinin mücevher- T_ürkiye, So.-yet·l·er b.lr.lıc•. bukUme- Kualisyon da ~Tarlıkla olur. Bu_ 
b izi .--- ~ mn nereden geldiğini İspat edeme-

Türkler tarafından açılan la- lerini ulacak olursa, bunların ti ve anda mumessillen de hazır zarlıiı baıaracak adasnlardan şu ve- miıtir. Mevkufun hamil bulunduğu 
ğımların menfezlerini buldu_ en kıymetlisini sana verece- bulunmuılardır. ya bunu intihap etmek Reisicümbu- ıahıi evrakı kendisinin Fransadan 
Artık müşkilat kalmamıştı. ğim! . M ... Bria~d; ~nezkur hük~etle- run elindedir. Bugünkü politika va- çıkanldığı tarihe tesadüf eden 1921 

Lağım menfezinin otuz kadem Bizans dilberi Padişahın ete rın mumessıll~rıne ve yenı gelen ziyetine göre Reisicümhurluk vazi- Ki.nunusanisinden beri muhtelif 

g
• ini öptü: murahhas hey etlere beyanı hoşame- fesinin ehemmiyetli olmasıdır ki sol memleketlerde birçok huıusi vazife-

şarkında taharriyata başladı. eli_ e~t ve ke~dileri~ ~rıı sami- cenah fırkalarının namzedi ;.._ ler ifa etiğini göstermektedir. Sar-
Hüsrev aradığı taşın üstün- - Teşekkür ederim şevket- mı hır kabul goştermıftir. Briand'ın mağlubiyetini intaç etmiş- kasın bu memleketlere uğradığı gün 

de durduğunun farkında değil- lim! Fakat, Hüsrev Beyin ta- Umumi müzakere esnasında Al- tir. terin bir takını ibtilal'lıareketlerinin 
di. Toprakları karıştırırken a- harriyatından müsbet bir neti- man miim_essili_ ve hariciy~ ~ M. Sol cenah hrkalannm yardımı veya komünist propagandasında gö
fağının altında bir taş oynadı. ce elde edileceğini zannetmiyo Fon· C~tı~ı hır nutuk soylemıı ve Briand için bir zaaf olmuştur. Za- rülen tiddet ve faaliyetin vukuu za-

d . demqtir ki: vallı Briand şimdi: maruna tesadüf ettiöi de sabit ol-
Hüsev taşı muayene e ınce rum. N" . ., "Awupa için bir ~ek kurtuluı yo- Gölge et~eselerdi başka ihsan iı- muıtur. ,.. 

11 buldum.... - ıçın • ... l~ vardır, o da aynı z"".':"'nda ~- temezdim. Dese ne kadar yerinde 
Diye bağırdı.. - Çünkü, Kostantin, son brrçolr taraflı veya mevzu mahiyet- bir söz söylemiş olur. 
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Yerdeki taşın üzerinde yan- günlerde cariyelerinin göğüsle le hem de iki taraftı itiliflar aktet-
b b mekten ibarettir. • * * 

yana dizilmiş iki üyük aı res rindeki elmasları ve zümrütleri 
mi vardı. Bu resimler, gizli ha- bile, barut ve silih mukabilinde 
zinenin rumuzlarıydı. sattırrruşh ... 

Hüsrev yere eğildi .. Taşı kal 
dırdı. İşte hazinenin yolu .. 

Diye bağırdı. 
İki üç basamak merdivenle 

başl~yan bu karanlık yoldan 
yürümek o kadar kolay bir iş 

(Bitmedi) 

Tenis maçı 

M. Snowden 
CENEVRE, 16 A.A. - Avrupa 

birliği komisyonunda M. Fon Car- etmedi 
istifa 

tius gümrük birliği hakkındaki be- LONDRA, 16 A. A. - Madam 
yanahna devamla demiftir ki: Snowden zevcinin maliye nazırlığı o 

"Ben Almanya ile bir ııümrük dan iıtifa•ına dair ohııı haberin te
birliği vücude getirmek için miiz.ıı- mamile uydurulmuş bir p.yiaclan İ
kereye girişmek a:-zusunu göstere- baret bulunduğunu söylemiştir. 
cek büyük veya küçük devletlerden 'I '7'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~ 
herhangi birile fikir teatisine huır lealar yürütmüştür. 

Bir haftada 50 yangın 
TOKYO, 16 A.A. - Japonyanın 

cenubu garbisinde bulunan Matsue 
Honıbu da yeni bir ,...,.ırm daha ol
muıtur. Bircolı: ev ve otel yanmf!br. 
Zarar miktarı milyonlarca yen tah
min edilmektedir. Bu ıeb.irde hir 
hafia içinde ç:kan yangınlar bu se
ferki ile eniyi bulmuşbr. 

ANKARA, 17 (Telefon) - ı ta göre bu haber arasıra orta
Bütçede yapılacak tasarruf me ya atılan şayialardan ibarettir. 
yanında Mülkiye mektebinin il Mmeleketin en eski ilim ve 
gası ve talebesinin hukuk mek irfan müessesesi olan bir mekte 
tebine devri düşünüldüğüne da bin cümhuriyet hükumeti tar• 
ir olan haber etrafında tahkikat fmdan ilga51 mevzuu bahis ~ 
ta bulundum. Aldığım maluma ğildir. 

Gazi Hz. veni 
sinemada 

ANKARA, 17 (Telefon) 
Gazi Hz., yeni sinemayı teşrif 
buyurarak Şarlonun Şehir Işık 
ları namındaki filmini tema,a 
buyurmuşlardır. 

Şurayı devlet teşkila
bnın tevsii 

ANKARA, 17 (Telefon) -
Hükfımet Şurayi devlet teşkili 
tının tevsii hakkındaki layiha
yi Meclisten geriye alıruttrr. 

Denizliden hey' et 
geliyor 

ANKARA, 17 {Telefon) 
Lağvı mevzuu bahis Denizli vi 
liyeti namına bir heyet gelmek 
tedir. Bu heyet, vilayetin kaldı 
nlmaması hakkında hükiimet 
nezdinde teşebbüsatta buluna
caktır. 

Yeni bir köprü 

, 1 değildi. 

1 
Hüsrev bu gizli yolun içine L 

lı n~_sıl girebilecekti. 
Kostantinin mücevherleri a-

caba burada mı gömülüydü.? 
Hüsrev taşı kapadı • 
Geri döndü. 

ANKARA, 17 (Telefon) 
Lehistan sefareti parkındaki 
tenis kurunda bir tenis turnuva 
sı yapılmıştır. Müsabakada İs
mail Şevki Beyin refikası ile 
Şevki Bey kazanmıştır. Turnu
vadan sonra mükifat tevzi e
dilmiş ve sefaret parkında bir 
garden parti verilmiştir. 

Afyon konferansı 

bulunuyorum." M. Grandi, itimadın ve aulhüa 
M. Briftnd, bu sözlere derhal ce- devam Te muhafazası bususlannıııı, 

vap ve.emek lüzumunu hissederek iktisadi yaziyetin ihyası için en mü 
M. Fon Curtius'un Almanya - A- him ve lüzumlu iki unsur hükmün
vuıturya ııümrük birliğini muhik de olduğıınu oöyliyerek beyanatına 
göstermeğe çahtmak husuıundalü nihayet vermiıtir. 
bu t~üsönü kat'i bir vuzuh ve M. Grandi'nin nutku bittikten 
~iddetle protesto etmiıtir. sonra M. François Poncet, Fransız 

Rasim Ali Bey tekrar 
fakülteye alı~acak mı? 

GiRESUN, 16 A.A. - Giresun 
- Trabzon :ıoıesi üzerindeki Çavuılu 
köpriisünun İniütr bitmiı ve açılma 
11 yapılmqtır. Köprü Giresun -
Trabzon şosesinin sekseninci kilo~ 
metresinde olup iDJUb iki seneden
beri devam etmekte idi. Duvarları 
ki.,..-ir ve ayaklan demirdendir. U 
zunluju 90 metredir. 

Denizdeki albnlar Surların arasmda dolaşırken 
Jzaktan gördüğü bir ameleyi 
'.anımıştı. Hüseyin, saray bah
çıvanlarmdan biriydi. HüsreY, 
Hüseyini buldu. 

- Bana bak, yavrum, dedi, 
'en bir kaç saat, şurada benim
le çalışabilir misin? 

Hüseyin eski efendisi Hüsre 
ti derhal tanımı§b. 

ANKARA, 17 (Telefon) -
Afyon konferansına İ§tİrak ede 
cek olan heyetimiz önümüzde· 
ki cumartesi günü buradan ha
reket edecektir. 

Terbiye alimi bir 
konferans verecek 

ilk k'Jnferans b:ıgün .. Emret aslanım, dedi, gele
yim. Ve kazmasını alarak, Hüs 
revin arkasından surlara doğnı Maruf Amerikan terbiye i.-
yüriıdJ. Hüsrev (Kostantin) !imlerinden San 
in hazinesini bulacağından e- fransiskolu Ba~ 
~ ,1· bom ~ehrimiz' · ... ınuı.. ~ 

H~rev, Edirnekapı civarın- gelmi,tir. Mu
da keşfettiği taşı kaldırdı .. Hü maileyh bu güı 
~ey: le birlikte dar bir yoldan saat 13,Sda mu 
yer alt, 1a indiler. allimler birli~ic 

f Hüsrev, yaktığı meşalenin de ferdi tedri-
.tltında, Kostantinin sözlerini sat hakkınd~ 

'hatırhıdı: Kırmızı tuğla ile ö- bir konferans 
., rülmüs bir duvarın arkasında verecektir. Bu 
" ,;r .bir sandık olacaktı... ilim' hali hazırda ilk mekteple 
"" ,.;jn, akşama kadar yer al- rimizde tatbik edilen toplu ted 

'• ''~ uları kazmakla me'- 1 riaat:. mu•rızd•~. 

.. 
n ...... 

M. Briand, Avrupanın umu- muhtirasıru okumuş ve bu muhtıra 
mi mahiyette bir tesviye sure- hakkında izahat vermiştir. M. Pon-

. bul cet, sözlerini ıu suretle bitirmİftİr: 
tı unmas: ihtiyacı olduğunu ';Bizim yalnız vakialardan il.bam 
kaydetmi;>. ve demiştir ki: Böy almamız ve sarsılmaz bir birlik zih-

Son kararın şeklinde noksanlar olup 
olmadığı tekrar tetkik edilecek 

le bir hal suretinin şimdiye ka- niyetile çalıımamız İcap eder. Tıp fakültesi müderrislerinden 1 
dar husule gelememiş olması Bundan sonra M. Scbober, Avu• Rasim Ali Beyin yazdığı fiziyoloji 
onu elde etmeğe çalışmaktan turyanın vaziyeti hakkmda izahat uzun dedikodulardan, içtimalard~n 

vermit ve bu vaziyetin son derecede sonra, nihayet Fa. ,.....,..,..,,__ __ _ 
vazgeçmek için bir sebep te!j'- buhranlı bir safhada olduğunu söy- külteden ihracın; 
kil edemez. Bu hususta müra- !emiştir. sebep olmu§tu. B 
caat edilecek bir takım usuller M. Schober, Avusturyanın içinde karar üzerine Ra 
daha vardır. Fakat, her şeyden çırpınmakta olduğu buhrandan kur- sim Ali B. maari: 

I 1 I • l · tulmak için sarfetmi• oldug-u --mere vekaletine mü•·a. evve yapı ması azım o an ış ' ~ 
· / siz gayretleri hatırlatmış ve demiıc... caatte bulunmuı. 

caız o mayan te•ebbüslere gi- ' v Lo• b " tir ki: e=et te u me-
T İ< me kte n çekiıımekten ı"baret- ı h-'..__ d A --: "Bizim için gürnrük birliği usulü se e iUUUB a n-
tir. nü tecrübe etm~kten b:ışka yapıla- karada bulunan 

M. Briand'an sonra İtalya harici- cak bir i~ blınnmıştn·. Gü.nrülc bir Dadülfünun emi~i 
Y.e n~rı v.e ltalyan murahhas heye liği Avusturya için !111yati bjr 2an1.. Muanımer Raııt 
tı. ~eası M. Grandi söz alarak, şUn.. ret halini almıştır. Bugünkii şerait 1 B:!in malUma.tı~; 
dikı buhranın zuhur edeceğini bildi- dahilinde muh!elif devletler arasın- mm-acaat etmı!tı. 
ren emaı-elerjn çoktan beri göze da umumi mahiyctt~ bir anlasnıa el- O vakitten beri o ... -'· 
çarpmakta olduğunu söylemis ve de etmeğc imkan yoktur. Binaena- Ankaradan gazetelere birilıırini tut
sarih bir SW"ette zikretmemekle• be- leyh, muhtelif gruplaı·a ayrılarak ça mayan habcrkr geldi. Bütün bu şa
raber Avusturya - Alman ı:ümrük lışmak lüzumu tahPkkuk etmekte- vialarr dün tahkik ettik variyet §U

itilafı projesine dıtir bir imada bulu- dir. Bununla berııber Avusturya bü- dur: Vekalet Rasim Alı Boy hakkın 
naı·ak iktııadi noktai nazardan daha kU.meti rnakul e!la'Slara müstenit her daki ihrac kararında kanuni noksan
az kuvYetli bulunan memleketleri türlü mii.&Aker..Jere giri,meğe hazır tar olup ~lmadığmı tahkik için me
bizzarure dun hir mc>kide kalmala- bulunmaktadır." seleyi darülfünun emanetine havale 
rını İntaç edecek mahiyetteki iktı::;.a. MüzakJ?reye pazal·tesi günü de- etnı.i~tir. Tıp fakültesi reisi Tevfik 
di birle!meler aleyhinde bazı müt:ı- vam edilecektir. Recep B. de bu n1esele hakkında ma 

lümatrna müracaat edilmek üzcrr, 
birkaç gün evvel Ankaraya davet e
dilmişti. Mumaileyh dün sabah av
det etıniştir. Muammer Raşit B. de 
bir ka~ gün sonra gelecektir. 

Rasim Ali Beyin Fakülteye tek
rar alınması takdirinde tahaddüs e
decek vaziyet hakkında Fakülte mü
derrislerinden bir zatın fikrini sor
duk. Bize dedi ki: 

- Rasim Ali Beyin tekrar Fa
külteye iade edileceğine ihtimal ver 
miyoruz. Eğer böyle bir şey varsa 
Fakülte meclisi tekrar toplanarak 
ihraç kararında israr edecektir." 

Söylendiğine göre, Rasim Ali B. 
hakikaten Fakülteye iade edilirse 
bütün müderrisler istifa edecekler
dir. Ancak bu istila meselesinde de 
bazı müderrisler arasında münaka
,alar bile olmuştur. Bir kısım hoca
lar toptan istifaya riza ı:österme
mişler. 

Hakiki vaziyet Muammer Raşit 
Beyin Jehrimize gelerek, i}e yazı
yedetmesinden sonra belli olacaktır. 

LONDRA, 16 A.A. - "Reclai
mer" ismindeki tabliıiye vapuru bu 
sabah esraralut §erait altında bir 
semti meçhule gitmittir. Zannedil
diğine ııöre, bir kaç sene evnl harp 
esnasında Ostante açıklannda bat
mış ol>m ve içinde bir milyon lngi
liz lirahk çubuk altın bulunduğu aöy 
lenen Felemenk bandıralı Tubantia 
gemisinin enkazını arayıp bulmağa 
çalışacaktrr. 

Balatta bir 
cinayet 

Dün saat 16 da Balatta Tah 
taminare mahallesinde bisiklet 
çi Hasan Basriyi kömürcü Le
on isminde bir yahudi, bir ka
dın meselesinden dolayı üç ye
rinden bıçakla Acem Alinin 
kahvesinde yaralamı§tır. 

MecrUhun yaraları ağırdır. 
Kendisi haatahaneye kaldırıl
mıttır • 
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Kırk bin liralık bir suiistimal • 
mı meydana arıldı? 

Tarlabaşı maliye tah
sil şubesinde .• 

~~~ .......... ~ .. 1111-<• ....... _~ 

Şube: müfettişler var, fakat 
suiistimal yok ... diyor/ 

Vaziyet ancak bugün tavazzuh 
edecektir, Vali muavini ne diyor? 

Dün Mustafa imzalı bir mek 
lup aldık. Bu mektupta, Beyoğ 
!unda T arlabatı maliye şubesi 
muamelitına maliye müfettitle 
rinin vaz'ıyet ederek 40,000 li
ralık bir sui istimal meydana çı 
kardıkları yazılıyordu. 

Dairede akşam tatiline yakın 
bir zamanda aldığımız bu mek 
lup üzerine, keyfiyeti telefonla 
alakadarlardan sorduk. Vali 
muavini Bey: 

- Böyle bir şey yoktur dedi. 
Defterdarlık, malumatı olma 

dığını bildirdi. Maliye ser mü
fettişliği de müsbel bir cevap 
Vermedi. 

Vtlagette 

T arlabaş ımaliye şubesinden 
de sorduk. Dediler ki: 

- Gerçi maliye müfettitleri 
diğer yerlerde olduğu gibi, bu
rayı da teftiş ediyorlar. Ancak 
böyle bir sui istimal varit değil 
dir. Belki müfettişler bir mua 
melede yanlışlık görmüşlerdir. 
Fakat bizim herhangi bir sui is 
timalden haberimiz yoktur.,. 

Adresi de olmayan bu mek
tuptaki ihbarın asılsız olmasını 
biz de arzu ederiz. Ancak vakit 
geç ve maliye heyeti teftişiye 
reisi Adil Bey de Ankaı-ada ol
duğundan daha fazla malumat 
alamadık. 

Fare ve çekirge müca-
delesi devam ediyor 

İlk müsmir neticeler alınmağa baş
ladı, nekadar fare öldürülmüş? 
Tarla faresi mücadelesine ne 1 z~mı da tamamen temizlenmiş 

zaret etmek üzere Çatalca ve tır. 
Silivriye gitmiş olan vilayet zi- Bazı taraflarda ve bilhassa 
raat müdürü Tahsin Bey gel- şu sıralarda çapa ile yapılan 
miştir. mezruat mahallerinde fare mev 

Tahsin Beyin verdiği izaha- cut ise de, bununla da şiddetli 
la göre, Sineklide fareler geçen mücadeleye devam edilmekte
ıene türemişlerdir. Son zaman dir. 
larda da fareler bazı yerlerde Çekmece, Mimar Sinan köy
ınetre murabbaına sekiz on ta- !eri ahalisi mücadelede ziraat 
!le düşecek kadar delikler aç- memurlarına çok yardım etmi§ 
nıışlar ve müstevli bir hal al- tir. 

Çekirge mücadelesi mı şiardır. 

Çiftçiler mezruatın yüzde el 
lisini kaldıramayacaklarını dü
!Ünerek endişe içindedirler. Zi
·ut memurları da bu enditeden 
ı:ı:ak değildirler. 

Fakat bu farelerle zehir, ze
Dirli gaz ve virüs gibi tilrlü mü 
cadele tekli tatbik edilmiş ve 
her üçünden de azami istifade 
olunmuştur. 

Hasar farelerin müstevli olma 
sına rağmen, bazı yerlerde gö
:ı:e çarpacak derecede değildir, 
Ve bazı yerlerde de hiç yoktur. 

Müstevli sahalardan kısmı a 

Çekirge mücadelesine gelin
ce Çatalca ve Silivri havaliain
de yumurtalarda henüz inficar 
yoktur. 

Gacık, Liledere mevkilerin
de 18 - 20 sahada sürfe çıkmış 
ve daha evvel tertibat alın 
dığından mücadele başlamıştır. 

Bono müddeti 
T aafiye kanunu mucibince 

bono için müracaat müddeti üç 
aydır. Bu müddet 28 haziranda 
bitmekte olduğu için muhacir
lerin bir an evvel müracaat et
meleri lazım gelmektedir. 

Bir ermeni vapurdan 
düştü, boğuldu 

Dubaların altında kaldığı zan
nedilen vesedi bulunamadı 

Kadıköyünde Rıza Pata Karakol ı 
ıokağında oturan Sen Benua talebe
ıi.':'den 18 ya,ınıla Berç Muradyan, 
dun sabah 8,45 te Kadıköyden kal
kan Kalamıı vapuruna binmiş, köp
r·üye geldiği zaman, vapur daha ya
na madan atlamak İstemiıse de, de. 
nıze düşmüş ve dubalar altında ka
larak boğulmuıtur. Ceset bulunama 
lnl§tır. 

B<·r Ankara caddesinde gramo-
' roncu Onnik Muradyan efendinin 

ludut·. 

Bir kişi de intihar 
etmek istedi 

Dün sabah 7,35 le köprüden kal-

- -
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MaarlfttJ 

Maarif Emini ~ 
Tarih kongresine iştirak N f 
için dün Peşteye gitti e yapsın, CaD pazarı• 

Bugün ayın yirmiainde Pettede 
toplanacak olM beynelmilel !~rih 
kongresine hükü
uıetirniz de davet e 
dilmitti. Darülfü
nun tarihi siyaıi 
müderriıi ve ma
arif emlni Mu 
::-affer B. Türki
ye murahhası ola 
rak dün Petteye 
gitmişti. Muzaffer 
Bey ay sonunda 
latanbula avdet e-
decektir. Mumai. 

leyh kongreye .v!uzaffer ,Bey 
Türk tarihine dair mühim vesaik 
götürmüttiir. Türkiyat enstitüsünün 
son ne riyalı da bu meyandadır. 

Fizik ve kimya 
imtihanları 

Lise, orta ve muallim mekteple
rinde bu ..,ne yapılacak tahriri fizik 
ve kimya imtihanlarının süalleri dün 
kapalı zarfla vekaletten maarif ema
netine ırelmittir. Zarflar alaka<!ar 
mekteplere tevzi edilmiştir. Süaller 
ancak imtihandan beş dakika evvel 
açılabilecektir. 

Anadoluda tetkikat 
Darülfünun coğrafya miiderriıle 

rinden Macit ve lbrahim Hakkı 
Beyler Anadoluda mevzii tetkikat 
yapmak Üzere Konyaya hareket et
ınitlerdir. iki müderrİ• seyahatlerini 
Kayıeriye kadar temdit edecekler, 
on beş gün aonra avdet edeceklerdir. 

Mektepleri teftiş 
Maarif müdürü Haydar B. dün 

öğleden sonra Beyoğlu kazau dahi
linde bazı mektepleri teftiş etmiştir. 

Belediyede 

Ekmek fiati 
Ekmek harpten evvel

kinden ucuzmuş 1 
Belediyenin yaptığı hesapla 

ra göre ekmek flati bugün, har 
bi umumiden çok daha ucuz
dur. Para farkı nazarı itibara a 
lmına, Bugiin ekmek otuz be§ 
paraya gelmektedir. Halbuki 
harbi umumiden evvel elli para 
idi. 

Fırıncılar şimdi yeni bir ek
mek modeli daha çıkarmı9lar
dır. Gene bir kilo olmak üzere 
çıkarılan bu ekmekler müstatil 
ıekildedir ve saç kalıpları için
dedir. Bu yeni tekilde ekmek
ler daha kolay kesilebilmekte
dir. 

Belediyeyi nelerle 
uA"raştırıyor? 

Bir kaç ıünden beri Takıimde 
çadır kurmuı bulunan cambazhane 
sahipleri hayvanatın ifrazatını husu 
ıi kaplarla denize dökeceklerini ev
velce belediyeye bildirmitlerdi. Sirk 
idaresinin bu vaf\dini tutmadığı an· 
laııldığı için, Belediye sıhhiye mü 
dürü dün bir ihtarname göndererek, 
bir mühlet tayin elmit ve bu mühlet 
zarfında apteshane yapılmadıiı tak 
tirde faaliyetini menedeceğini bil
dirmittir. 

Maaş verilemedi 
Belediye memurlarına maaı el'an 

verilememittir. Aldığımız mal Uma ta 
nazaran ne aıünü verilebileceği de 
henüz belli değildir. 

l:Jiri, Saraylturnunda kendisini deni
ze atmıfsada kurtarılmıt ve Tıp Fa
kü)teıine yabrılmıtlır. Rıhtım fİrke

tinde katip Fahrettin Ef. olduğu 

aalaşılan bu yolcunun arkadatlariy
la geçinemediği ve asabi olduğu i-
çin, bir buhran neticesinde kendisi
ni denize attığı anlaşılmıttır. 

Otomobil son süratle yokuş aşağı 
inince ne yapılır? 

Dün akşam Adliye dairesi önün
de yüzü aözü kanlara. bulanmış bir 
§'lbsın: 

- Adalet nerde, hakim nerde? 
Müddeiumumi nerde? diyerek avazı 
çıktığı kad•• haykırdığı görülerek 
imdadına koşulmuştur . 

Mechul tahıs kendisile alakadar 
olunduğunu görünce birkat daha se 
sini yükselterek m8.naaız bir takım 
sözler sarfetmeğe başlamı~hr: 

- Ben Adliyenin gonca gülü
yüm ! Erbabı kalemden im yahu ... 
Erbabı hukukçuyum yl'hu ... Bana 
bir siqara verme~eniz yuf olsun 
erva..lıınıza! ... 

Çok geçmeden etrafına yüzlerce 
adamın loplandığı bu şabıs biraz 
sonra Müddeiuınumilik dairesine 
götürülerek ifadesi alınmıştır. Öğre
nildiğine göre dayak yiyen §tıhıs 
Hayri Ef. i•nıinde bir arzıhalcidir. 
Her zaman olduğu gibi meslektaf
larile dün de kavgaya tuıu,mut ve 
Cevdet Ef. iıminde birinden bir hay 
lı yuın.-uk ve tokat yiyerek bu hale 
gelmiştir. Rivayete göre Cevdet Ef. 
nin de Hayrinin attığı dayaktan bir 
gözü şitmiştir, Hayrinin gece •ün
düz içki İçen bir şahıs olduğu söy
lenmektedir. 

Gonca gül •• 

Ben Adliyenin gonca gülü
yüm diyen adanı kim 

yar:ıladı? 
Topallayarak içeri g:··d·. 
An asıl Urumeli mJ.clrlerinden

mi!. Hani oraları Langaza küylülı:
lerınden sayılırmıt. Urumelinden 
geldikten ıonra te furacıkta Şarköy 
taraflarına i•kan edilmi, .. Adı da bir 
hoş, lbit mi ne? 

Mübaşir, bir aralık eUndeki so -
payı işaret ederek: 

- Bırak dıtarda ... diyecek oldu. 
Meğerse zavallıcığın ayağı sakatını,. 
Reis, mani oldu: 

- Özrü var, dokunma! 
Davacı anlattı: 

- Ayağını kırdı te bu adam ... 
- Niçin, döğüımü ettiniz? 
- Yok düğüş .. devrildi otomo-

bil, kaldım altında .... 
- Otomohili deviren kim? 
- Te bu adam. 
- Şofördü demek ... 
- Evet, şüfiır ... Var altı ay bu 

if... gelmiıim Şarköyden, gitmişim 
Ütele .... kalmı,ım o gece ütelde ... 
devrisi günü İslerim Rİtmek Kemer 
burgaz ... vıaı· ord~ yakın akrabamız. 

- l.ô.fı uzatma ... 
. ~ ı~terim işin anlatmak dibace

sını ... 
- Peki, ~onra .. 
- Soracıgıma binmitim bu ada-

mın otomofiline .. Açan geçeriz bir 
küprüden, hani ki ırüründü telsiz le 
ligraf •... Verdi a.;. otomofil kendi
ni .. bire aman • bire zaman .. yok ... 
çareoi gideriz hani ki ku, naııl uçar 
te üle .. derkene birden attık takla
yı .. kaldı ayağım otomofil alımda ... 
işte ıürdünüz halimi ... 

Reia maznuna döndü: 
- Ne dersiniz ... otomobili devir. 

mitıiniz ... Maznun oldukça tehl§lı 
görünüyordu: 

- lıtiyerek devirmedim ki .... 
frenler birdenbire bozulmuı. Y okut 
atağı iniyorduk Başladı bajırmajia .. 
ya durdur, ya ataı·ım kendimi aıa· 
faya. O bağırdıkça ben blitün bü
tün tataladım. Nihayet otomobilden 
kendini attı ... 

- Bak, ne diyor? otomobil gi-
derken atlamıtaın .. . 

- Atlarım ya ... naparım, can pa-
zarı bu .•. 

Mahkeme, bir karar vermek üzre 
tehir edildi. . 
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Mübadiller Meclise 
ettiler •• muracaat 

Mübadiller iskan tasfiye tali
matnamesinin kanunun ruhuna 
muarız olduğunu iddia ediyorlar 

1 skan tastiye kanunu mucibince, 
iski.nı adi dereceıinde tefviz ~ör. 
müş olanlaı·ın borçlarına ait bir af 
kanunu neşredilmitli. Ahiı·en Maliye 
vekaletinin vilayetlere gönderditi 
tatbik talimatı.ame&İ Üzerine nıüba. 
dillerin hükumet nezdinde teşebbüs
te bulunacakları anlaşılıyoı·. 

Samsunda 1500 kadar mübadil 
namına bir hey•et, Millet Meclisine 
de müracaat ederek, kanunun ruhu 
ile talimatname arasında mübayenet 
bulunduğunu izah edeceklerdir. 

Talimatnam<'nİn birinci maddeıi 
aynen ~udur: 

1 - Mübadil/erde kat'f tas
fiyeye esas tutulacak miktar 
1331 numaralı kanunun tayin 
ettiği veçhile kıymetli tapular
da ,., 50 kıymet muharrer ol
mayanlar için ',, 40 ve tasfiye 
beyannameleı-i üzerinde kabul 
edilenlerde c, 20 nisbet ve mik 
tarından ibarettir. Binaenale
yh bu nisbet fevkinde mal ve-

Anlatılabilecek mi?ı ----
Sey,isefain vapu"ulııra ytıni 

ie!clifte bulundu 
Seyrisefain ile Milli vapurcular 

arasında Karadeniz hattında anlaşa 
bilmek için mÜ· 
zakerata başlan· 

ya tasfiye vesikası verilmez. 
Ancak taksimi kabil olmayan 
kismı şayi/erden dolayı evvel 
ce 3-7-929 tarih ve 1129 24 No 
tahriratı umumiyeye tevfikan 
istihkak fevkinde borclanmrş 
olanların tebligatı sabika veç
hile borclarmı mukassatan ve 
eğer ;>.rzu ederlerse de/aten te
diyedeki mecburiyetleri de
vam eder. Bu tarzda borclanma 
sı İcap eden mübadillerden 28 
Haziran 931 tarihine kadar 
borclanma muamelesini ikmal 
ettirmeyenler uhtelerindeki 
malin tamamını terkedip mu
kabilinde tasfiye vesikası alma 
ğa mecburdurlar." 

Samsun mübadilleri bu madde 
nin kanunun ruhu ile tearuı. etüiini 
ileri sürerek, hukukçuların da fikir
lerini aorarak aleni bir müoakaıa a
çılmasını da iotemektedirler. 

Halledildi 
Yumıırtolıu eski ntllıulla 

gönderilecek 
Evvelce yumurtalarımızı Marsil6 

yadan alan 1 spanyollann doğrudan 
doğruya T ürkiyeden mühayaaya 
başlamaları üzerine bundan muta
zarrır olan Pake kumpanyası na
vullara yüzde 10 zam yapmı~tı. 

Dün bu vaziyet üzerine ihracat 
<?fiıi ın_emJeket~ senevi 15 milyon 
hra &etıı-en bu ıhraç eşyamızı zarar 
dan ~orumak için Pake kumpanyası 
ne:tdınde teıebbüJatta bulunmuştur. 

Pake acentası Ofisin ıe,ebbüsü
nü hüsnü ıurelle karşılayarak bu 
kararın rel'i için merkezi umumisine 
telgrafla malUmat vermittir. 

Diğer taraftan sevkedilmek üze
re bekleyen 4000 sandık yumurtanın 
da dün vapuı-a tahmili için yer ay
rılmıştır. Pake bu yumurtaları gene 
eski fiatle nakledecektir. ---

Ekonomi 

Bir aylık fark 
ıı,,...---~, 

Soruyoruz 
Nisanda hayat yüzde 
bir buçuk ucuzlamış 1 

Ticaret oda~ının Nisan ayına 
mahsuı "Geçinme enJ( k i" dü ı neş 
redilmi,tir. 

Odanın endek
sine nazaran, 1 •· 
tanbulda bayat ge
çen ay, bir evvelki 
iilY8 nazaran yüz. 
de bir bucuk 
niabetinde ucu~la. 
mıştır. 

1914 seneıi 
birinci nısfında 
1161 kuruşla ge
çinebilen dört nü 
fuslu bir aile bugun 
geçinebilmektediı·. Geçe ay ı~inde 

en ziyade ucuzlayan ıncvat, yiyecek 
ve içecek maddelerindedir. Yakma, 
aydınlatma ve temizlenıe maddele
rinde de oldukc:a tenezzül görülmüs 
tür. ~ 

. Giyecek etya ve ev eşyaıüe,. ev 
kıralan eski scviyelcrinı muhafa~ 
etmiştir. 

Mübayaacılar hey'et 
gönderdiler 

Ticaret boı·Ml~ı mubayaacdarı, 
Ankaraya iki ki§ilik bir hey'et gon 
dermişlerdir. Bu heyetin Ticaret 
borsa.~ının ıs!iıhı için ~·ekilete veril. J 
mek uzere bır de proıe gotiirdükle
ri söyleniyor. 

Londra borsasında 
buğday düşüyor 

Dün Londra borsasından gelen 
bir telgrafa nazaran, buiday fiatle
rinde tenezzül batlamıftır. 

Bu tenezzülün bizde de tesirini 
göstereceği muh•kkAk addedilmekte 
dir. 

1 •••••• 1 

Odada 

Ticaret Odasınd~ 
tasarruf sandığı 

Memurlar maaılarından 
güzde beş terkedeoekler 

Ticaret odasında yeni teıiı edile
cek taaarruf sandıitnın nizamname
si hazırlanmaktadır . 

Sandıia eıaı sermaye olarak me-
murlarrn timdiye kadar biriktirdikle 
ri 3000 lira konulacaktır. 

Kooperatif eoası lizerlM huırla
nan yeni aiı:amname mucll>ince, O
da memurları tasarruf sandıjına ma 
aşlarından yüzde 5 bırakacaklardır. 

/nhisorltır 

Müskirat müdürü 
Ankaraya gitti 

Müakirat idareai umum mü
dürü Asım Bey dün ekspresle 
Ankaraya gitmittir. 

İn lıi1tır nı IJ/.ttişleri 
t•ftişe çıktılar 

Haziranda sene •onu hesaba 
tının kat'ı iizerine bu buıusta 
tetkikatta bulunmak üzere inhi 
sar idaı-eleri müfettitleri kısım 
kısım tefti!e çıkmışlardır. 

' 

--· .. ·--
Vali Muhiddin Bey, et 

P.ahalılığının seb~pleri ile 
rı sürüldüğü zamanlar. mez 
baha resminin et pahalılı
ğında amil olduğunu ve bu 
resmin olsa olsa fiatlere his 
~edilmeyecek bir tesir yaptı 
gını söylüyordu. 

Bu günlerde Trakyadan, 
Mudanyadan ve sair yerler 
den lstanbula "Hızır kuzu
su., tabiı· edilen kesilmi el 
geliyor ve piyasada oklcas 
55 kuruşa satılıyor. Halbu 
ki mezbahada kesilen kuzu 

!:~n okkası 70 - 75 kuruş-, 

Taşradan gelen kesilmiş 
ellerin vesaiti nakliye mas
rafları da olduğu halde i! 
mezbahada kesilen kuzular~ 
dan daha ucuz satılmasının 
pek büyük bir sebep ve hik 
meti olması gerektir,. 

Ortadaki hakikat, maale 
sef Muhiddin Beyin iddia•ı 
hilafına, mezbaha resminin 
fiatler uzerindc bu kada 
büyük bir fark hasıl elm,...i 
dir. 

Et fiatlerine bu kadar te
sir eden amil eğeı· mezbaha 
resmi değil•e, nedir diye 

Soruyoruz 

' Kim mes'ul? 
Lastik sahtekarlığı 

tahkikah ne safhada? 
Gümrukte Maliye müfcttİşl~ri ta .. 

rafından yapılan tefti ~ 
meydana çıkarı 
lan bir lastik §İr 
ketinin sahlekarlı 
ğı meselesi etı·a 

fındaki tetkikata 
devam edilmekte
dir. 

Alikadar ma
hafilde söylendiği 
ne JÖre bu sahte
k&rlıia meydan 
verilmeıinde, güm • 
rükten ziyade kan 
biyo mürakaba hey elının ncs uı oı
ması liı.zmı gelmektedir. Çünkü kam 
biyo mürakııbe hey'eti gümrük b•· 
yannamelerj j)e ibraz edilen müaa
ade faturaırnın kartrlattırrlması 1i· 
znn gelirken, buna dikkat edilmedi 
ii anlatılmaktadır. 

İtalyan sefiri geldi 
Bir müddetten beri mezunen 

memleketinde bulunan İtalya 
sefiri Sinior Aloizi cenaplar. 
dün T evere vapuru ile şehrimi 
ze ııelmit ve halya sefareti er· 
kanı tarafından karşılanmıştır. 
Sefir Cenapları iki üç güne ka
dar Ankaraya azimet edecekler 
dir. 

-··----•••••••••••••••••••"-•-• ... ııını"a""--•••-M•••-•••••••-•••••••••-

Müıteri yüzünden istasyonlarda, iskelelerde 
otelciler ve hamallar arasında münazaalar 

eksik olmuyor 1 
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l~AREHANE - Ankara cadde'll 

No: 100 Telıırat adreai: Milliyet, ı .. 
tan bul. 

Telefon numaralanı 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERl 
O Türkiye için Hariç içiıı 

S aylığı 400 lı:uruı 800 kurut 
6 .. 750 .. 1400 " 

12 .. 1400 .. 270.' " 

Gelen evrak geri verilmn 
Müddeti ıeçen nüshalar 10 lnınaı 

.ur. Gazete \e matbaaya ait iti.,. 
için a. üdiriyele müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanların meı'uliyeünıl 

k•uul ebnez. 

Bugünkü Hava 
Dün enfazla hararet \!4 enaz 

1.1 di. Bugün ruzgAr hafif lodos 
ı c hava eberiyyetle açik 

Fıkra 

Zor ve Anarşi 
Halk fırkasından hiç kimse 

zor sistemi lehinde olmaz. Biz
de buna ihtiyaç yoktur: Bizim 
içinde bulunduğumuz şartlar 

ı ne İtalyanın ne de Ruıyanın 

1 §artlarına benzer. Biz, ne müz-
min ve şiddetli sınıf kavgaları 

, içindeyiz; ne de bir sınıfın fırka 
> 

J 
sıyız. 

Kanun, Asyalı Osmanlıla
rın, garpçi Tüı·klere karşı mü
cadelesini, din tariklerini me

En kolay bogulu· 
nan yeri 

netmiştir. Türkiyede politika Akdenizde, İstanbuldan Mar 
nücadelesi yapmak için cümbu silyaya kadar bet sefer yap
riyetçi olmak lazımdır ve müca tım .. Bu beş seferde de yolun 
~ele ederken, halk arasında din orta yerinde kamaralarımızda
·csatları ile oynamak yasaktır. ki can kurtaranları alıp numa-

1 raaını bildiğimiz tahlisiye san-
Milletlerin yüksek menfaatle dallarına koşarak kaza vukuun 1 

:ir.e uyan hiç bir kanun, demok d 1 d il b' . d • '\d' d k . a nası san a arımıza ınece-
rasıye zıt egı ır; emo rası, - · · · k •11 fh .. . d 1 gımızın provasını yaptı . 
nı. et me umunun uzenn e 
nücerret bir mefhum olmaz. Birkaç sene evvel Bahri mu 

Biz Cümhuriyet Fırkasının bitin orta yerinde bir İtalyan 
1 cendi öz unsurlarını organize vapuru battı, intihar eden süva 

1 • •tmesine bu unsurlar arasında risinden başka 1200 candan 
1 ;ıkı bir' disiplin kurmasına, kimse boğulmadı .• 
ı fürkiyenin iktısat ve inkişaf Dün sabah Köprünün Kadı-

cuvvetlerini ve kabiliyetlerini köy iskelesine yanaşan vapur
·• ıl·nlaştırmaaına çalışıyoruz. dan çabuk çıkmak isteyen bir 

~iz kendimizi teşkil ederken, genç denize düşmüş ve kurtarı
•ı ;anunun verdiği imki.nları:lan lamamış. Ben kalabalığa karış 
ı ıa~ka imkan aramıyoruz. tım ve baktım. Yalnız don göm 

C. H. Fırkasının muharrirle !ekli bir adamın köprüde duran 
(; i, C. H. Fırkasının prensipleri bir su dubasından denize bak
' le tezat göster ~mezler. Disip- masından başka kurtarmaya a 
~ in hürriyetin değil, anarşinin it hiç bir hareket görmedim .. 

. , u şmanıdır. Biz disiplinden, Vak'adan beş dakika sonra her 
, l landan ve organizasiyondan kes güle oynaya işine gitti ve 

ıahsettikçe, "zor idaresi isti- genç te kazaya kurban oldu.Biz 
- 'orlar .. ,, Diye bağıı·anlar, de- Karadenizde tahlisiye vasıtala 

-:ıokrasiyi eski şeriat yerine ge rı ve istasyonları yaparken, 
irınek ve Türk milletinin kur Köprüde binlerce gözün önün. 
uluş hamlesini durdunnak is- de denizde adam boğulmasın-

ıı eyenlerdir. dan anladım ki en kolay boğu 
.L Şurasını bilmek lazımdır ki lunan yer Köprüdür .. Hani sığ 

1 ı emokrasi müesseseleri her lık plajlara tahlisiye tertibatı 
;ı ıemleketin şartlarına ve ihti- yaptıran belediye zabıtası .. Ne 
i ·açlar •la göre türlü türlü şekil den vapur ve isk'elelerin can 
d er alı:. Hiç bir millet kanunla kurtarma işinin yolunda olup 

ını tercüme etmez, telif eder. olmadığını araştırmıyor? 
• ·ı' Kanun sıkılığına uğradıkça 
ı a e bundan sıkıldıkça, Amerika Mübahat! 
• '1· e F ransada işlerin başka tür
,e j yürümekte olduğunu söyle

. f• lek biç bir şey isbat etmek de 

Bizim Mübahatı bileniniz de 
vardır, bilmeyeniniz de .. Bu ço 
cuğun ismi Düyunu umumiye
nin para sui istimali işinde ga
zeteye geçmİf .. O da tekzip e
diyor .. Ve Düyunu umumiyeye 
hiç girmediğini söylüyor. 

ildir. Biz neAmerika, neFran-• a, ne İtalya, ne de Rusyayız: 
kı :iz Türkiyeyiz. 

<11 Ve bu Türkiye, bugün, ken
·ıl ini kurtarmış olanların, yap-

uş olanların idaresindedir; bu 
• iare Türkiye halkının şuurlu 

mhabbet ve iytimadına daya-

Çünkü efendim Mübahat 
hayli uzun boyludur, olur ol
maz kapıdan giremez ki .. 

FELEK 

c - Ne olusra olsun kim ne yordu. 
.. erse desin .. Ben herkesin ne Fakat Kadri Beye her şeyi 
iyeceğini düsünmek istemi- bildirmek Iazmıdı .. Nasıl.? Bir 
orum. Kadriye her şeyi bildi mektup yazarak mı.? Şimdiye 
!ceğim. Ona kaçacağım. kadar böyle bir şey yapmamış 
Fakat bu meyusane cesare- tı .. Genç !kız buna hem utanc

ın verdiği karar kuvvetini u- yor, hem de böyle bir mektu-
1 un zaman muhafaza edemedi. bun ele geçmesi neticesinde nt. 

:ünkü çok geçmeden genç kı- olacağından korkuyordu. 
ın hatırına çingene karısının Hatırına gelen çareyi hem da 
aktıgı fal geldi. Titredi. Eğer ha masumane hem de daha ma 
ü~ündüğü gibi babasının mu- hirane buldu. Masanın üzerin

' afakati olmadan Kadri Beye de duran Fransızca bir romanı 
açarsa her halde akıbet ikisi aldı. Bir kaç sahifeyi çevire
;incle iyi olmayacatı .. Çinge- rek elindeki ufacık kurşun ka-

•. '--ırısının haber verdiği fe- )emile bazı kelimelerin altını 
~ .. 3

'· ;.?,özünün önüne geli· ı çizdi. Sonra kitabı kapayarak 
- " ı "'n söylediği hapisa- Bülbüle: 

"'• ,t,-.., 1Jüyüdükce büyü- - Bülbül. dedi. sen hemen 
.... ,,, . ~ ... 

na 

T'.'l 1 ,_.___ ... ~ ..._, ... ~ .. .-ııı..._ _ _.. 
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Arabın biri peygamberlik 
iddiasına kalkmıf. Mucizesiz 
peygamberlik olur mu? Biri 
yakalamış, demiş ki: 

- Şu kilidi anahtarsız aç 
bakalım da, peygamber olduğu 
na inanalım .. 

Arap kilide bakmış, bakmış. 
Beceremiyeceğini anlayınca ba 
ğınnış: 

- Be adam ben 
gamberim, dedim. 
demedim ki. 

sana pey
Çilingirim 

Memnuniyet 
Kadın - Bir hafta dar

gın kaldığım için beni affettin 
değil mi? 

Erkek - Çoktan .. Bir haf
ta içinde elli lira tasarruf eden 
adam memnun olmaz mı? 

Mazeret 
Mecdi Bey bir tüccardır, ev 

lidir, güzel bir daktilosu var
dır. Onun için karısı arasıra 
ve hiç bir haber vermeden, ko
casını kontrol için yazıhaneye 
gelir. 

Gene günlerden birinde yazı 
haneye geldiği zaman, daktilo, 
yu kocasının kucağında gördü. 
Mecdi Bey evveli şaşırdı, fa
kat derhal kendini topladı. Bir 
şey söylemiş olmak için dedi 
ki: 

Arnold Bennett'in o küçük 
kitabında söylediklerini böyle 
hulasaya kalkışmam, edebiyat
la meşgul herkesçe malum bir 
takım mütearifeleri tekrar için 
değildir. Şunu sormak istiyo
rum: Bizim bir edebiyatımız 
var mıdır. 

Bir milletin edebiyatı var de
- Karıcığım, senin yukarı- mek o milletin, cihan medeni-

ya çıktığını işittik. Yazıhanede yetinde bir yer tutmasa bile 
ancak iki sandaliye olduğu için kendi fertleri arasında edebi 
Necla kendi sandaliyesini size gustoyı 1 ~eydana getirecek ve 
bırakmağ '· . düşündü ve gelip daima olri.\1mağa layık eserleri 
kucağıma oturdu. bulunduğunu söylemektir. Ede 

1 1 biyat, bot zamanlarımızı eğhn 
AsI·e i 'cbl i 'at 

1 
--------------' dirmeğe mahsus kitapların hey 

lstanbul Aksaray ,ubesinde mu- eti mecmuasına verilen bir i
kayyet 316 ila 324 Tevellütlülerden simse; bir takım müphem ve 
bilumum bekaya efrat ile 324 lüler- karı§ık hiııle.rin, ta dünyanın 
den baki ne kadar sevk edilmemiı kuruluşundan beri mahalle kah 
Müslim efrat mevcut İ•e hemen velerinde schbet mevzuu olan 
sevk edileceğinden ıubeye müraca-
atları ve akıi taktirde maddei mah fikirlerin kağıda geçirilmesi 
suıaoı mucibince tecziye edilecekle- demekse bizim de bir edebiya
ri ilan olunur. tımız vardır. Yok, edebiyat de-

git, Ada vapuruna bin .. Bu ki-- vardır beyefendi.. Bu eski bir 
tabı Yegane Hanıma götür. adettir. Riayet etmeğe mecbu
Dur ... Sonra bir de lira Tere- ruz. 
yım. - lkyver .. r,ıöhban nca. ni ş 

Bundan kimse bir şey anla- - Ne gibi adet efendim.? 
yamıyacaktı. Bülbül bu işi mu - Kendi ailemizin haricinde 
vaffakiyetle becer~ekti. kilere kız vermiyoruz.. Kızım 

Kerime Hanım Bülbülü A- da hariçten birine varmayacak
daya yollarken selamlıkta Yu- tır. Paşa bunları söylerken söz 
suf Paşa ile İbrahim Bey ara- !erine bir kat'iyyet verıniıti. 
sındaki konuşma hali bitme- Sanki bu dediğinden vazgeç-
mişti. mek ! ~ndisi için mümkün ol-

Yusuf Pş. kızını çok seviyor madığını İbrahim Beye anlat
du. Onu mes'ut etmeği elbette 1 mak istiyordu. Fakat İbrahim 
İstiyordu. Yusuf Paşa böyle bir 1 Bey bunu anlamamış gibi gö
talep karşısında kalışına evve- 1 ründü: 
la hayret etmiş, fakat sonra İb· ' -Efendim dedi, bir kızın 
rahim Beyi nazik bir surette arzusuna bakılır mı .. ? Bir kız 
reddetmek çaresini bulmuş zan böyle mesailde pederinin mü
nediyordu. Evvela Kerimesi- nasip gördüğü tarzda harekete 
nin yaşı küçük olduğunu söyle mecburdur. 
miş, fakat İbrahim Bey, bunun İbrahim Beyin bu cevabı 
bir mani teşkil etmeyeceği ce- j paşanın şimdiye kadar devam 
vabını vermişti. Yusuf Paşa I edebibn sabır ve tahammülü
sonra dedi ki: 

1 
nün ar~ık bir nihayete ermesi-

- Biz!m ,.iJece bir adetimiz ne ~ebep oldu. Paşa bu beyefen 

sene sonr 
- Fransızcada 

Dostu ile pek samimi idi. ! Serbest kalan kadın 
kendisi bekardı. Dostu da ev- ı kın birleşmesi için art 
!eneli çok olmamıştı. Güzel bir ni kalmamıştı .. İkisi d 
z~.vcesi .vardı. Bu kadın zarif, di Bu izdivaçtan ikisi c 
guzel bır kadındı. Aradan ne nundu. Memnun kelim 
kadar zaman geçmişti.? Genç ifade edemezdi. İkisi d 
adam bir gün bu kadına karşı lerini tarif etmek için 
lakayt olmadığını anla yordu. bulamayorlardı. Fakat 
Dostunu pek seviyordu. Arala- bu mes'ut ailenin aras 
rındaki samimiyete hiç diyecek 
Y ktu. Fakat bu kadar samimi bir dost karıştı. Bu d 
olduğu dostunun zevcesine kar bir delikanlıydı. Genç 
şı beslediği muhabbet düri!\ıt lı ile genç kadının ar 
bir adamın caiz göreceği şey samimiyetin arttıkça 
değildi. Fakat genç adam bu- kocasının nazarı dikkat 
na mukavemet edemiyordu. betmiyor değildi. 

Genç kadının da kendisine Nihayet bir aktam e 
karşı lakayt kalmadığını anlat ği zaman şu mektubu 
dıktan sonra bu cesareti daha Bunu karısı yazıp hıra 
artmıştı. Bir gün karar verdi- "Seni bıraktığımdan 
ler: ne kadar müteeuir olı:l 

Biribirini seven bu iki aşık tarif edemem. Fakat 
artık birleşeceklerdi. Bunun i- fet .. Seninle iki senedir 
çin de kaçacaklardı. Fakat bu- yqıyoruz. Bittabi hiç uı 
na hacet kalmadı. Çünkü bu yacağım. Şimdi onunla 
aşktan haberdar olan kadının rum.,, 
kocası meseleyi alevlendirme- Genç adam düşündü. 
den, bir rezalete meydan ver- li iki sene olmuştu. Bu 
meden karısını boşamak için dedi, iki senede bırakıy 
mahkemeye müracaat etti. Ka le iki sene geçsin Bun 
dını boşadı. bıkar ... 

Çapras kelimeler 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 

Sol dan sağa: 
1 - Birlik (7) Narin bir kayık 

(3). 
2 - Feryat (4). Mektup (4). 
3 - Yaz (2). Kibarlık (6). 
4 - Atiyyeler (5). Ala (4). 
5 - Deği,tirmek (5). Bey (3). 
6 - Uçmağa yarar (5). 

kavvadandır; şöyle bir üfleyin, 
iskambilden askerler gibi dev
riliverir. Devrilmiyorsa, sağ
lam gözüküyorsa bu, temelinin 
harcının iyiliğinden değil, üs
tüne asırların yığdığı tozun ça 
murundandır. 

Şimdiye kadar yazılarımda, 
sözlerimde ben de Nefi'nin, Ba 
ki'oin, Nedimin, daha bir iki 
tanesinin büyük olduğunu id
dia ettim; yanılmıtım, geri alı-
yorum. 

ı a 4 5 6 7 8 • 
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Yeni şekli 

7 - Cinıi latif (5). Son 
harfini ilave edrşeniz, zorla al 
lursunuz (3). 

8 - Batına b ilave edrsen 
yük bir balık olur. (5) Ne sı 
soğuk (4). 

9 - Nuhun oğullarından 
Amerikada bir nehir (6). 

10 - Mübadele iılerinde 
bir (6). E<kek değil (3) . 

11 - Balık tutmak için (2). 
gir (2). Renk (2). 

Yukardan aıağı: 

1 - Efsane (5). Su kabı (4 
2 - Ummak (4). Bir semt 
3 - Altın bilezik (5). Beyin 
4 - Zaman (2). Uzak değil 
5 - Bir vilayet (5). Nota ( 
6 - Doğuran (3). Ayı 

(2). Onun olmak (3). 
7 - Su kabı (3). Mecra (5 
9 - Söz (5) Ağrı (4). 
10 - Erkek ismi (4). Helva 

Nurullah Ata 11 - Tren (5). 

"
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ANADOILU 
SİGORTA ŞİRKETİ 

Türkiye iş Bankası tararından te~kll edilmiştir 

Yangın - Hayat - Nakllya - l{aıa • oıonıobll • mn'ullyıtl 
maliye Slgortalımnı kabııt eder . 
Adres: 4 Unca Vakıf ban ıstaııl>ıl 

:: Telefon: lstanbul - 531 Telıı:raf: lmttyaı , 
:: ~ 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııliııılrr.. .... ..ııııılllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
················ı•••················~'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

dinirLJ&rarı-karşısında-biddet- Mlikayt görünmek isterke~ fendi;;;:--
lendi. Bununlaberaber hiddeti- dedi ki: Bu sözler pata üzerinde s 
ni yenmeğe çalışarak dedi ki: - Bu kabil rivayetler ancak bir darbe olmuştu. Mabey 

_ Benim kızım başka biri- haremde kadınlar arasından katibi İbrahim Bey geçen gü 
sine vadedilmiştir. Ben verdi- söylenebilen şeylerdir. Ben kü içtima hakkında her hal 
ğim sözden nasıl dönebilirim.? doğrusu böyle rivayetlere e- bir şeyler duymuş bir feyl 
İmkanı yok.. İkisi arasındaki hemmiyet vennem. öğrenmişti. İbrahim Beyin so 
mücadeleyi artık giztemeğe lü- Bu cevabı ne kadar likayt sözleri açık bir yaraya zehir 
zum görmüyorlardı. İbrahim gönnek İsterse istesin, paşa kıtmak ııibi olmuştu. Pata b 
Bey paşanın bu cevabına hay- verdiği zaman kendine hakim şey bulup söyleyemedi. Gayr 
ret eder gibi göründü: olmakta müşkilat çekmemiş de ihtiyari baktı. İbrahim Be 

_ Kat'i kararınız bu mudur ğildi. İbrahim Bey ne söylüyor mücadeleyi kazanmıftı. Bu sü 
f d. ? du.? Birdenbire böyle bir söze kutu bozmağa cesaret eden g e en ım .. 

-Evet .. Kat'i karanın böy- girişmek ne demekti .. ? ne İbrahim Bey oldu: 
ledir.. İbrahim Bey dikkatle paşa- -Efendim, dedi, müsaad 

- Peki efendim. Zatı devlet nın yüzüne bakarak devam et- buyurulursa bu dedikoduları o 
!erine arzedeyim ki bu günler- ti: taya çıkaranların daha nele 
de bazı büyük makamları ihraz -Bu rivayetler o kadar e- söylediklerini de arzedebilirim 
etmiş zevatın şurada burada hemmiyet verilmiyecek gibi de Devam·edeyim mi .. ? Daha ne
toplandıklarından bahsedildiği ğildir. Mesela bu zevatın top- ler söylendiğini anlatabilirim. 
ni duydum. Daha garibi şudur !andıkları yerin alelade bir kah Paşanın bir şey söylemesini 
ki bu zevatın dilenci kıyafetine ve olduğu söylenirse ne huyu- beklemeden İbrahim Bey de
girdikleri söyleniyor. Bendeniz rulur efendim.? Kendilerini bel vam etti: 
buna inanmadım efendim. Zatı li etmemek için bu tenha kah- - Bu zevatın toplandıkları 
devletleriniz bu rivayetleri duy veyi intihap eden zevatın kim- kahvP.de rivayete göre bir içki 
dunuz mu ofen<lirn,.? Paşa bu- ler olduğu meçhul değildir e- (Bitmedi) 
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Mevsimlik zarif modeller 

Solda yeşil marokenden rop. şağıya sarkıtılmaktadcr. Ke
Etek önden ve arkadan çukur. mer beyazdır. 

Yeni eşarplar 

Bu sene eşarp moaasında oir 
yenilik görüyoruz. Bu yenilik 
eşarpın şapkaya dolandıktan 

sonra boyunlara ilmiklenerek 
omuzlardan aşağı sarkıt.iması
dır. Maamafih şehirde pek pra 
tik olmayan bu moda deniz se 
yahatlerinde çok yerinde ve za 
riftir. Yalova gibi kaplıcalara 
sayfiyelere veya kırlara giden 
yenilik meraklılarına tavsiye e 
deriz. 

l<Cıvrımhdır. Kollar beyaz jor- Ortada krepten rop.. Etek
fotle nihayet bulmaktadır. Be- ler kıvrımlarla aşağıya doğru 
Yaz jorjetten bir parça göğüs- genişlemektedir. Eteğin üstü 
ten omuza doğru daralarak yük main şeklinde işlenmiştir. 1 
selmekte ve omuzda bir boğum Sağda siyah krep satenin 1 

,,,~J '":·:::: uçl•n ) c'"' """:::·:m·· :·, ! 1 

( oı.sfüük • · I 
Çay için.. ı 

İnce ve uzun baston francela 
~hnız. Peyniri rendeleyiniz. 
Üç dört yumurtanın beyazını 
ayırınız. F ranceHıları yuvarlak 
dilimler halinde kesiniz. Yu
murtanın bayezlarım çalkalaya 
rak köpürtünüz. Her dilimin Ü 

zerine biı· kat rendelenmiş pey 
nir ve peynirin üzerine de bir 
kaşık yumurta köpüğü koyu-
nuz. 

Yaz geldi. Fakat çok kimse- ı ! 
!er hali kıştan miras olarak ök 
sürüğü muhafaza etmişlerdir. 
Öksürüğünüzü su içinde eritil
miş boraksla kolayca tedavi e
debilirsiniz. 

Elbise lekeleri 
Unutmayınız ki soğan suyu 

da elbisenizdeki lekeleri temiz
ler. 

Mumlar 
Mumların çabuk yanmaması 

için kolay bir usul vardır. Mum 
ları iki üç gün güneşte kurut
mahdır .. Bu suretle kuru mum 
lar daha çok dayanırlar. 

~~'·--

. 
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Mobilvalarda sadelik 

Sayfiye eşyası sadeliği ve bu 
lunduğu yere dağıttığı ferahlık 
la yavaş yavaş şehirlere sokul
mağa başladı. Şimdi oteller bi 
le salonlarında, hollerinde ha
sır sandalya ve hasır masa kul 
lanırlar. Eski devrin ağır ve hü 
zün veren eşyası yavaş yavaş 
bedestenlerin yolunu tutuyor, 
Yerlerine daha sade mobil ye
ler geliyor. Koyu renkli eşya 
yerine daima açık renkli tercih 
ediliyor. Odaya loşluk veren ka 
im perdeler hemen kimilen in 
dirilmiş gibidir. Yerlerine sfor 

Küçük masalar için, kanaviça ör .. 
üler, hanımın lıot zamanlarda tatlı 
ıir me§galesi olabilir. Bot zaınan
o.rı hem eğlenceli geçirmek, hem de 

' c; .rdalı bir iı çıkarmak için, bir çok 
'• 

f 

!ar, iill ve müslin perdeleı· gel
di. Duvarlar artık yağlı boyalc 
değildir. insanın ıçmı açan 
renklerde, motifli, çiçekli, de
korlu kağıtlar yapıştırılmıştır. 
İri çerçeveli büyük tablolar, re 
simler kalkmıştır. Onların yeri 
ne sade akvareller, dessenler 
konuyor. Görülüyor ki harpten 
sonra başlayan yeni devir hale 
ti ruhiyesi yalnız itikatlarımız, 
kanaatlarımız ve adetlerimiz Ü 

zerinde değil, mobilyelerimiz ü 
zerinde de müessir oldu. 

elitleri mevcuttur. Bunlar arasında 

en kolayı ve eğlenceliıi kanaviça ör

gülerdir. Yukarda bir Örgü ortası 

modeli. 

ıi-Mı~s•~m 
Atina olimpiyadı hak

kında fikirler 
•••••••• 

''Anfornı,, değiliz. Onun için 
gitmeden evvel burada 

altı yedi musabaka yapmalıyız 
Dünkü nüshamı.zdaki yazımızı 

Atina Olimpiyalına haor etmittik. 
Bu mevzu etrafında. ali.kadar ıpor
cularımızın ne dü1ündüklerini anla .. 
mağı faideden hali bulmadık. Ken
disine müracaat ettiğimiz Türkiye 
200 metro rekortmeni Mehmet Ali 
Bey bize ıunları söyledi: 

- Filvaki Atina Olimpiyatlarına 
iıtirakimiz faydasız değildir. Ber
veçhi peşin ıunu göz önünde bulun 
durmak lazımdır ki, beynelmilel te
maslar müsabıkların kabiliyetini ar
tırır. Biz henüz lüzumu kadar böyle 
ten1a&lar yapmış bir vaziyette deği
liz. Bu noktadartdir ki Atinaya ırit
memiz bizim için çok hayrr]ı olacak 
tır. 

Geçen sene orada muvaffak ola
mayafıınızm batlıca sebebi, beynel
milel oyunlara alı§gın olmadığıınız
drr. 

ikinci sebep ıudur: Bizde 
sporcuların musabaka kabiliyeti dai 
ma mütehhavvildir. Bu nasıl olur? 
diyeceksiniz. Gayet baıit; Mesela o 
gün sporcunun canı birteye sıkı1m14 
tır. Bu sebep kabiliyetini yarı yarıya 
tenzil eder, diğer bir misal sporcu 
kalabalıktan sıkılan biri olabilir. Bu 
da kabiliyetinin nısfmı hazfeder. 

Böylece size bir çok sebepler 
gösterebilirim. Hslbuki beynelmilel 
temaslar bunları giderir ve sporcu
yu serbest yapar. 

Bu sene muvaffak olup olmayaca 
ğımıza gelince; biz halihazırda (an
forme) değiliz. Hemen ekserimiz 
ferdi idmanlarımızı yapıyoruz. An~ 
cak bu bizim AtiMda muvaffak ol
mamızı temin etmez. Federaıiyon 
önümüzde bulunan şu bh· k:ı.ç ay 
zarfında hiç olmazsa altı yedi tane 
(Atletik müsabaka) tertip etmeli
dir, ondan sonra ancak tam kabili
yetimiz anlaşılır. Kendi düşünüşü
me nazaran böyle olmazsa gene ge
çen seneki akıbete uğrayacağımız 

muhakkaktır. Görünüşe nazaran sür' 
at kosıilarında kazanmak ümidimiz 
vardır. Bunlar da, bir az evvel söyle
diğim gibi, müsabakalarla kuvveden 
file geçebilir. 

Şunu ' da unubnamak li.znndır 
ki eğer bu musabakalar biziln mem~ 
lekette olsa, o zaman (avantage) "0 
30 l>izim lehimize olur. Çünkü y~I 
yorgunluğu ve ona inznnamen ya
bancılık ortadan kalkmış bulunaca-

200 metre rek~ rdmenimiz 
Mehmet Ali 

ğından kazanmak ihtimalimiz o ka 
dar artar. 

Moda - Pera maçı 
Taksim stadyomunda dün yapı

lan bu maç heyecansız olmuş ve 
oyunun başından itibaren faikiyeti 
almış olan Pera takımı 3-1 galip 
gelmi,tir. 

GalataJarag - Kurtuluş 
Gelecek Yunan takımına hazırlık 

olmak üzere, dün Stadyomda yapı~ 
lan bu oyun pek zevksiz olmuştur. 
Galatasaray çok hozuk ve fena bir 
oyun oynamıf, an~k 42 inci dakiha
da bir gol yapabilmiştir. ikinci haf
taym gene ayni şeraitle başlamıt 
ve ufak bir arlZ8 ile Avni kaleden 
ayrılmak mecburiyetinde kalmıştır. 
Bunu müteakip zaten faikiyeti elin
de bulunduran Kurtuluş 3 gol ya
parak Galatasarayı 3-1 yenmiştir. 

Fener - italyanlar 
Bu maç baştan sonuna kadar zev 

kli olmuş ve Feneı· ağır baıan bir 
oyunla cereyanı kendi lehine cevire~ 
rek birinci haftaym ~ ve ikinci haf
taym 3 g•I yapmak suretile maçı 
5--0 bitirmiştir. Her iki takımda 
gıÜzel oynamış ve seyircilere çok 
centilmence bir oynu göstermi~tir. 

,-------------------------msı 1 Devlet Demiryolları İdaresi tlanları 
........... , .... mıııır.aı:ım:11-=:=mıı::ııııııcımı::ı::mım::ı=ı:ıı:ı;:ı~~ 

1500 ton odun kapalı zarfla münakasaya konmuştu ... Mü
nakasa 8-6-931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devl~ t 

Demiryolları idaresinde yapılacaktı-. 
Münakasaya iştirak ececeklerin teklif 

ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 
komisyon katip'.iğine vermeleri lazımôr. 

mektuplar ı 
14,30 a kadar 

Talipler münakasa şartnamelerini üçer llra mul.a'-ilin :'e 
Ankarada ve Haydarpaşada idare v znelerinden te lar.k 
edeb'iirler. 

Evkaf Umum Mtidür'üğünden: 
Darü'.fünun Tıp F a!<ültes!ne muktazi alat ve edevatı fen

r i ; ~. kütübü ecnebiye, Rontken ve fiziyoterapi alat ve e.:e· 
va!ile R ldyom ayrı ayrı aleni münakasaya konulmuştur. 

Talipler şeraiti anlam11k ve listeleri ~örmek üzere her [ün 

Bu sırada tavada yağ kızmış 
lır. Bu dilimleri birer birer ta
vaya atınız. Güzelce kızardık
tan sonra taba. ğa sıralayınız. 
Bir çay sofrasında mükemmel
dir. 

Çocukta farta mesai 
Annelerin dikkat edecekleri 

eın mühim meselelerden biri de 
llıekteplerde okuyan çocukları 
nın müfrit mesai ile kendilerini 
Tormamalarıdır yorgunluğunu 

Jinlendirmeyen çocuğun zihin 
Ve asap noktasından sıhhati 'bo 
:ı:ulur. Çocuğun inkişafına, vü
cut teşekkülünün tabii seyrine 
mani olur. onun için çocuğun 
çalıştığı kadar, dinlenmesine 
de diklcat etmek lazımdır. 

Patetes kızartırken 
Bazı insanlar vardır ki kızar 

mış fazla yağlı patatesi sev
mezler. Bunun için patatesi kı 
zartırken yağa bir mikdar sir- j 
ke ilave etmelidir. 

Artistler nasıl giyiniyorlar? 
Eleonor Bordman'ın bir akşam 
tuvaleti ... 

Çocuk kundağı 11 

Levaz m idaresine ve ihale tarihi olan 19-5-931 sah günü 
saat ondörtte idare Encümenine müracaatları. ..._ ________________ __. 

Muaşeret 

Şarap su oluyor 

~r:ıeııceli bir fizik tecrübesi 
Bir küçük şişe alır ve içine şa
rap koyaı·sınız. 

Ayni zamanda büyücek bir 
bardak alır ve şişeyi içine otur 
tursunuz. Bardağa yavaş yavaş 
su doldurursunuz. O suretle 

· ki su, küçük şiş,,nin ağzını bir 
Bir yemek ziyafetinde sofra ilci parmak geçsi n. 

Ya umum ihıbakla tavuk gelir- Şarap sudan hafif olduğu i-
se bunun hususi tabaklara ça- çin, derhal şerit halinde şişe-
tal bicakla alınması muvafık "I' k b" Çocuk dog"dug"u zaman yıka den yükselir ve yerine sugirer. d - k · Başa tamamen mu ası ır 
l eğildir. Tavuk mutbakta esı başlık .. Kumaşı çabuk buruş- nır ve kundağa konur. Bu kun O vakit İçi şarap yerine su do-
etek ve parçalanarak umumi 1 d dak üç parçadan ibarettir. Bi- lu olan şişeyi hazıruna göste-

t b maması için kalınca olma ı ır · 
a ağa konmak lazımdır. rinci parça ince tuvaldan, ikin- rirsiniz. 

1" Karaları geniş ve yüzünün üze ci yünden, üçüncüsü bezden. Yalnız bu tecrübeyi yapmak 
. abakta tavuğu veya eti kes rine indirilen yarım bir peçe Hepsi de bir boyda olmalıdır. için su kadehinin üzerine büyü 

!;kten sonra çatalı solelden sağ Açık mavi krep rom~nde.n 'hem bakışa büyük bir cazibe Yukardaki resimler en pratik cek bir bezle bezle örtmek ve 
_, e geçir_ memelidir. Geçirenler mevsimlik bir çocuk elbısesı.. v rir hem de yüzün tenine ta kundaklama usulünü f!'Öster- ameliyeyi bezin altında yap-, 

__:~::ı:...-n~"'-~~~~~~~~~-'--~~~..ru· u·~· -.L~~~.U...nQ~<ZLJ-!-""',,..,,...;;;;-.-.._~..._~~~~~~_.....~~~·~~~~~~~~~~....ı~_.. 1~ ~ ~ 

Kemal Efendinin vesaiti nakliye re>minden o1a ı borcunun 
tahsili için tahtı hacze alınan (3175) numaralı ve ŞEVROLE 
marka!ı kamyo~ 931 mıyısınm yirmi beşinci pazartesi günü 
saat on birde ta'nimde bilmüzayede sıtı'ac:aiiı ila ı olunur. 

La'eli apartmanları müdürlüğünden: 
Laleli apartmanlarında dörı!üncü daire ( 34 ) numaralı üç 

odalı ev ile 1, 2, 10 ve 11 numaralı dükkanların mayısırı 
y;rmi birinci perşembe günü saat onda müzayedeye başlana
rak on iki :!e ihaleleri icra kılınacağından taliplerin pey ak
çelerile birlikte mezkür apartmanlar idaresinn müracaatları. 

-#•B 

r IST ANBUL VİLAYETİ l 
l1:11mısıo ... E_F_T_E_RD_A_R_L_IK_!~-N-L_A_R1_ 

Kiralık odalı dükkan Kadri Bey çeşmesi 
yanında, Topkapısarayı dahilinde, senelik k;ra
sı 90 liradır. Kiralamak açık artırma 28 mayıs 
931 perşembe günü saat 15 te Defterdarlıkt • 
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Birinci sahifeden geçen yazılar 
• 

Fırka kongresi bu akşam dağılıyor Harici borçlarımız 
ve 

Maliyemiz ( Başr birinci sahifede. 
8 milyon liradan ibaret olduğunu ar 
:zetmi§tim. Dün beyanatta bulunan 
Eskişehir meb'usu Emin Bey: "Ma
liye Vekili ifadatta bulunurken yal 
nız doğrudan doğruya olan vergileri 
nazarı itibare aldılar. Bilvasıta ver

ailerin kö"J1füler üzerinde olan tesira
~ndaa bahsetmediler'\ dedHer. 

Görüyorum ki daima içimlzde 
bulunan arkada§larımız da bile bu 
ukte kalmıştır. Onun içindir ki bu
gün -.öz it-tedim. Hük:tmet 1930 se 
nesinin hesabı kat'i~ini ve geçen se 

nenin, 19?9 un, hesabı kat' isini 
vermiştir. 1340 da a~ardan tahsil et
tiğimiz miktar 35,671,142 lira ve ta 
hakkuk eden m!ktaı· ise 39 milyon 
987,000 liradır. Bu iane ve maarif 
hissesinden gayri hisAemizdir. Mül
tezimlel"'İnİn karından gayri olan his 
•emizdir. Mültezim iki veya üç ay 
çalışn· ve bütün sene zarfında kazan 
dığ,nı yer. Bıtnli1'rın yüzde kaç ka
zandığını laııı.avvu.- edersiniz. (Yüzde 

ı <,o sesleri). Ben yüzde 20 diyorum. 
Diğer tefer üat olan hesapları naza-

1 rı dil<k:\te almıyarak yalnız yüzde 
20 kar ilave ederek 340 senesinde 

1 köylünün cebinden 50 milyon lira 
çıktı. Diğer banka ve maarife teal-
1ük eden hi<ı;:;;e aynıdır. Bunu nazarı 
itibara alnuyorum. Fırkamız işarı 

t lağ'vetmek ki'lrarınt verdiği zaman 

< büyük bir işe girişeceğini biliyordu. 
t Bu k.a:rarı yalnız bizim fırka vere-

bilirdi, 4-0 milyon lira varidattan 
r hem de hüklımetin eli dokunmadan 
:ı gelen paradan;bu para iltizama veril 

mişti. Sağlam teminatı vardı. Mu
hakkak hazineye girerdi. Masraf11z 
ve zahınetsiz olarak. 

r Eır..in Bey bunu zikrettikten son 
1 ra ''zammedilen miktar nazarı itiba-
1 ra alınınamış" dediler. Gene 1340 

hesabıkatisindeki tuz İradından bah 
ı ' •edeceğim. Aşar varken 1340 da tuz 

dan 5,486, 753 lira tahsil ettik 1929 
da tuzdan 7,773,001 lira aldık. Zam 

l ( metti~imiz miktar 2,200,000 liradır. 
t Bunu hep birden hesap edelim ve 
ı punu doğrudan doğruya vergilere 
3 tammedelim. 

ı 

, 

Şeker ve pıotroldan bahsettiler. 
•. 1929 hesabı katisinde şeker varida

tımız 6,237,408 liradır. Şekerin en 
;ok müstehliki köylü değil şehirli· 

ılir. Orada da bunu nüfus nisbetin-
ı ıle ıak•im edelim. Petrol ve ben:zin 
'i varidatı 3,074,000 liradır. Her hal
•l de köylü şehirli kadar sarfetınez. 
H Bir de gümrüğü nazarı itibara ala
'< !ım, onu da tetkik edelim. 1340 daki 
n gümrük varidatımız 28,851,000 lira-
l dır. Geçen seneki tarife kanunu çı
t kacak diye herkesin en çok mal ge-
e tirdiği senede aldığımız varidat 

ıt,116,000 liradır. işte bütün bilva-
E s.1ta vergiler yekUnunu indirdifimize 
l nazaran bunu dR zammederek güm-

'· 'E rült varidatının kısmı azamının şe .. 
e lıirlilere te•llfık ettiğini pekala bilir-
11 ;iniz. Köylülere isabet eden miktar 

·•l . 
ilğvedilen aşarın üçte birınden pek 

I; e \Z fazladır.'' 
.r e Maliye Vekili Abdulbalik Bey 

lı i pundan sonra: "Biz köylüye himaye 
l 

ıı ıisternini kcyduğumuz zamandan i-., 
3 • 

1' tibo:\ren köylüyü hl'kiki bir surette 
a himaye ettik ve esasen yapamıyaca

k ~i ğımızı il8.n etmezdik." demiştir. 
~ 

l iı 

Maliye Vekili Bey milli hükfıme 
tin tee oe:~ ü~iinden sonT~ ınuhtelif ka
nunlarla zh-aat bankasının istiptat 
ve Damat Ferit hükiimetleri tara

fından yenen sermayesi yerine 8 
milyon 880 hin liranın hazine tara

fından nakten ödendiğini ve eğer 

banka sermayesi bugünkü dereceye 
varmışsa bunun bu yardım .sayesin 
:le olduğunu izah ettikten sonra 
Jemiştir ki: "Milli hükümet varida
-ında vukua gelen fazlalık da muhte 
lif vekaletlere şu suretle taksim e
dilmiştir: 

ll • lı 
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Sıhhiyeye 1340 da 2,245,000, 
1929 da 3,900,000, Adliyeye 1340 
da 4 milyon 541,000, 1929 da 6,805, 
000. Maarife 1340 da 6,089,000, 
1929 da 9,323,000, Nafıaya 1340 
da 14,164,000, 1929 da 32,805,000, 
İktisada 1340 da 5,142,000 1929 da 
7,244,000, miilı müdafaaya 1340 da 
32,000,000, 1929 da 62,000,000. 

uı ... -u 
rrı 

a, Abdulhalik Bey ordumuz ve mil 
Ü li müdaf.'la vasıtalarımız için veril-
a mi.ş olan ıniktarlara işaret ederek 
a rahat ve huzurile yaşamak için ba
·ı riçten gelecek her türlü sui nazara 
• 

11. karşı milli ınüdafaamıza bu paranın 
iİ;.""" 'ıiıi lazım geldiğini söylüyerek 

'T .l, 1 '\.ma nihayet vermi,tir. 

' '"" '·inci içtima 
4. 17 (A.A.) - C. 

H. F. büyük kongresi saat 14 
le İsmet Paşa Hazretlerinin ri 
yasetinde mesaisine devam et
ti. 

lktısat vekili Mustafa Şeref 
Bey murahhaslar tarafından 
dermeyan edilen mutalealara 
ayrı ayrı cevap verdi. Milli fab 
rikaların yerli kumaş imalatı 
1928 de 801 bin metre iken 
1929 da 950 bin metreyi bul
muş ve bugün bir buçuk milyon 
metreyi' geçmiş olduğunu, üc
ret ve maaş alan müstahdemler 
için yüzde 10 fazlasına dahi ol
sa dahili malumattan almağı 
mecburi kılan bir kanun bulun
duğunu, fakat ciheti askeriye
nin beşyüz bin metreyi geçen 
ihtiyacı. da nazarı itibara alma 
cak olursa bu mecburiyetin tev
si ve teşmili halinde ihtiyacı ta
mamen karşılamak imkansız o
lacağını ve böyle bir tedbir 
mevcut fabrikalar nefaset hu
susunda laubali olmağa sevke
debileceği gibi fiyat meselesini 
de nazarı itibara almak icap et
tiğini maamafih bütün bu hu
sustaki arzuların nazarı tetki
ka alınacağını söyledi. 

Tasarrufu itiyat haline getir 
mekten bahsedenlere: "Fırka
mız bunu programında kat'i bir 
umde olaı·ak teshil etmiştir.,, 
cevabını verdi. 

Ziraat teşkilatının ameli sa
hada faide temin edemediği mü 
taleasına iştirak ederek,- mek
tepten çıkanların ziraat memu 
ru olunca bürokrasiye kapıldık 
larını, bunda bir az da kanunla. 
rımızın kendilerine tahmil etti
ği vazife ve mes'uliyetlerin 
dahli bulunduğunu, maamafih 
İktısat vekaletinin bir kaç sene 
den beri esaslı ve mühim bir 
istihale geçirmekte olduğunu 
izah etti. Ezcümle vekalet Ada 
nada pamuk, lzmirde üzüm ve 
incir, Samsunda tütün, fındık 
için haşerat ile mücadele enıti 
tüleri tesisine karar verınittir, 
Mu:htelif yerlerde tohum ıslah 
istasyonları açılmağa başlamı§. 
tır, ziraatle filen meşgul olanla 
ra yardım için bir çok fidanlık
lar tesis edilmiştir. Bilhassa sa 
lahiyetleri ve te§kilatlarr itiba
rile mühim mevkileri olacak zi 
raat odaları vücude ııetirmek Ü 

zereyiz, bu odalar zürraın müş
terek menfaatine ait hizmetler 
yapabileceği gibi devlet tarafın 
dan kurulan müesseselerin Vfilr 
diği neticeleri çiftçilere dev
rederek tatbikatını tevsi ede
cek, bunlar arasında vasıta ola 
caktır. Ziraat memurlarını kati 
bi umumi vaziyetinde bu oda
larda çalıştırarak mesleki malu 
matlarını halka öğretebilecek 
bir vaziyete sokacağız. Bu su
retle ziraat teşkilatımız ve me
murlarımız hakiki ve fili suret
te çalışacaklar, masa başında 
kalmaktan kurtulacaklardır. 

Fare mücadelesine temas e
den vekil Bey bir kaç seneden 
beı·i kışın yumuşak gitmesi 
bunların üremesini badi olduğu 
nu, talimatnameye nazaran 
bununla bizzat vekiller meşgul 
ve mes'ul bulunduğunu, Çanak 
kalede mücadelenin mühim 
mikdarda muvaffakıyetine, Bu
rada arazinin nısfından fazlası 
nın tathir edildiğine dair ma
lumat geldiğini söylemiştir. 

Yaş üzümle şarap imali ka
nunu formalitelere riayet edil
mek şartile serbesttir. İnhisar 
idaresi de ayrıca prim veriyor. 
Vekalet asma fidanlarını artır
mıştır. Son senelerde bağ yap
mak revaç bulmuş, büyük bir 
rağbete mazhar olmuştur. 

Bağcılık gittikçe tevessü et
mektedir. Muzır hayvanlarla 
mücadele belediyelere aittir • 
Sürek avları tertip olunur. Hu
susi taleplere karşı da hüsnü 
kabul gösterilecektir. Fakat 
ciddi bir müracaat vuku bulma 
mıştır. 

Zirai asayişsizlikten bahse
dildi. Her beş yüz nüfus için 
bir bekçi ağası kabul edilmiştir 

Her köyde bir bekçi vardır. 
Tohumların 11lahı için mu· 

ayyen yerlerde ıalah istasyonla 
rı tesis edilmiıtit. Buralarda ça 
lı§ılmaktadır. Adanada pamuk 

tohumu tevziine başlanmıştır. 
Pulluklann dahilde imalini 

teşvik için bir kanun vardır. 
Her pulluk için kıymetlerinin 
yüzde 10 ile 15 arasında bir 
prim verilmesi kabul edilmiştir 
Bütçeye de 100 bin liralık tah
sisat kondu. Bu gibi tedabir sa 
yesinde memlekette ihtiyacı
mız olan pullukları yapabilecek 
imalathanelerin vücude gelebi 
leceğine şüphe yoktur. 

Vekil Bey traktör kullanmış 
olanlara gösterilmiş olan mua
fiyetleri saymıştır. 

Ticaret mukavelelerile ihra
cat maddelerimiz için mahreç 
bulmak meselesine temas edıı
rek bunun karşımızdaki devle· 
tin harici ticaret sistemine ma 
ni olduğunu, bizim ihraç etmek 
istediğimiz madde o mem
lekette devlet inhisaı-rnda 
ise yani bizzat satın almak mev 
kiinde ise kabil olabileceğini, 
yok eğer hususi tetebbüslere 
terkedilmiş ise o zaman böyle 
bir şey teklif edilemeyeceğini 
söylemiş, Çekoslovakya ile 
ticaret mukavelemizde tütünle
rimiz için, Sovyet Rusya ile 
ticaret muahedesinde diğeı· ba
zı ihracat maddelerimiz için bu 
nevi imkanlardan istifade edil
diğini ilave etmiştir. 

[Ajans, nutkun mabadini sabah 
saat 3,30 da hala vermemişti.] 

ANKARA, 17 (Telefon) -
Fırka kongresi, saat 22 detek
rartoplandı. Bu içtimada fırka 
nizamnamesi madde madde mü 
zakere edildi. Kabul edilen ni 
zamname esaslarına göre Cüm 
huriyet Halk fırkasının umumi 
ve daimi reisi fırkayı kuran Ga

(Başı birinci sahifede 

bi; cümhuriyet hazinesinin bu 
kadar ağır bir yükü kaldırama
ması, ödeme kabiliyetimizin 
buna yetememesidir. Başkala
rının yaptığı gibi borcumuzu 
tanımamak yoluna gitmiyoruz; 
ödeyebileceğimiz miktarı taah
hüt etmek istiyoruz? Her hal
de ödeme kabiliyetimizin, mali 
vaziyetimizin hesap ve tesbiti 
o kadar güç bir şey değildir. 

Yeni bütçemiz meyanında
dır. En acul ve hatta hayati 
sayılacak ihtiyaçlarımızı kıs· 
mağa mecbur olduk. Açık bir 
bütçe ile memleketi idareye 
kalkışmak fikı·i; artık cümhu
rİyet idaresinde yer bulmaz. 
Bütçeyi, tevazün esasına müs
tenit olarak tanzim etmek fikri 
maliyemizin şıarı olmuştur. 
Vergi kanunlarımızı ameli ve 
tatbiki bir itina ile tekamül et
tiriyoruz. Bu işte, her şeyden 
evvel milletin tediye kabiliye
tini göz önünde bulunduruyo
ruz, Böyle dar bir vaziyette i· 
ken, bizden geniş bir fedakar
lık istemek adili.ne bir hareket 
sayılmaz. Nihayet bütç.esi mü
tevazin, mali kudreti inkişafa 
müsait bir Türkiye: Alacaklı
ların menfaatlerine daha çok 
uyar. Yalnız Paris itiiafname
sinin imzalandığı sene bütçesi
le bugünkü bütçemiz arasında 
büyük fark bile, alakadarları 
insaf ve adalete sevketmeğe 
kafidir. 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

zi Mustafa Kemal Hazretleri- 11!!""'!!!'!'!!!'!'!!!'!!"'"'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!~ 
dir. 

Fırkaya mensup vatandaş
lar, karşılıklı samimiyet, itimat 
ve arkadaşlık duygularile birbi 
rine bağlı bir kütle teşkil eder
ler. 

Fırka mensuplan, fırkanın 
programını, prensiplerini bile
cek, onları müdafaa edecektir, 

Fırka prensiplerini usanmak 
sızın bütün vatandaşlara her ve 
sile ve fırsatla söylemek ve an 
tatmak, fırka lf!!kilit ve men
suplarının mühim vazifesidir. 
Fırka, henüz siyasi meşguliyet 
çağına gelmemiş olan bütün 
Türk gençlerini fırkanın tabii 
namzedi sayar. 

Fırkaya kabul edilme şartla 
rı nizamnamede şöyle tasrih e
dilmiştir. C. H. Fıı-kasına: 

A - On sekiz yaşını bitiren, 
B - Halkça fena tanınma

mıt olan, 
C - Ağır hapis veya bu dere 

cede bir ceza ile veya şeref ve 
haysiyeti kıran bir suç yüzün
den hapis cezasile mahkum ol
mamış bulunan ve mahcur ol
mayan, 

C - Milli mücadeleye aleyh 
tar-bir vaziyet almamış ve bu 
gibi taazzuvlara dahil olmamış 
olan ve siyasi seciyyeleri itiba
rile menfi bir ruh taşımamış ol 
dukları mütebariz bulunan her 
Türk vatandaş, Türkçe konuş
makta bulunmuş, Türk kültürü 
nü ve fırkanın bütün umdeleri
ni benimsemişse girebilir. 

Nizamnamenin mütebaki kı
sımlarında fırka teşkilatı bütün 
teferruatile madde madde zikre 
dilmiştir. 

Bu nizamnameye göre mute 
met tayinleri ve müfettiş teşki 
latı kaldırılmış ve bunlara ayrı 
lan vazifeler, teşkilatın vilayet 
lerde idare heyetleri, merkezde 
umumi idare heyeti gibi inti
hap ile vücut bulan uzuvlarına 
verilmiştir. 

Katibi umuminin umumi reis 
namına vazife göreceği nizam
namede tasrih edilmiştir. 

Fırka ya bağlı olduğu reislik 
divanınca tasdik edilmiş hükmi 
şahsiyetlerin de fırka kongresi 
ne birer mümessil gönderebile 
cekleri nizamnamede musarrah 
tır. Fırkanın umumi idareheye 
ti, büyük kongre tarafından se 
çilmiş 14 azadan mürekkeptir . 
Meb'usların hususi hayatların
da ticaret ve ziraat ve sanayi ve 
sairedeki faaliyetleri devletin 
hükmi kanunlarına tabidir. Fa 
kat Halk fırkasına menau 

meb'usların meb'usluk sıfatını 
hususi menfaatleri için istismar 
edememelerine fırka umumi re 
isliği de hususi bir itina göste
rır. 

Fırka meb'uslarının ziyaret 
edecekleri di~er noktalar meya 
nında nizamnamede tebarüz 
ettirilmiş olan maddeler tunlar 
dır: 

Sermayenin ekseriyet devle
te ait olan mü~sese ve şirket
lerle amme hizmetlerine ait ve 
hususi mukaveleye bağlı veya 
mutlak olarak imtiyazlı fil'ket 
ler ve inhisar idarelerinde hükfı 
met tarafından idare meclisleri 
ne tayin olunan azalar ve bu 
müesseseleri temsil vaziyetin
de bulunanlar, fırkaya mensup 
meb'uslardan olmayacaktır. 

Meb'usların vazifeye devamı 
bakımından vaziyetleri B. M. 
Meclisinin hususi kaidelerine 
bağlıdır. 

Fırkaya mensup meb'usların 
Meclise devamları ve batkaca 
vazife almayanların her sene in 
tihap dairesine gitmeleri ve 
tam bir intihap devresinde en 
aşağı iki defa bütün kaza mer
kezlerini c:lolaşmaları noktasın
dan bulunacakları vaziyet fırka 
nın reisliğince hususi bir ehem 
miyeti haiz olacaktır. 

Son dakika: 

Kongre bugün 
dağılıyor .. 

ANKARA, 18 (Telefonla, 
·sabah saat 3,5) - Nizamname 
nin müzakeresi sırasında Yoz
gat meb'usu Süleyman Sırrı 
Bey meb'usların avukatlık ya
pamamaları kaydının nizamna 
meye ilavesini teklif etti. Hak
kı Tarık Bey encümen namına 
mütalea beyan ederek bu tekli
fin aleyhinde bulundu. 

Vasfi Raşit Bey, böyle bir 
cezanın Halk fırkası tarafın
dan kendi meb'uslarına veril
mesi çok ağırdır, dedi. 

Neticede Süleyman Sırrı Be
yin teklifi reddedildi. N izamna 
menin son kısmında fırka teşki 
!atında çalıtan zevatın hariçte 
paralı hiç bir vazife kabul ede
meyeceklerine dair olan madde 
müzakere edilirken hararetli 
münakaşalar oldu. 

Hasan Fehmi (Gümüıhane) 
.. fk"r 

Şirketi Hayriye 

Tenzillitlı yaz tarifel~rini 
tesbii etti 

ŞirketihayYiye hazirandan itiba
ren tatbik edilecek ten:zlllılı yeni 
fiat tarifesini tesbit etml,tir. 

Hazirandan itibaren tek ve çift 
biletler Üzerinde tenzilat yapıldığı 
gibi, 30 varaklı ahoneman karneleri 
de ihdas olunacaktır. 

Tenezzühe gidecekler için de 
tenzilatlı 10 varaklı karneler ihdas 
olunacaktır. Tramvay güzergii.hmda 
bulunan i•kelelere mahsus da ten
zilatlı bir tarife yapılmıttır. 

1 Küçük ı aberler 

Sadullah Bey 

1 Muhabir mektupları .. 

lnegöl kazası halkını 
ihtiyaçları 

'lnegöl'lüler merkezde bir orta 
mektep açılmasını isteyorlar 

l 

Cuma günü Ankaradan şehrimi
ze gelen Seyrisefain umum müdürü " 
Sadullah Bey dün Y alovaya gitmiş
tir. 1 

tt 

Sadullah Bey bugün şehrimize 
gelecek ve yarın tekrar Ankaraya 
gidecektir. 

Sanayi birliğinde 
Sanayi birliğinde dün trikotaj 

sanayii toplanarak, sanayi itlerinde 
tatbik edilmek üzere, Almanyadan 
yeni madeUer getirilmesine karar 
vermişlerdir. 

Serseri bir torpil 
Karadenizde 41 derece, 20 da

kika arzı şimali ve 30 derece, 41 
dakika tabii şarkide bir sersesi tor
pil görülmüştür. Torpil imha edil
mek Üzere aranmaktadır. 

Komisyoncular birliğinde 
Komisyoncular birliği idare hey' 

eti dün toplanarak, gÜ111rük tarife 
kanununun 381 inci maddesinde ya
pılan son tadilat üzerinde görüş
ınüşlerdir. 

Hala ıslah edilmeyen 
ahırlar var 

Bu ay başında ahırlar için veri
len mühlet bitıniştir. Teftiş netice
sinde bir cok ahır sahiplerinin he
nüz ahırla~ını is]~h ehnediklerini 
görmüştür. Sütçüler belediyeye ye
niden müracaat ederek, kazandıkla -
rı paranın kifayetsizliğinden ahırla
rını ıslah edemiyeceklerini bildir
mi,lerdir. 

Maamafih belediye, şeralti ınat• 
lubeyi haiz olmıyan ahırları kapata
caktır. 

Hafize Suzan H. 
IZMIR, 17 - lstanbuldan bura

ya a-etirilen Hafize Suzan hanımın 

istintakına devam edilmektedir. ilk 
ifadesinde gazetelere söylediii gibi, 
çocuiu çalmadığını, validesinin ri
casıyla aldığını söylemiştir. Fazıl B. 
ise çocuk meselesinden haberi olma 
dığını, zevcesi evinden kaçhğı için, 
bu sebepten lstanbula gittiğini söy
lemiştir. 

Zayi • 23 l 9 sicil nume
rolu arabacılık ehliyetname
mi zayi ettim. Yenisini ala
ca(ımdan hükmü yoktur. 

~ehremini, Silivrikapı cad
desi Mehmet Ali Bin İsmail. 

lnegölde bcd stan kapısı 
Bursaya gelmişken meşhur 1 nirleri melbzuldür. Koza, afyo1' 

İnegölü de ziyaret etmekliği- ve tütün mühim mevkiler işgal 
mi tavsiye eylediler ve yarın eylemektedirler. Tütün mah;;ıı 
·cuma olmak münaselbetile füt- lübir milyon kiloya kadar çü
bol maçı için oraya gidecek mış ise de fiat bulmadığından 
gençler beni sureti mahsusada azalmağ·a yüz tutmuştur. 
oraya götürdüler. Yolda Haci- - İhracat -
vat köprüsünden geçerken ba- Külliyetli yumurta, Krema 
na bir hikaye anlattılar: Bu tavuk, hububat, koza, tütll.1, ce 
köprüyii yapan mütaa:hhit ka- viz, kestane, anason, yağ, pey
bulü kat'i için davet eylediği nir, yoğurt ve saire ihrac olu· 
Vilayet !heyeti fenniyesini ıköp nuc. Burada ilk yetişen a'kça 
rü üzerinde oturarak kahve i- aı:ıınudundan 20,000 lira temin 
çerleı:iken zavallı köprü ·paldır edilmiştir. 
küldür yDkılmrş. ! Ondan sıonra - Gül yağı -
Kuvayi Milliye Bursaya da- Kazada mühim bir gül yağı 
hil olurken bir ıkamyonun dev- ticareti yapılırken inhisar i::la
rilmesile tele.fan mucib olan vi resı kazanları meneylediğin
rajdan geçerek (Akı.su) namın- den bu ticaret durmuştur! Hal 
da bir köye geldik. Köyün mey buki. Avrupadan mühim bir ser 
danında asırdide ve şayanı te- vet celbine seıbeb olan bu tica
maşa bir çınar ağacının karşı- retin im hasma eğer ki bi,r kaç 
ı;ındaki 'kahvede oturarak din- rakı ıkacakçılan sebep olmuşsa 
lendik ve köylülerle hasbi hal- peık yaZ'rk olmuştur! Bir kişi 
!erde bulunduk. Köy muhtarı için bin kişinin yakılması icap 
Mustafa Efendi ve mektep mu etmez! 
allimi bizi izaz etmek istediler Maden ve sıcak sular .... 
se de vaktimiz olma·dığından Meşhur çinili maıdoo S!lyU 
kalamadık. Yarr yolda bil- bu kaza dalhilindediT. Merkez 
mem ıkimin tarafından avlan- ıkazaya dört saat mesafede oy
dığını öğrenemediğim büyücek lat isminde bir kaplıca vardır 
bir keiklik elime .ge1$ti artık be- ki suyu umum Bursa kaıplıcala· 
nim öğle yemeğim bu ke1'.di!k rmın suyuna muadildir. Bunun 
olacağı için sevindim v,e İnegö- sulan ars·iniklidir ve dMecei ha 
le kadar götfuxiüm. <ıareti 42 <lir. Romati:ıımelilere 

Bu muvasalet peık fakirane faideli olduğundan Mı•sır ve A 
oldu. Ne istikabl eden ve ne de danadan gelenler vardır. Suym 
haıberdar olan ıbir ıkimse var mevkii sathiıbahiroen 500 metr 
ıdi. Bizler bir ıkamyon ve iki mürtefidir, hassai şifaiyesi pel. 
otomobil ile şeılıre girince her miihimrdir. 
ıkes etrafımı:ııa toplandı ve güç - Madenler -
hal ile 11porcular haber ala"a'k Mevkeze dört saat mesafede 

1 ·ı 1 ıklüplerine götürdüler. Orada Hayriye /köyünde 25 sene evvel 
fırka arkadaş an e ve on ann isletilmis bir demir madeni 

· ti ·ı l"k d ı k f Bursa Demirtaş kliföu der:'lal · • maışe erı e a a a ar o ma a- ..;ar<lır. 3 r.eyrelk mesafede mu 
'd ı·d· d. ı b dd · ıkendi marşlarını taganni etti- " 
ı e ı ır ıyereK u ma enın atta! 'bir zift madeni•le lharbi u 
d·ı· · I tt' M"t kıb ler ve pencere.den dışarı klü'bün ta ı ını ta ep e 1• u ea en mumide Domanirte Almanlar 

H kk T k B dd · .. ıbayrağmu astılar.. Alkışlara bo ~ 
a - ı arı ey ma eyı mu- tarafından işletilen bid frum 

d f 1 d b tt ğulan bu marştan sonra şehrin a aa yo un a uzun eyana a madeni mevcuttur. 
b 1 d haricine gidiler-ek maç yapıldı 

u un u: Baş n1uallım' Ömer Azmi Be 
1 · • ve her iki taraf berabere kal-- Fırkayı genç eştırecegiz, yin idaresinde bulunan bu mek-

son aylarda alınan tedbir ve ka dı. _ Kazada varlık _ tep şehrin bir kenarındadır. Bi-
rarlar bize gösterdi ki genç un na ve bag" ~e müsaıit degı" 'lse de 

1 d f 1 k·ı· Kazanın umum nüfusu " sur ar arasın a ır <a let ı atın idarei maslahat olunmalktadır. 
da nafi hizmetler edecek ele- 6B,OOO dir. Merıkezde 4000 hane Meıkteıbin mevcudu 112 dir. Has 

1 d D d. ve 14,000 nüfus vardır. Doma-
man ar var ır.,, e 1• ta cocı.ıildarı doktorların muaye-

B d R B ·· niç ve tahta ıkönrü namında iki · un an sonra ecep ey soz " · ne etmediklerini işittim. Fakir 
l k H F 1 · B ı H k nahiyesi ve 144 te ıköy mevcut-a ara asan e ımı · e a · çoculkların muayenesi içini l 5 
T k B d ki .. ı tur. Varidati seneviyesi 220,000 - -

kı arı ey arasın a muta e ıkuruş ·pul parası istedrklerin-
1 d b. k · liradır ki nüfus, vüs'at ve vari-

aları te if e en ır no taı na- den bunu veremiyenler muaye-
d · f k k·ı·t datına nazaran ehemmiyetli bir zar ser ettı ve ır a teş 1 a ın- ne edilmivorlarmış ! Bura dok-

1 l h · t b ı d' kaza olduğu anlaşrlmaktadır. , da ça ışan arın arıç e e e ıye tı:ırlarınm ç.ocu'klanmıza ka·~ ~ı 

1 ·ı· l' - İktrsadiyat -aza ığı, vı ayet umum mec ıs Jilokayıt ıkalmalanm ve zengin-
ve ticaret odaları azalıkları gibi Kazanın yüksek kabiliyeti zi- !erin de yardımda ıbulunmama
kazanç getiren vazifelerden an- raiyesi halkı diğer yerlerde ol- lan doğru hareket değildir. 
cak bir tane alabilmelerini tek- duğu gi'bi s:ııkmamakta ve vazi _ ihtiyaçlar_ 
lif etti ve madde bu suretle ta- yet şayanı şükran bir halde bu- Kaza nüfusunun ikesafeti ve 
dilen kabul edildi. lunmaiktadır. halkın tahsile olan rağbeti pek 

Nizamname heyeti umumiye Şehrin. manzarası ziyade olduğundan tıw-a<la bir 
si reye kondu. Alkışlar arasın- Şehri baştan ba-şa kari ka- orta mckte·bin acılmasırn halk 
da kabul müteakıben Türkocak <lim aıhsaıp :hanelerden müteşek umumiyetle isti~ham eylemelk· 
ları hakkında kurullayın verdi kildir ve hiç bi.· l;;inde de bir tedirler. Bu mekteıı tam tesek· 
ği karar .kongrenin tasvibine kıymeti mimariye ycıktur ! Şe'h- küllü ol'Up tıa şimdilik ibir sc
arz ve tasvip olundu. rin en güzel yeri ıhüıkmet kona- nrfı açılmış olsa gene maksadı 

Celse tatil edilmeden evvel ğının kısmen çerçevelediği temin edecektir. Maarf vekili 
layiha encümene tevdi edilmiş meydandı'!" .. Eczz·'.:ıan·e ile Bele- muhtereıminden gazetemiz na
olan teklifler okundu bu meyan diye meydanları da zarars1zdı·r. mma !biz de rica ederiz. 
da Kütahya murahhası Alaed- Sehrin SJJ'ka•kları muntazam ve - Telğrai meselesi -
din Beyin hafta tatilinin cuma geniş ve manzarası pe'k hoş- Kazanın telğrafhanesi muav
dan pazara tahivili hakkında tur. Ht::<fıınet konağmın mev- yen zamanlama işlemekte ol
bir de takriri vardı. Bu takririn kii çok güzel isede bina harap duğundan ani ve müstacel za
ehemmiyetine mebni tetkike de ve maili inhidam bir haldedi·r. manlaida telğraf almak ve çek
ğer olduğunu, bu hususta acele Bu binayı temelinden yıkarak mek vhtima1i yoktur. Nüfus ve 
bir karar verilemeyeceğini en- devletimizin şanına layık bir tica.reti haizi eihemmiyet ohm 
cümen mazbatasında beyan edi hükumet konağı yaptlmak la - böyle bir kazada telğı,afhane
yordu. 1 zımdır. Belli 'başlı bir lokantası !erin gece ve gün.lüz her saat 

Kongre yarın 12 de toplana- ve bir kaç tane de ahçı ve ke- ceıkile;bilmesi elzern::!ir. Biııac-n 
rak fırka umumi idare heyetini j ba.pçı <lükıkanları vardır. ;ley'h keyfiyet posta ve telgraf 
intihap edecek ve riyasetin bir - MAHSULAT - müdüriyeti umumiye3inin ehem 
beyannamesi okunduktan son- Kazada he0rnevi 'hububat miyetle naz.ar· • 1 ikıkatine arz 
ra mı;sai•Uı.e nihayet verecek- ve meyva yetişir. Sade yağ, eylerim. 
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• Norma Şirer Beri inde .. 
Bu seyahatte kocası İrving Talberg kendisine refa
kat etmektedir. Berlinden sonra Parise gidecektir. 

Amerikan sinema yıldızları 
birer birer Avrupayi ziyarete 
ıeliyorlar. Norma Şirer'in ge
çenlerde kocası İrving Talberg 
ile beraber C.Parise geldi ve o 
akşam Münibe gitti. Karısının 
cihanşümul şöhreti karıısında 
hoşmeı•ep bir adam olan lr
ving kendisini takdim etmek i& 
tediği zaman ekseriya ismını 
(Mösyü Şirer) olarak gösterir. 
Maamafih lrving Talberg A
merikanın en kuvvetli sinema 
firmalarından birinin direktörü 
ve ismi Amerikada Şarlo kadar 
meşhurdur. 

Norma Şirer kocası ile bera
ber Almanyaya gidecek ve ora 
ıla birkaç hafta kalacaktır. 

Bu san§m artist Kanadalı
ılır. Bir film artisti olmalı ka
fasına koyduğu gün, hem9iresi 
Atbale ile beraber, Hollyvooda 
gelaıitti. Küçük gözleri hafif 
tehi& bakıyordu. Dişleri kirli 
idi. Giyiniti bir bakışta nere
den geldiğini anlatınağa kifi 
idi. 

O zamanlar, Aaıerikada si
nema kralı vaziyetinde bulu
nan Grifit, kendisinden iş iste 
Yen bu kıza: 

- Sinemada san . ı ne yapa
caksınız? Demişti. 

Halbuki şimdi o Norma, bu 
'.llorma değil. 

Ehemmiyetsiz roller için ken 
disine bir iş verildiği zamanlar 
da idi ki, Norma Şirer şimdiki 
kocası ile tanıştı. lrving o za
manlar rejisördü. llk görütte 
birbirlerini sevdiler. hving bir 
başka aktrisle nişanlı idi. N işa 
nını bozdu. Aşklarının kuvveti 
her ikisine de yardım etti. Nor 
ma o zamandan beri bili. fasıla 
çalışan artistlerden biridir. Bil
hassa •eali filmde muvaffak.ye 
ti Ruth Chaterton ve lna Cla
rie' den de fazladır. 

Mona Goya 
Maruf yıldız Mona Goya da 

Pariae gelmiştir. 
Hollyvood' da altı ay otur

ınu, ve bu kısa müddet zarfın
da altı film çevirmiştir- Mona 
Goya sinema payitahtını çok 
beğendiğini, Fakat Nevyork
tan biç ho,lanmadığını söylü
Yor. Diyor ki: 

- Kaliforniyada hayat dün 
Yanın hiç bir yerine benzemi
yor. En iyi insanlar orada top
lanmış gibidirler. Orada iken 
Greta Garbo ile iyi dosttum Ye 
tenis arkadaşım oldu. Parla Ye 
Niste birkaç hafta kaldıktan 
onra, Almanyaya gideceiim. 

Merak ettiğim için Berlin ıtüd 
Yolarını ıezeceğiaı. 

Mary Doran hayatınrn 14 senesini Amerikan kolejlerindo 
ve Darüllünunlarında geçirmiş, nihayet bir sinema artisti ol
muştur. Bu sene Wilyam Haines ile beraber bir çok /ilimler 
çevirecektir. 

snnema lhıaberneırn 
Marlen IJietrich 

Maruf Alman yıldızı Marlen 
Dietrich kocası ve kızı ile bera 
ber Hollyvood'a gitmiştir. O
rada Stemberg'in idaresi altın 
da yeni bir film çevirecektir. 
T eşrinievvelde Viyanaya gele
rek piyesler temsil edecektir. 

Kala baka 
Bu isimle beraber Kala.baka 

daki papaılar cümhuriyetind~
ki hayat filme alınmıttır. Hıç 
bir kadmın ayak basmadığı b\I 

rühbanlı diyannm filini çok ta 
yanı dikkattir. Bu filmde Os
küplü dervişlerin bıçak oyun
ları, Üsküpte kahve hayatı ve 
saire gösterilmektedir. 

Yeni bir tenor 
Alman radyo tenör Jsef 

Schmidl ilk defa olmak üzere 
sinemaya girmittir. Yakında 
"Fani aşk" da Dina Gralla ile 
beraber rol alacaktır. 

Menedilen filmler 
Berlin sanıör idaresi "mahke 

me huzurunda çocuklar., ismin 
deki filmi menetmittir. 

Wilyam Haines 
Uzun zamandanberi beyaz 

perde de görünmeyen Wi\yam 
Haines yakında "Elbise adam· 
demekti,. isminde yeni bir fim 
le sinemaya a'fdet etmiştir. 

ŞAMPiYONLAR ÇEVl
.RlYOR ... 

-Amerikada çevrilmiş olan 
Büyüle birader ismindeki ~am
piyonlar iştirak etmiştir. Bu
meyanda ağır siklet Franck 
Goddard tüy srklet Charlie 
Sullivan, ve profesyonel gü
reşçi Jack Macensie vardır. 

13 YAŞINDA 
- (Babasının .oğlu) isminde 

ki filmde büyük muvaffakiyet 
ihzaretmis olan Yeon Janney 
isminde ı3 yaşında çocuk as
tist (First Naional) firmasile 
uzun müddetli bir mukavele 
imzalamıştır. 

KADINLAR MUHARE
BEDE 

- Hali hazırda (Hollywood 
da. bir harp filmi çevrilmekte
dir. Bu filmin diğer harp film
lerinden farkı şudur ki: Bun
da hiç eı>keık görünmemekte 
ve kadmla.r oynamaktadıc. 

• aı ti vrııoava eel'-'n Amerikan vrl- j Film do:"~ hasta bak~ mace 

- Yaz mevsimi lçln ~ 

BEBEK'te 

Kiralık Jah 
Dalyan llnUnde Salp S~ 
yalısı möblleıı olarak ki
ralıktır. Derunundakllere 

mUracaat 

Kereste ve odun mü
zayedesi 

lle1grat orınaaları j .. ctınc mudi
rıyetinden 

llclg-r•t 
ten'.'ıil ve 

ınuhaf ;,ıza urmsnlannın 

ımarı dola\ ı sile me\ cut 
ka\ııt, gürt?,"erı, ke'.'ıttı:n~ ve meşe 

a;; clarından çı~anlına .. ın.t h.izun1u 
fenol h:ı,ıl olan devrilmı; ve dikili 
olanlardan da kuru , c ha>talıkh 

bulunan •Aaçlardan hus ı lc gelecek 
tık"riben 2 12500 lantar ndun ve 
1300 metro mikabı gıyri ın•mul 
kerestenin iki s;n: müddetle beher 

kantan 12 kum~ ve me>enin beh.r 
metro miktbı 10, kıyının S. giırgc· 

nln 5 ve hs'ınenin 8 l'ra hede!· 
terle ~lbaptaki Ş•rtoame ve mul.a
velename inde münderiı· ,erait dıi
re>inde !H m•)1' 'l31 tarihine mü· 
sadif pazar ~ünü saat ı,; te ih:ıle 

edilmek ü;ı:e re ve k&~:ı.1ı 1.111· u sulile 
müzayedeye konulm~<tur Talip 
olınların hedt>Jt ihaleni~ yüıde yedi 
Quçuğu nisbetindc depnito YCY• 

lemintt mektubu ile srr&iti teahhü· 
' 

diyeyi vaziye 1 mUsıit olduğuna 
ve orman işini başerabilecek kud
rete malık bulundujı;una dıir ticaret 
odasından musaddak vesaiki ihti\a 
eden tektilnameleril hirlikie Def· 
terdarlık binasında müte.<ekkil mü· 

z&yede \ e ihale komi ... , onuna. \ e 
şartname ve mukavelename ~eraitini 
anlamak istiyenlerin de eııımı mü
zayede de Ankara, lstanbul 'e lzmir 
orman müdiriyetleıine müracaat ey
lemeleri 114n olunuc 

latanbul İkinci icra Memur
luğundan: 

Dosya numerosu: 931/1830 
Istanbulda Emin Bey hanın

da mukim iken halen ikamet
gahının meçhul olduğu anla
tılan M. Abraham Efendiye. 

Felemenk Bahri Sefil ban
kaaının latanbul mahkeme! 
aaliye birinci ticaret daire
Iİoden istihsal eylediği 13 
T qriniaani 929 tarih ve 930-
36 numerolu ilim mucibince 
3260 albn mark 12 ıantim 
ile % S ücreti vekalet 173 
mark 81 santim ve % 10 taıı
minat 346 mark 16 santim 
ve yina 29 kanunusani 930 
tarih ve 930-188 numerolu 
ilim mucibince 5512 albn 
mark ve % 5 ücreti vekilet 
275 mark 60 santim ve % 10 
tazminat 550 mark 20 santim 
va yine 16 mayıs 931 tarih 
ve 931-164 numerolu ilim 
mucibince 3260 altın mark 
ve %5 ücreti vekillet 163 
albn mark ki ceman 13 bin 
743 altın mark ile 60 santimin 
Türk para11 ile tutarı bulunan 
6 bin 900 lira ile 150 lira 
masarifi nıuhakeme ki ceman 
alacağı olan 7 bin 50 liranın 
ad.iyen haciz yolu ile tahsili 
alacaklı banka vekili tarafın· 
dan talep edilmiş ve talebi 
vaki üzerine tanzim kılınan 
ödeme emri ikaınetgibınızın 
meçhuliyeti hasebile tebliğ 
edilemediğinden ilanen teb
Gğine karar verilmiştir. 

T aribi ilandan itibaren bir 
ay zarfında daireye 931-1830 
numerosu ile bilmüracaa yu
kanda yazdı borç ve masraf
lann tamamına veya bir kıs
mına veyahut alacaldıııın ta
kibat icrası hakk•na dair bir 
itirazınız var ise şifahen veya 
yazı ile bildirmeniz vs borcun 
bir kısmına itiraz edeceğioiı: 
halde bunu açıkça g&terme
niz lazımdır. Aksi takdirde 
itiraz edilmemiş sayılır. İşbu 
müddet zarfında itiraz olmaz 
veya borç ödenme:ue müd
deti mezkurenin hitamından 
sek.iz gün sonra cebri icraya 
devam olunacıığı malumunuz 
olmak ve adiyen haciz yolu 
ile tebliği lazım gelen ödeme 
emrinin tebliği makamına ka
im olmak {!zere ilinH tebliii 
k~fiyet ohmlll'. 

Karilerirnize : Piya 
Kuponlarımızı kesip saklayınız ! 

Milliyet, Politikanın kuponlarına devam ediyor 
"Milliyet" gazetesi netir vazife

sini brilerini daha memnun edecek 
bir tarzda ifa edebilmek için iki ı;ün 
den beri 0 Po1itika" gazetesini kea. 
di teıkilatr içine almış bulunuyor. 
Bu suretle kuvvet ve tekamülü dai- ı 
ma kendisine gaye edinmiı olan 
"Milliyet'' ~üturı,!~ında .karilerimiz, 1 
ho~larına gıdecegınc emın olduğu-

r 

:nuz tenevvüler bulabileceklerdir. 
Ancak Politika gazeteıinde birinin 
kuponları ikrnı\I cdilmi~ ve diğeri. 

nin kuponları neşredilmekte olan iki 
piyangosu vardı. 

"Milliyet'' bu müsabakalara ait 
hediyelerin mali mes'uliyetini de Üze 

rine almıı olduğu cihetle, "Politi
ka" da kuponları ikmal edilmiı olan 

1 

9 - On kariin1İzc ikış r kişilik 
müteakip Uç provam 1çin \\İnema 
biletleri. 

10 - Bet kariin1ize biı er şenelil< 
abone, 

1 
11 - Be~ kariimizc altışar aylık 

abone. 

1 
Bunlardan başka 170 kariimize 

muhtelif kıymetlerde ve i~lerine ya
rayacak mütenevvi eşya hediye ede 

r,ıüsabakanın hediyelerini Y~eii 
gibi, ikinci müıabakaya da kendi 
ıütunl rında de•llm etmektedirler. 

"Politika" da yeni pİyanaonun 
sekizinci kuponu netredilmİfti. 

Ancak "Milliyet" karilerinin de 
bu müıabakadan istifadelerini dü .. 
ıündüğümüz içindir ki, dün 1 - 9 
numaralı bir kupon neşrettik. Bu 
kupon evvelce "Politika" da İntişar 
etmiı olAn •ekİ7. kupon ile dokuzun
cu kupona muadildir. Yani dün 
"Milliyet" karileri, keoip sakladıkla
n bu kuponla, devam edeceğimlz nıü 
sabokanın dokw: kuponunu temin 
etmiş ol•o.:•klardır. 

Bu müsabak~da 45 kupon neşre
deceğiz ve İştirak eden karilerimize 
hediye edeceğimiz muhtelif kıymet
te ve çok zengin eşya listesini tafsi .. 
!alile yakında ilan edeceğiz. 

"Politika"' nın bundan evvelki 
müsabakasına İştirak etmiş olan ka. 
rilerine 1500 lirıı kıymetinde muh
telif eşya verilec<klir. 

"PolitikA" k"rileri eUcrindeki ku 
ponları 23 mayıs akp.mına kadar i
da.rehanemize göndeererek, numaı·a~ 
lr bir fis muk•bilinde tebdil ettir
melidirl~r. 

Kuponların 23 mayıs akşamına 
kadar tebdil muamcle•i hitam bul
duktan sonra, kura srkilerek, isabet 
eden numaralara şu hediyeleri vere
ceğiz: 

1 - Bir aynalı Na'Vlllan dikiş ve 
nakıt makinesi. 

2 - Bir Filipı radyo makinesi, 
3 - Bir Erika marka yazı maki· 

nesi, 
4 - Bir sahibinin sesi gramofon, 
5 - Altı adet tayyare piyangosu 

nmf bileti. 
6 - Eminönünde Selanik bonrnar 

şesinden iki adet fotoırraf makinesi, 
7 - Ankara caddesinde "Milli

yet'' gazf!t:eıi ittisalinde Ahter ter
zihanesinden iki kariimize ıımarla· 
ına kostüm. 

8 - Beş kariimize birer çift iakar 
pin (Eminönünde AltınçizmedeD). 

ceğİz. 
Bu hediyelerimizin bir kıiUU 

Bahçekapıdalri yerli mallar pazarın 
dan ve Necip Bey müst::\hzeratı ma .. 
ğazaıından atmmışttr. 

Bu hediyelerden maada aynca 
bet kiıiye d., beti bir verde Cüınhu 
riyet altınları hediye .;dil.,.,ektiı·. 

Taşradan bu piyangoya iıtirak 
etmİf olanlar derhal lruponlannı mu 
vazzah adre&leri ve iıimlerile bera· 
bcr "Milliyet,. idarehanesine gön-
dermelidirler. Bunl~r :cin ay:racağt
mız fiş numaraları kut''a ke4idesin. 

den e\'vcl, hı a 
rile birlikte nqredeceğir, 

Taıradan bu musabak y ı~ t 
edenlerin ku.r'aya d-.hil olacak 
numaralaı·ı o1aeaktır 0'1un icin 
rada bı.1luruınl•• k ıdi fil num 

rıru kur'a netice4İnin ili.nına kadar 
bir tarafa kaydetınelidirler. 

23 mayısta kuponların tebdil mu 
ameleıi hitam bulduktan sonra kur'. 
a çekilerek, kazananların isimle•·İ~ 

adresleri, kazandıkları eşyanın cins 
ve miktarı ertesi gün gazetemizle i. 
lan edilecektir. 

..... -------·------.. -·······-··············· .. ·---··-···--····--·-··-····--·--·-····· 
İstanbul Dördüncü No

terinden: 
Protesto eden: Osmanlı 

Bankaıı 

Protesto edilen: Ali bey 
zade Hasan Hilmi bey. 

İstanbul: Zındankapı, Nal
burlar 369 No. 

Bin dokuz yüz otuz bir 
senesi mayıs ayının 12 nci 
salı günll hamil İıtanbu' dör
oüncü Noterine müracaat 
ederek sureti kartı sahifede 
yazılı ve T. L. 223 Türk Li
rasını muhtevi hamili bulun
duğu bir kıt'a poliçanın te
diye edilmemesinden dolayı 

protesto icrasını istediğinden 
mezkur poliçanın tediye edil-~ 
memesi esbabını sual etmek 
üzre adres ve ismi yukarda 
yazılı tahıs nezdine daire 
tebliğ memuru Rıfkı efendi 
gönderildi: Mumaileyh verilen 
adreste bulunmadığından nota 
ibraz edilemem.İftlr. 

İşbu tediye edilmemeden 
dolayı terettüp edecek zarar 
ve ziyan ve güzeşte ve masa
rifile beraber iddia olunabi
lecek tazminat icap edenler
den talep olunacağı malfım 

olmak üzre üç nüshadan iba
ret protostoname tanzim ve 
bir nushası mumaileybe teb
liğ için irsal ve bir nüshası 

hamile ita edilerek bir nüı
baıı da dairede saklandı. Bin 

dokuz yüz otuz bir senesi Mayıs 
ayının 13 üncü çarşamba gü
nll. Muhatap gösterilen ad
resinde olmadığı ve yeni ika
metgihı meçhul bulunduğu 

-h·0 Mi ilaılhaMn.dea ve 

mübaıirin tahkikatından an
laşJmakla tebliğ "makamına 
kaim olmak üzre neşr için 

Milliyet gazetesine gönde
rildi. 

Belgrat Ormanları 
İşletme Müdüriyetinden: 

Kurtkemeri istok mahallinde 

mevcut biri~i 107 küsur metre mik'

aba muadil ·~73 '" digPri 134 idi· 
sur metre mik~ba ınuadtl ~60 adcı 

idare mıh di>rt köft " kuru mc~t 
keresteleri beher mamul metre miU· 
bı 20 lira esaı bedel ile ve olbap• 

tıki şartnamesinde münderi<; şerait 

llalreslnde 28-5·931 tarihine musadil 

perşembe günü saat 15 te ihale edil· 

mek üterc açık arıurma ıureıile iki 

k<lem olarak satılacalcıır. Taliplerift 

ihale bedelinin ,·üzde Yedi buçutu 

nilbetinde teminat akçeleri! Oefıer

darlık bina;ında müteşekkil müT.a· 
yede ve ihale komisyonuna, çap ve 
şmname için Jstanbul !11üduriyeılne 

ve kerciiteleri gormek ı:ıtC\ enlerinde 

mıhallindcki menuı ı ... ar'-tn 

Utn olunw. 

Bakırköy su ;,, maW't nıe
.sinden: 

Akıl hastalığından malul 
bulunmasına mebni tahtı ba-

cır ve vesayete alınmasına ka

rar verilınİf olan Bakırköyün
de Ebuziya caddesinde 99 
numar~lı hanede mukime 
Cemal bey: Kerimesi Hatice 
Muzaffer hanıma zevci İstan
bul ikinci Noteri Hasan Hüs
nll beyin vuı tayin kılınmış 
olduğu kanunu medeninin 37-
inci maddesine tevfikan ilin 
olunur 

.... Göz Hekimi l 
Dr. Nuri Fehmi 

Cağaloghı, Süre; ya il. \partım81o'. I 
:\luayene '"'ıleri 2·tı Tel. 23212 

Beyoğlu ikinci icra daire
sinden: 

Bir borcun temini z mnın 
da mahcuz ve furııbtu mu 
karrer İstaubulda Cımcıbaşı 
hanında mevcut lacivert kos
tüm elbise ve kerikan ya
zıhane ve sair eşyanın 21-5· 
931 tarihine müsadif perşem
be günü saat sekizden itiba
ren açık artırma ile sahla
cağından talip olaolar,n m~ -
haUinde hazır bulunacak me 
muruoa müracaatları ilan 
o!unur .. 

fst. 8 inci icrasından: 
Aron Frayne efeodiuin Ha 

yim Habamoğlu ve şürckiis 
efendilere medyun bulu:ıcuğı 
meblağın temini istifası zım
nında bacz edilen şapka ma· 
kinalarının 20-5-931 çarşamba 
günü saat 12 ila 14 kadar 

Galatada Yüksek Kaldırımda 
Türbe karşus:ında kain borç· 
lu Aroo Frayne efendinin 
dükkanında lilmüzayede sa
blması karargir olmuş ve 
birinci satışta talip zuhur 
etmediğinden bu kerre ikinci 
defa satılmasına karar veri'.· 
miş olduğundan tılip olanla
rın yevm ve saatı mezkf .. 
mahallinde hazı bulunr 
lüzumu ilin olunur. 
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Askeri muna
kasa ilan arı 

3. K. O An. ela mevcut 238 
kalem köhne eşyaya talip zu · 
hur etmemesi hasebile bueşya 
!ar pazarlrk suretile 19 Mayıs 
931 günü saat 14 te pazarlı

gı icra kılınacaktır. Taliplerin 
esyayı görmek üzere ambar 
müdürlüğüne ve pazarlıga işti 
rak için de yevmi mezkfırda 
komisyona müracaatları. 

il: * * 
M. M. V. Satın Alma Hey'-

~tinden: 

Mardindeki kıtaat ihtiyacı 
olan on l<alem erzak kapalı 
z rfla münakasaya konmuş

tur. İhalesi 27-5-931 de Mar
dinde Mevki Satın Alma ko
misyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin şartname almak ve 
tekliflerini vermek üzere te
minatlariyle Mardinde mez
kür komisyona müracaatları. 

Seyrisefain 
Merkea aceataa Galata 

Kllprilbqı 8. 2362; ıube 
acentui. Sirkecide MllbDr· 
dar:ı:ade hanı 22740 

Pire - Iskenderiye 
(EGE) vapuru 19 ma

yıs salı 10 da Galatadan 
hareketle lzmir, Pireye 
uğrayarak cumartesi 1abahı 
İskenderiyeye varacakbr. 
isken deri yeden pazartesi 
15 te kalkacak çarfamba 
Pireye de uğrayarak per
•embe gelecektir. 

--
Ayvalık sürat postası 

(MERSiN) vapuru 12 
Mayıs salı 17 de Sir
keciden Gelibolu Ça
nakkale, Küçükkuyu, Ed
rrmit, Eurhaniye Ayvalığa 
kalkacak dönüşte Albno
luğa da uğrıyacaktır. Ge
li\:olu için gidiş ve geliıte 
yük alınmaz. 

\)\l \ . \f'l'fll. \Ki 

lzmir postası 
1 lafıalık l ıks \e sur' at ham 

ADNAN vıpuru 

2 ı Mayı< 

PP , b gunU ''ar 18 de 
,rşem e Galata rıhtımındın 

1 rcke ıl Jo~ru lzmire \f pazar 
• J(un lzmır\!en l<ıanbul"a hırtktt 

der. Taf,il~ı ı>ın ( .ılata gıimrUk 

karşısındıt ·:.e Franıe z hanın d<1 • 'o. 
J ~ Acanta .. ı: ' ır "ııma\a rnürtcaar 
Tel. il. O. !O~ 1 

KARADENİZ POSTASI 

E m vapuru rzuru 20 mayıs 

Çarşamba 
günü akşamı 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zon
guldak, lnebolu, Samsun, 
Ordu , Giresun, Trabzon, 
Sürmene ve Rize ) iskele· 
lerine azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat 
Yelkenci 

ıçın Sirkecide 
hanında kiin 

acentesine müracaat. Tel. 
htanbul 1515 

in~ liz mamul~n 

"Nl~Y~Nlt,, M~T~H~ 
rll.azot ve mmıgal kömıırü ile 
miıteh;;rrik p::ıyet •arle, iktb:ıdl 

u fiatt her wrlu rekabetten 
aridir. Tedij atta te,hil:lt. ller za· 
man te• ime amadedir. Taf,ilAt 

için Galatada per~cmlıc paz~rında 
Arslan 1 !anında 1-." :'tım:,.ral:ırda 

IZAKINO ARDITTı 
mut C!'l-..'SJOP muru..:aat r1l 1 ınm ı\;1. 

~ .. : .. :j,,Dr. A. KUTİEL 
'Tj.~ • "· 

,, •• t a t ıll.. • 1( •ii!:ı 

"ı. 11 !. 111)~... ı ı •• .)r,. ı t • o .. · 
~ 

1V:lLLİYET PAZAKfESt ı~ MAYIS 1931 

Sizi rahatsız ed..;n 
bu karın şişkiı-ıi;,'n! 

izale ediniz:. 

Hıtif L 1 N 1 A sentürlnü giyiniz. 
VucudUnOzde mevcudiJ•lini itile hissetmlyccP

simı Giydığiniz anden itibaren vUcudtlnilz hrı;.an 
bır çık santimıtro incelecıktir_ Fazla ııara\ iyı 
ve eli!likl trikosunun daimi va milesıir mtSIJı 
sıyesinde ıaltmetslz we 1orucu rejimden ıri ala
rak butdn }azla semizliQi izale edecektir 

8ttnu. matuamı.ıı ıelip tecrGbe ediniz . Veya 
\ırntnıı111 ku1ururuı n mecmu lrlifıını bildirerek 

•"Miniz• ıondertinıı. ( 
Fiıtı : 17 lira - Siyıh 20. Ura 

$ati i,ek 34. lira - Siyah 40. Ura 

(alnız, Beyoğlu'nda Tünel 
meydanında ve İstıklal cad
oesınde 385 Nurneroda 

/tna§azalarında ••~•""'-. 
PARl41 ı ıae. Rn•ld. flaaeeman• 

Emlak ve Eytam Bankası İstan
bul 111besinden: 

Kiralık Emlak 
Esas Ne. Mevkii ve Nevi Bedeli icarı 

ıenevisi 

164 Galatada Kemankeş Karamustafapap ma-
248 hallesinde Halilpqa ıokağında 16-18-20 ve 
249 Karam1r1tafapa1a sokağında 17-19 numaralı 

Bahriye lokantaıı 2,000 
282 Beylerbeyi Bostancıbatı mahalleai pazarka-

kayığı sokağı 2 numaralı suyolcu koğuşu 50 
283 Beylerbeyi Bostancıbqı mahallesi Gazhane 

ıokağı m. 3 numaralı Bostan 200 
284 Fındıklı Mollaçelebi mahallesi Mollabayırı 

sokağında 11 numaralı ahır. 360 
252/16 Beykoz Tokat çifliği dahilinde dere-Dı-

bağhane ve kır kahveıile mahdut tahminen 
iki dönüm arazi 20 

261 ÜıkUdarda Altunizade Osmaniye mahallesi 
atik kotuyolu cedit Fuat bev sokağı 4/6 
numaralı hane 180 

Balada yazılı emlik bilmüzayede birer sene müddetle icar 
edileceğinden taliplerin yevmi ihaleye müsadlf 23 - 5- 1931 
cumarteıi günü saat on altıda şubemize müracaatları. 

İstanbul Ticareti Dahiliye ve 
ihracat Gümrüğünden: 

lıtanbul birinci Hukuk mahkemesinin kat'ileşen lllmile 
borçlu olduğu parayı vermeıi içln aranılan, Galatada Site
fransezde 20 No da evvelce ticaretle meşgul Mançini efendi 
adreıinde buldurulamamış olduğundan bir hafta zarfında 
borcunu ifa etmecffti takdirde kanun daireıinde hilkmün 
infazına tevessül olu'lacağt ilanen teblii!" olunur. 

20Mayıs1931 Çarşamba günü 

TA K S 1 M' de 
En son sistem alat ve edevatla mücehhez bir 

Service Station 
Asri benzin satıi ve yağlama mahalli kü
şat eyleyeceğimizi muhterem otomobil 

sahip ve şoförlerine ilan ayleriz. 

-:tandard Oıl Company Of N~~york 

1 Samsun Nafia Baş 
Mühendisliğinden: 

·Şehri mayısın on üçünde ihalei kat'iyesi yapılmak üzere 
20-4-931 tarihinde ve yirmi gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile mtinakasası ilan edilmiş olan Çartamba - Terme ara
sındaki Yeşil Irmak köprüsünün iki başlarının imli ve kald:
rım ameliyatı mali sene nihayeti olduğundan tediyatta müı
kilata kalmamak için ye\•mi ihalenin bizıarur 3 haziran 931 
tarihine müsa dif Çarşamba günü saat on beşte ihalei kat'i-
yesi icra kılınmak üzere müddetinin olveçbile temdit edildiği 
komisyonc;ı karara ra'ltedildil!'i i1an olunur. 

İLAN 
Askeri f ahrikalar satın alma 

komisyonundan 
Mlfoakasalarla pazarlık:ara iştirak edeceklerin 

ticaret odala~ına mukayyet ve kazanç vergisi ile mükel

lef olma'arı şart!ır. Bu vesaikin münakasa ve pazarlık 

günlerİ1'oeıı evvel komisyona kaydettirilmesi muamelatın 

!.:o'ayl:ğ Tl:a-i!c : lıikat'arana ilan olunur. 

---· ---------------------------------· -· ---· -----------------· -· -----------------· .. --.. -----· -· .. -· -· ----.. ·------------· ----------------
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Büvük 

• 
Tayyare 

p·yangosu 
5. inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir. 

üyük ikramiye 
50,000 liradır. 
A, 15,000, 12,000. rıca: _, 

10,000, 8,000, 
'Liralık i k ra 111 i \:-(' ler . 

ve 40,000 
Liralık bir n ı ii k f.t i~ı t Yardır .. 

---------------------------------------------------------------------------------------· •• ---· ·-·----· --------------------------------------
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Karacabey Harası Mü
diriyetinden: 

• 
X:aracabe) Hara,ında me\ cut ulııp L'ludap; y~ylalarına stv"k cdl

lel·ek k1Jyıınluııı >tıtleri kapalı zarf ıı'ulile nılizaı edeye honulınuş 

ve 28-5·931 tarihine mLbacUI pcr~cmbc günii saat nıı dörtte 
Bur~ada Ra"1Hr mudiriycti dairesinde ihalt!i tck•ırriir etmiştir. 

Şeraiti anlamak iıtcycnlcrin 13tırsa Baytar müdiriıetine H }ahııt 1 lara 
merkczını!rlıi komisyonu rnahsıı~ıın:ı müracaatları u ihall' gtimı de 
yiızde yedi buçuk teminat akçelcrini \f lcklifnanıelerinı lı·tınileıı 

Bursa Ba) tar mudiri}etiııdc haar bulunmaları luzuınu ilan olunur. 

Emniyet Sandığı 
Emlak Mnzayedesi 
• ô 
"g ::ı: :;>; 
... -8 

~ iıı 
:ı: 

2328 4048 

Kat'ı karar ilanı 
f\.ı<.rbunatın cins ve nev'ılc mevki \'e 

mOşıcmillıı 
Borçlunun 

iıai 

Sofularda Sofular mahalle ve sokağında eski 
54, 54 mükerrer ve yeni 84, 86, 8, 86-1, 84, 
86-2 84, 86-3, 84, 86-4, 84, 86-5, 84, 86-6, 

84: 86-7 No. üç yüz yirmi &rf,n arsa üzerinde 
kirgir bir katta altı odayı ve altlarında bodrum 
ve ocakları ve kirgir bir katta yüz on beş 
arşın arsa üzerinde bilahava imalathane ve 
yliz doksan iki arım arsa üzerinde kirgir 
bir katta dokuma imalathanesi ve yedi yüz 
doksan yedi arşın bahçeyi havi iki imalat
hanenin tamamı. Ahmet Hulüsi Ef. 

392 3843 Cibalide Karabaş mahallesinde Kıvrılı soka
ğında eski 9 ve yeni 9, 9-1 No yüz kırk beş 
arşın arsa üzerinde dahili ahşap kargir iki 
buçuk katta bet oda bir sofa, çini antre, 
çimento taşlık biri toprak olmak üzre iki 
mutfak bir bodrum çatı ve çinko ve on ilci 
arıın bahçeyi ve altında bir dükkanı havi 
bir hanenin tamamı. Madam Kleopatra 

1018 4212 Eski Kanlıca ve yeni Çubuklu mahallesinde 
eski Çubuklu çayırı ve yeni çayır caddesin 
de eski 35 altı defa mükerrer ve yeni 8, 
10, 12, 14, 16, 20 numaralı iki yü:r; otuz 
ııekiz arım arA üzerinde üıtü bek&r odaları 
ve altında dört dükkanı ve doksan sekiz arpn 
arsa üzerinde bir kirgir oda kahve elyevm 
bakkal ( depo olarak kullanılmaktadır) kırk 
iki arşın arsa üzerinde ahşap depo ve bin 
dokuz yüz dokun bet arım bahçeyi havi 
emlakin tamamı Refet B. 

119 4829 Kanlıcada Yenimahalle sokağında eski 7 ve 
yeni 21 No doksan altı arım arsa üzerinde 
tamire muhtaç olmayan ve elli arflll arsa 
üzerine tamire muhtaç olan kıımı havi olup 
ahşap iki katta dllrt oda iki sofa bir mutfak 
bir taşlık ve yetmiş iki arıın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı• Ahmet Ef. 

Yukarıda cins ve nev'lle ıemti ve numaraları muharrer 
emvali gayri menkulenln icra kılınan aleni müzayedeleri ne
ticefiııde hizalarında gösterilen bedellerle müşterileri üzerin
da takarrir atmiş ise de mezkür bedeller haddi liyıkında 
görtılmediğ'inden tekrar (on beş) gün müddetle ilin edilme
lerine karar verilmİf ve 3 haziran 931 tarihine müsadif 
çarıamba güııö kat'i kararlarının çekilmesi takarrur etmiı 
olduğundan yevmi mezkürda Aat on dörtten on bet buçuğa 
kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzümu ilin 

KAVAKLIDERE ŞARABI 
Vagod-li,Tokatliyan, Abdullah Ef. 

içilir? Tokatlı ve emaallerl lokantalarla 

lnhlıar ıatıı mataıaaı, Dimltrako· 
Nerede sfllılır? pulo, Hart~ Hermı., Yenlpaur ve 

emaalleri bakkaliye matazalarında 
laW.bul depon: Galata Ömer Ahit Han No. 12 

~? 

PHOSPHATllE FAllE 
(FOSFATİN FALIER) 

ÇOCUKLARIH EH lllUKElllMEL GIOAS OIR. 
7 inci, 8 ~ncı aydan ıtıbdren; menıeden ke~me ze 
anlarındil ve neşvu num.ı e:inasında kullanılır. Dı 
•ürnıesını ve kemiklerın laşekkulunu teshıl ede 
Sıhhat ve kuvvet bahş, eyler 
!-ter çocueun hoşuna gıder bır gıdadı 

t. QUAI AULACNIER. ASNIERES - PARIS IFR 

Vapur sahipier;ne ilan ••• 
~ıJ..lcti nıccmu•ı-ı ı 000 tona lıalip; olan emlianı 

limanıııd~ıı h•tanbula nakli i<;in lıu hLhllS& clvcri~li 
~ tonlul \ inçlcrlc mııcchhc ·, bir ııakliı c ı:•·ıni•i hir 
dctle isticar edik<e~ekti. \ a!)ıırlarıııı kiralamak arıusu 
nan 1.evatın talep edcekleri bir aylık maktu ucreti 
ı c bu ınııddctın inkiza•ında ycı miyc olarak istcye.:c 
laµ;ın, nihaıct .ıı maıJ> 19~1 tarihine ka·lar, F. T. 
tahtında İ,tanbul 1 7o. numaralı posta kutusu adresin 
hildirıncicri rka olu nıır. 

\lahrukat, yap;, nıürcttilıHt masra[ı, vııı\lerin tahrikı 
l(ibi bilumum· ma,arÜ i~b(ı maktu liçretc irlhal edilme 
mil \ e ıahlhe amcliyclcrindc ıınbarlarda ,·a.h,ıırılac 
mal sahihi r:1r:ıfından" tedarik •. ·dileccktir. ' 

Takriben bin tona bıllıt olan cmıianın bir defa 
ı c S:ımsıındP.n l~taııhula valnız bir •derde nakloh 
sefinenin l Temmuz 193.1 tarihinde Sam,uıı !ima 

1•--• "1hibi emrine amade bulundurulması meşr 

Evkaf Umum Mü 
lüğü vakıf akarlar 
dürlüğünden: 

Bir sene müddetle icar için 
Müzayedeye vazolunan emlak 

1 Dördunci.ı vakıf hanın :ısma katında ll No. Ol 

2 Hanın ikinci katinda 2. 4, :>, !ı , 8, .~ . l, 9, 
19, 20, 21, 23, 24, 2.'i, 27, 28, 29, .rn, JJ 
37, .~11, 'o. odalar. 

3 ilanın diirdüncıı katında :-, .~. 8-1, (). ıo, l 

ı.+, ıs, Jb, ıs, 19, 20. 21, 22, 9.7, ·28. 2 
;12, ~.3, ;14, .3.'i .. l6, 3~, J8, 39. 40, 'ı . oda! 

;\luıldeti icar: l·lı-•l.H den J. (, 932 tarihine kadar 
• • • 

İki sene müddetle icar için müzayede 
vaz olunan emlak 

4 Dıirdüncü vakıf hanın a!ma katında ı 8, 28 • 
S Jlamn birinci katında 1 O, 111, 14, 17, 20, ! 

No. odalar. 
6 1 lanın ikinci katında ı 3, 1 ~ No. odalar. 
7 - ! lanın dördüncü kaıımlH 23, 24. 2~, 26 , 'o. 
1\.lüddetl icar: J-6·931 den J 6-9.li! tarihine kadar ik 

* * * 
Üç sene müddetle icar için müzayed 

vazolunan emlak 
8 - l lördüncti vakıfhan zemin katta .'i No. telefon 
<ı - Hanın zemin im tında 66· 1 :- ve 8- 1 ı'\o. maj!;a· 

10 - ilanın asma katında l, 4, 7", 8, 1 ı. l .'i, 11', l 9 ~ 
ı 1 Hanın birinci katında R. 1 1, 19, 2 S, 24, 25 
12 - 1 fanın ikinci katında ı, 3, .3S, J5, 36, 3 

o lar, 
\lilddeti icar: 1-6-93 ı der 1·6·934 tarihine kadar üç 
Mebdei icarlar: Eski mtislccirkr için ak tin hitıımı. 're 

drlcr için te>lim tarihidir 
Müdd~ti müzayede: 12 mayıs <ı3 l dan i haziran 93 1 
Bal!da müharrer emlAk kiraya verileceğinden müzayed 

lunmu~ıur. Taliplerin yevmi ihale olan son gıinıin 'aa 
buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı mu\: 
ederek müzayedeye iştirak etmek ıizre lstanbul gliva! 
ğündc vakıf akarlar müdürluğünc miiracaaıları l!An olun 

Evsaf ve nııiştenıilatı hakkında malQmat almak İ•tey 
milddet zarfında muzaı ede oda,ına mliracaat ederek 
raporlarını görebilirler. 

,-.KODAK 
Beynelmilel müsabakasında kazanın 

ihtimali daha ziyade artar. 

- Daha idareli 
- Netice daha emin 
- Cihanıümul ıöhret 
Kopyaları11111 VELOKS kltıdma bastırınız. 
Kopyaların arkuında VELOKS kelimesi arayım 


