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İki İçtima 
ve 

Bir ihtilaf 
931 Bütçesi 189 j ilyon lira •• 

Cenevre bu hafta iki miihim ) 
lıeynelmilel içtimaa sahne olu- \ 
Yor: Bu içtimaların birncisi, ı 
15 mayısta toplanan Avrupa 
birliğini tetkik komisyonunun 
içtimaıdır. İkincisi de pazartesi 
günü Cemiyeti Akvam mecli
sinin 63 üncü devresinin baş
İ.uıgıcıdır. Telgraf haberlerin
den anlaşılıyor ki, ruznameler 
her ne olursa olsun, her iki iç
timaın da müzakeı·elerine ha
kim olan mesele Avuıturya ile 
Almanya arasındaki gümrük 
ittihadı teşebbüsüdür. 

Konır• •arelılıadarı Gazi Ha~retlerini 
11e ,iftliii lce:ımege ıelıgorlar 

:ıigarete 
Meselenin tarihi hatırlarda

dır: Geçen mart Avusturya ile 
Almanya, aralarında bir güm
rük ittihadı yapmağa karar 
verdiklerini bildirmitlerdir. 
Avustuı·ya ile Almanyanın si
Yasi birleşmesine mukaddime 
teşkil edeceğinden endişe eden 
Fransa ve Çekoslovakya, bu 
tasavvuru protesto etmişler ve 
Avrupada bir aralık harbi umu
miden evvelki buhranlara. ben
zeyen bir vaziyet hasıl olmuş
tu. Nihayet İngiliz Hariciye 
Nazırının teklifile, ittihat me
s~lesi Cemiyeti Akvam mecli
sıne havale edilmişti. 

İşte gerek ruznamesinde 
olmayan Avrupa birliği tetkik 
komisyonunu ve ruznamesinin 
başlıca mevzuunu teşkil eden 
Cemiyeti Akvam meclisini 
meşgul eden mesele budur. A
vusturya - Almanya gümrük 
İttihadı meselesinin Cemiyeti 
Akvam meclisindeki müzake
resi tahmin edildiği kadar ha
raretli olmamıştır. Bu, kısmen 
ıneselenin az ehemmiyeti ol
maktan ziyade çok nazik olma-
ından, kısmen de ihtilaf hak
kında söylenebilecek her şeyin 
aylardan beri söylenmiş ve bu 
mesele hakkında takip edilecek 
hattı hareketin de evvelce ka
rarlaştırılmış bulunmasından 
ileri geliyor. 

Filhakika Avusturya - Al
manya gümrük ittihadı mese
lesi, daha ziyade Paristeki 
F.r~nsız parlamentosunda, İn
ııılız avam kamarasında, Prag 
~aki Millet Meclisinde müza
I ereye zemin olmuş ve bura
arda söylenen sözlere karşı 

Almanya ve Avusturya tara
fından verilen cevaplarla mü
nakaşa edilmiş bulunuyordu. 
Cemiyeti Akvam meclisinin 
tetkik edeceği mesele, ittihada 
lnani olduğu iddia edilen 1922 
Cenevre protokolunun tefsiri 
olduğuna göre, bu hulcuki me
sele hakkında hüküm verirken, 
lahey mahkemesinin reyini al
ttıası tabii idi. Çünkü Lahey 
mahkemesinin iki sıfab vardır: 
Evvela beynelmilel ihtilaflar 
hakkında hiiküm veren yüksek 
l:ıir mahkemedir. Saniyen de 
~eıniyeti Akvam meclisinin 
••tişari bir hukuk encümenidir. 
lngiliz Hariciye Nazın Mr. 
llenderson'un teklifile Lihey 
mahkemesi meseleyi ikinci sa
lahiyetle yani hukuk encümeni 
ııfatile tetkik edecektir. Mev
cut muahedeleri ve mukavele
leri tetkik ettikten sonra itti
hada mini kayıtlar olup olma
dığı hakkında meclise mütale
asını beyan edecek ve meclis 
te nihai kararı verecektir. 

Binaenaleyh Avusturya - Alman 
İttihadının doğurduğu ihtilaf bütün 
hararetile devam ediyor demektir. 
Meselenin ilk merhalede had bir saf
haya girmesine Cemiyeti Akvan1 
meclisine ha,•;.le suretiJe mumanaat 
•dildiği gibi, şimdi de ayni müla!ıa
>:a ile ihtilaf Cemiyeti Akvamdan 
l.ahey ınahkeme•ine intikal ettiril
miştir. Şu muhakk>ktır ki, mesele~i 
gerek Cemiyeti Akvama, gerek ~a· 
hey R1'1hkeme•ine havale eden rıc~ 
""" ala bilirler l<i bunlar ıneıeleyı h 1 ' . k ,. h • letnıeğe yardımdan zıya.d~ at. ı 
.~•ap gününü tehir etmek ıçın du

!Unülınü~ tedbirlerdir. 
h l" •ansa ve Çeko•lovakya bu itti-
adın tahnkkukun:ı mani olmağa ka-

•ar . b · 
1 

. velmışlerdir. Fran:iada u sıya-
•tı ,.dd 1 • h .. k. 1 tt c takıı> etmeyen u u-
~:.t• ye,. yoktur. Hariciye Na:ı:ır: 

'•tıd' 1 1 'I d R .... ı, .. 
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ın !'On c.il u t'.\ n cıııcum-
... t \a .. 

kil elinden kaçrrmasına bir 

Kongrenin Büyük Ga
ziye verdiği mazbata 
"O, var, Samsun iskelesine çıktığı gün 
gibi, Sivas kongresini açtığı gün gibi .. ,, 

l
Azmin ve iraden nasıl her zaman bizimle 
ve bizimse sevgimiz ve saygımız ve kopmaz 

bağlılığımız her zaman senindir 

ANKARA, 19 A.A. - C.H. de senin izinde koşanlara mah
Fırkası büyük kongresi kararı- sus alışkanlıkla bir anda baıla
na tevfikan tekmil murahLasla rımızla yol alarak bizi nereden 
rın imzalarile Gazi Hazretleri- alıp nereye getirdiğini heyecan 
ne takdim edilen mazbatanın la gördük. 
sureti !udur: Sen her kuvvet karşısında 

En Büyüğümüz; dik duran yüce başım büyük 

Kongremizi açarken Tür
kün hafızasında azmin heykeli 
gibi dikili duran Sıvas kongre
sinin heybetli hatırasını andın 
İç ve dış düşmanlarımız elele 
üzerimize saldırıp zulmün ve 
hiyanetin süngüleri, millel der 
dile çarpan göğüslere nişan alır 
ken mukaddes vatan çatısı, can 
kulağını tırmalıyan acı seslerle 
çatırdarken, etrafı saran karan 
lığı gözlerinin şimşeğile dele
rek yakın istikbalin büyük ışı
ğını gördüğün günleri gözleri
mizde tekrar canlandırdın. On 
iki yıllık zaman mesafesi için-

millet önünde aşk ve hürmetle 
eğerken hey' eti umumiyemizde 
temsil ettiğimiz milletin vefalı 
ve duygulu kalbi göğüılerimiz 
de minnet ve şükranla çarpı
yordu. Her zaman olduğu gibi 
bugün de bize gösterdiğin yol
da yürüdük. Vatanın dört buca 
ğından gelerek milletin bağ ve 
engel tanımaz buyruğunu yü
rüttüğü şu yüksek çatı altında 
toplanan bizler vicdanlarımız
dan başka hiç bir tesire uyma
dan vatan ve millet dertlerini 
tıpkı senin dilediğin gibi doğru 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Böyle bir şey yok ! 
Mülkiyenin ilgası ne düşünül
müştür, ne de bir şey vardır .. 

Mektep hakkında verilen malumat ta 
yanlıştır. Talebe ve 

muallim adedi gösterildiği gibi değildir. 

Mülkıge mektebi müdürü 
Hüseyin Şükrü Bey 

ANKARA, 19 (Milliyet)
Mülkiye mektebinin lağvına 
karar verildiği hakkında bazı 
İstanbul gazetelerinde ç.kan 
neşriyat üzerine tahkikatt" bu-

sebep te bu meaeJede Fransız ef
karı umumiyesinin ısrarla talep 
ettiği ıiddeti göstennenıiş olması

dır. 

Diğer taraftan Almanyada yalnı~ 
bu gümrük ittihadını değil, daha bir 
çok şeyleri temin edemeyen hüku
mete hayat hakkı verilemeyeceği 
a~ikardır. Almanlar, ~ümrük it.ti: 
hadını istiyorlar, tamırat bedelım 
vermemek i•tİyorlar. Şark hudut
lntını tadil cttiımek İstiyorlar. ~~-
h. t •ark budutlarmda tadilat 
ıs an, s 

lunmut ve bunun gayri varit 
olduğunu bildirmittim. Salahi
yettar mahafilin tekziplerine 
rağmen bir takım gazetelerin, 
hali mektebin lağvı düıünül
düğü ve bilahare bundan vaz
geçildiği hakkındaki netriyat
ları, manasız bir ısrar telakki 
edilmektedir. Hele bu eski ilim 
ve irfan ocağının faydasız ol
duğunu iddia etmek gülünç ol
duğu söyleniyor. 

İddia edildiği gibi, mekte
bin 100 talebesi ve 25 muallimi 
yoktur. Mektebin 140 talebesi 
vardır. Muallimleri de 15 ten 
fazla. değildir. Mektepten her 
sene 30 talebe mezun oluyor. 
Ve batka mekteplerden çıkan-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

yapurmamak için Fran&anın yardı· 
0 ),,..da olma•ada lıarb~ kadar mr . . T . t 

.t eg"e karar vermı§tır. amıra 
gı m · ·h d d 

Avusturya . Alman ıtb a ı •· 
ve 1 d ··ıd· 
h ··•kil bir mesc e egı ır. a az mu:t . 

Velhasıl Avrupa ted_rıcen har!>-
tcn evvelki manzarayı ırae etm.~ge 
ba·I d Almanya - A'usturya gum
rük ~t:iı.adı, halledilmek ıöyle dur
•un, bundan sonra ~:k•.ca~ . daha 
d . d~ha 9ümullu ıhtılaflaı-ın 
erın ve . . .. .... 

b?ı· ba"'la:lgıcı gıbı ıorunuyor. 
- Ahmet ŞÜKRÜ 

Bütçe ve 
Tasarruf - . - -
En son rakkam 189 

milyon liradır ---
Şurayı Devlette de 15 

kadar memur açıkta 
kalmaktadır 

ANKARA, 19 (Telefon 
la) - 1931 Bütçesi 189 
milyon lira üzerinden bağ
lanmıttır. Hey' eti vekile 
yarınki içtimaında vekalet
lerin yeni bütçelerini tet
kik edecek ve 931 bütçe
sinin bir an evvel meclise 
tebliği için faaliyet sarfe
decektir. 

Şurayı Devlet kadrosu· 
nu hazırlamı9tır. Bu kad
doya göre 15 kadar memur 
açıkta kalmaktadır. Yeni 
kadroda münhal bulunan 
bir azalığın tahıisatı kal
dırılmıttır. Deavi dairesi
nin tevsiinden de sarfı na
zar olunmuştur. 

Yunanlılarla maç 
M. Kaçef yarın lstan

bula geHyor 

Türk - Yunan takımları arasındaki 
ma,:lara hakemlik edecek olan 

M. Kaçef 
Yunan takımile Cuma sünü yapa

cağımız maçlarda hakemlik vazifeıi
ni ıörecek olan Mösyö "Kaçef,, ya
rın Sofyadan şehrimize ııelecektir. 

Mö•yÖ Kaçef Bulgar •por teşkili.b 
erki.nmdandır. Geçen sene Tetriniev 
velde Atinada yapılan lıirioci Bal
kan oyunlarında Bulsaristanı tem•i
len ve kafile şefi olarak bulunmuı
tu. Bu ıuretle Yunaniıta.n spor teı
kili.tı dR kendiıini tanıımtbr. 

Yunanlıların ııran ve ınuvafakati
mizle bu defa yapılacak maçları icla 
re etmek için kendisine müracaat et 
miştik. Mumaileyh bu teklifi kabul 
etmiıtir. Yarın •aat 1 ela konuvan
ıiyonel ile ~ehrimize ııelecek ve spor 
erkanı ve mümessilleri tarafından 

karıılanacaktır. 

Trabzon belediye 
bütçesi 

TRABZON, 19 (A.A) - Beledi
ye bütçesi 146 bin lira olarak tespit 
edilmittir. ,---·-·· 

Piyango 
KUPONU 

Bu kuponu kesip 
saklayınız. 

• 
Piyan(/<> tafsiltilı 7 nci 

sıı /ılf tınılzdetllr. 

Türk Tarih 
cemiyeti 

Hey' eti idare 
intihap edildi 

Tevfik ve S. Rifat Beyler 

1 

'.ANKARA, 19 (Telefon) -
Türk Ocakları kurultayı kara
rile teşkil edilmiş olan Türk 

1 
tarih hey' eti Ocakların faali
yetlerine nihayet vermeleri do 

1 layısile Türk tarih cemiyeti şek 
!ine inkılap etmi9tir. 

Gazi Hz. bu cemiyetin hami 
reisliğini kabul etmişlerdir. 
Cemiyet Türk tarihinin ana 
hatları esasındaki tetkikatına 
devam etmektedir. Dört aya ka 
dar kitap çıkacaktır. Kitap iki 
büyük ciltten ibarettir. Ayrıca 
tarih atlası da hazırlanmakta-
dır. 

Vesikalar ve resimler de ay
rıca bir cilt teşkil edecektir. 

Cemiyet nizamnamesini ik
mal ettiği gibi, hey' et idaresini 
de intihap etmiştir. Riyaseti
cümhur katibi umumisi Tevfik 
B. İn riyasete, Yusuf Akço.-a 
ve Samih Rifat B. !er ikinci 
reisliğe, Reşit Galip B. umumi 
katip ve mes'ul murabhaslığa, 
Hüseyin Cemil B. muhasip ve 
veznedarlığa intihap edilmişler 
dir. 

Bugün toplanıyor 
·--

Muhtelit mübadele komis
yonunda umumi içtima .. 

Muhtelit mübadele komis- 1 
yonu bu sabah saat onda hey' -
eti umumiye içtimaını aktede
cektir. 

Bu içtimada umumi reis M. 
Rivas tarafından hey' eti umu
miyeye yeni Türk batmurah
hası Şevki Bey takdim edile
cektir. 

Ruznamede ikinci madde o
larak ta bürolardan çıkan :şle
re hey'eti umumiyenin ıttıla 
kesbetmesi vardır. Komisyon
da halen büyük bir faaliyet var 
dır. Yeni itilifname mucibince 
itlerin biran evvel bitirilmesine 
çalışılmaktadır. 

Bursa Valisi ve 
Fethi Bey 

- . 
Fatin Bey hakkında 

karar verildi 
ANKARA, 19 (Telefon) -

Bursa valisi Fatin B. hakkında 
Fethi B. meselesinden dolayı 
Şurayı Devlet mülkiye dairesi 
men'i muhakeme kararı ver
miştir. Bu karar Şurayı Devlet 
hey'eti umumiyesinin tasvibi
ne arzedilmiştir. 

C. H. F. Katibi 
Umumiliği 

ANKARA, 19 A.A. - C.H. 
Fırkası Katibi Umumiliğinden 

C. H. Fırkası umumi kongre 
si tarafından intihap edilen ye
ni umumi hey' eti idare azasın
dan Kütahya meb'usu Recep 
Bey yeni nizamnamenin hük
müne tevfikan Umumi Reislik 
tarafından Fırka Katibi Umu
m iliğine tayin olunmuştur. 

Mesele mühim! 

Bu işte amil ancak 
cehalet mi olabilir? 

Köprülüzade Fuat Bey, vaziyetı 
ancak bu ıekilde ifade ediyor ! 

Tarihi vesikalar nasıl okka heaabına sabldı? 
Maliye vekaletinin emri var? 

Sultan Ahmetteki hazinei 
evrakın satılması günün hadi
sesi oldu ve bütün tarih ve ilim 
meraklılarını telaş ve asabiyete 
düşürdü. Defterdarlığın boş, 
lüzumsuz kağıt diye sattığı bu 
evrak içinde bir çok tarihi vesi
kaların mevcut olduğu bir te
sadüf neticesi anlaşılmıttır. 
Tarih encümeni reisi Köprülü 
zade Fuat B. bu hususta bir 
muharririmize demiştir ki: ı 

- Satılan 200 balya evrak 
arasında çok kıymetli tarihi ve J 
sikalar olduğu muhakkakbr. 
Böyle bir şey satılırken sormak 
lazımdı. Memleketin Darülfü
nunun, tarih encümeni, bu işle 
iştigal eden adamları var ... Bu 
hadise memleketin haysiyeti 
maneviyesi için en büyük bir 
cürümdür. Dünyada hiç bir 
milletin kendi tarihi vesaikini 
sattığı görülmemiştir. Ortada 
bir salahiyeti tecavüz meselesi 
vardır. Bu salış ancak sevki 
cEhaletle yapılmıştır. Maliye 
vekaletinin böyle bir emir ver
miş olduğunu zannetmiyorum. 
Bu hareket gene aleyhimize 
propağanJa vesilesi olacaktır. 
Bu kadar lakaydi ile hareket e
denleri hükümet elbette teczi
ye edecektir. Ben, Darülfünun, 
tarih encümeni namına vaziye
ti resmen maarif vekaletine bil 

Fuat Bey 

direceğim. Bu vesikaların kıy
meti ölçülemiyecek kadar bü
yüktür. Başka memleketlerde 
bir tanesine avuç dolusu para 
vererek ahyoıolar, biz de satıyo 
ruz. Frenkler bir satırının üze
rinde aylarca tetkikat yapıyor
lar. Eğer söylendiği gibi haki -
katen bu evrak memleket hari-
cine çıkmış ise derhal geri sa
lın alınmalıdır. Bu vesaik Av
rupa kütüphanelerine gidecek, 
belki senelerce sonra biz ayni 
kitaplarda tetkikat yapmak i
çin binlerce para sarfedeceğiz." 

Ağ anacak hale 
gülüyorlar ! 

Bir Alman seyyah kadının başın
dan geçen maceranın hikayesi .. 
Şehir Meclisi tehrin muhtelif ma- 1 ğmdan madam mütkül bir vaziyette 

halleıine on tane mebal yaptırılması- kalmı,br. Seyyahlara refakat etmek 
nı kabul etmişti. te olan belediye aeyyahin ,ubeıi mü

Fakat hu hu•uıta bütçede hiç bir dürü Ekrem B. vaziyeti kurtarmak 
fa11l ve tahsisat olmadığından bu se- için hemen madamı almıı ve Ayaıof 
ne bu in5aat yapılınıyacaktır. yanın karş1&mdaki belediye 11hhiye 

"rakıimde umumi bala ela bu mey- müdüriyetine gÖIÜrmü,tür. Madam 
elanın manzara<ını bozduğundan kal buradaki daire hala•ııula ihtiyacını 

dırılamasına karar verilmittir. Bu su defettikten •onra hayret içinde kal
retle şehirde aptuhane ihtiyacı da- mıı ve: 
ha ziyade aı·tacaktır. - Berlinde umumi hali.lar bu ka-

Geçm &Ün bu yüzden garip bir dar temiz ve muntazam değfülir, di. 
hadise olmuştur. Şehrimize ııelen Al yerek derhal uhhiye müdiriyetinin 
man seyyahlarından bir kafile Aya- caddeden bir fotoıırafiıini alınııtır. 
sofyayı ziyaret etmitler ve bu esna- Meğer seyyah madam sıhhiye mü~ 
da seyyah]ardan bir madam yüz nu- diriyetini umumi hali. zannetmiş ,.e 
maraya aitmek ihtiyacını duymuş, k~ndjaine kim"e de aksini söyliyeme 

fakat o civarda umumi hala olmadı- mittir. 

Belki belediyeden fazla şikayet ediliyor; yahutta her 
İşin ön ve arkasında şehirlilerin karşısına mes'uliyet 
yükü omu:ılarıncla olarak belediye çıkıyor. Fakat şu 

reıme lıakın ııe şik2gette lıakkınıız var mı 
vok mıı siz söyleyin ? 
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No: 9 Yazın: M. Yavuz 

Kostantin müteessirdi 
Çünkü biz taahhüt ettiğimiz vergi

yi iki senedir veremiyoruz 
"Bugün, Sarıca köyünü 

teftişe gitmiştim. Türklerden 
bir akıncı müfrezesi, atlarını 
•Ürerek köyün sokaklarını, çar 
şısını, evlerini taramağa koyul 
du .. Mani olmak istedim; bir 
hançer, beni ve maiyetimi yere 

1 • düşürdü.. Köyü, gözümün ö
nünde yağma ettiler .. İki saat 
zarfında köy, bir harabeye dön 
müştü ... Köylüler, birer birer 
evlerini ve mallarım yüz üstü 
bırakarak şehre iniyorlar. Mem 
leket, baştan başa elem ve ma
tem içinde inlerken, siz, bura
da nasıl gülüp ve eğlenebili-
yorsunuz, Haşmetpenah ?,. 

Bizans'ın en maruf zekaların· 
dan biridir... Karşımda bir 
başka kadın olsaydı, hiç le en
dişe etmez, derhal mücadeleye 
girişirdim ... 

Sultan Mehmet, gözdesine 
yol gösterdi: 

- Sana bir fikir vereyim, 
Klio! Onunla tlaima benim a
leyhimde görüşmeğe başla •. ve 
kendisine, günün birinde saray 
dan firar etmenin mümkün ol
duğunu söyle! 

- Fakat, bu teklifimin kuv
veden f'ile çıkmasını istene? •• 

·f Bu son cümle bütün davetli
leri sinirlendirmişti. Kostan
tin hadiseden çok müteessirdi. 
N ikolaya hitaben: 

- Söz verirsin .• firarını tes
hil edecek tedbirler ittihaz edi
lir •.. ve sen, onu, Venediğe git
mesi için tqvik edersin .• ! Eğer 
buradan kaçmak ve V enediğe 
gitmek isterse, sana, açıkça fi
kir ve arzularım söylemekten 
çekinmiyecektir. 
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-Türklerin hakkı var •• Çün 
kü biz o havalideki köyler na
mına taahhüt ettiğimiz vergiyi 
iki seneden beri veremiyoruz! 

- Emrediniz padişahım! 
Her hizmetinize amadeyim .•. 

Fatih kaşlarını çattı: 
- Saraydaki prensesler son 

günlerde fazla dedikodu yap
mağa başladılar. Seni onların 
üzerine memur etmek istiyo
rum! 

Klio, padişahtan, hiç te ü
mit etmediği böyle bir teklif 
karşısım!a,başını önüne eğerek 
sustu. 

Padişaha ne cevap versindi? 
Sarayda dedıkodu yapan 

prenseslerin ve diğer Rum dil
berlerinin hemen hepsi de Kli
o'nun tanıdığı ve çok sevdiği 
kadınlardı. 

Rum dilberi düşünüyordu. 
Sultan Mehmet: 

- Ne duruyorsun, dedi, ce
va:;> versen~ ... ? 

Klio, padişahın her teklif 
ettiği hizmeti görmeğe mec
burdu. 

Sarayda, bir çok entirikalar 
çevi,·en Klio, vaziyetini tehlike 
ye düşürmemek için, padişahın 
yüzüne bakmadan cevap ver
di: 

- Derhal emrinizi ifa ede
ceğim, şevketlim! Prensesler
den veya diğer Rum k12ların
dan süpheniz mi var? 

- Evet .. Bilhassa prenses 
Eleni ... Bu kadının Venedikli
lerle gizli muhaberesi olduğu
nu haber aldım. Acaba doğru 
mu? 

- Şimdiye kadar hiç bir şey 
hissetmedim •.. 

- Yanında Venediklilerden 
bahs<ıtmiyorlar mı? 

- Efendimizle sık sık görüş 
tüğümü bildikleri için, benim 
yanımda gizli bir şey konuş
mazlar. 

- Emin misin? 
Klio emniyetle başını salla

dı. 
Sultan Mehmet, Prenses (E. 

leni) den şüphe ediyor, Vene
diklilere ihbaratta bulunduğu 
hakkındaki kanaati, hlldisele
rin yardımile kuvvet buluyor
du. 

Fatih, Klio'ya, daha ciddi 
ve mütehakkimane bir tavuı·la 
dedi ki: 

- Bu gece Prenses Eleni'
nin odasına gidip kendisile si
yasi mevzular üzerinde konuta 
caksın, anladın mı Fakat, dik 
kat et, bir şey sezdirmiyesin •. ! 
El eni çok şeytan bir kadındır. 

- Benden şüphelenirse •• ? 
- Onda böyle bir şey uyan-

dırmamak senin elindedir. E
dirnede oynadığın siyasi oyun
la.n ne ça.buk unuttun? 

Klio, sahhar gözlerini süze 
:ek güldü: 

- Edirnede yalnızdım, pa
disahım ! 

-_ Buraya gelince, kendinde 
bir deği§iklik mi hissediyor-
5Ull 

- Hayır .•. cariyeniz eski 
l(lio'yum .. 

- Yoksa zekana itimadın 
onı yok? 

Bilakis ... Fakat, Eleni, 

Klio tereddüt etti: 
- Firar etmek istemezse .• ? 
- O vakit kiminle muhabe-

ı·e ettiğini ve bu muhabereyi 
İstanbul'da kimin temin eyle- i 
diğini öğrenmeğe çalışırsın! 

- Çok tehlikeli bir vazife •.• 
fakat muvaffak olmağa çalışa
cağım. 

Fatih, elleri arkasında, oda
nın içinde dolaşıyordu. 

- Tehlikeli bir vazife mi, 
dedin, seni Eleni' den korkar 
gibi görüyorum ... başka bir en 
dişen varsa, çabuk, bana söyle? 

- Prenses Eleni kendisini 
zehirlemeği düşünüyordu .. Ben 
den şüphelenirse, ilk teşebbüs 
edeceği iş, zannederim, intihar 
etmek olacaktır! 

Sultan Mehmet, genç kadı
nın yanına oturdu: 

- Venediklilere hafiyelik 
yaptığı haber verilen bir kadı
nın kendini zehirlemeği dütün 
mesi çok şayanı hayrettir ... E
leni kendisini öldürmek için 
kolaylıkla zehir bulabileceğini 
ümit ediyor mu? 

(Bitmedi) 

Mısır intihabatı 
KAHiRE, 18 (A.A) - Bugün in 

tihabat dolayısile Dakhalia eyaletin
de kain üç kasabada kargaşalıkla.

olmu,tur. Halk polise hücum etmiı, 
polis ateş açmıştır. Halkten 6 kişinin 

öldüğü, bir çoğunun yara!andığı bir 

polis zabiti ile Üç polis neferinin de 

yaralanmış olduğu resmen bildiril
mektedir. Fc.-kat :gayri resmi malıl

mata nazaran ölenlerin ıniktan do

kuzdur. Ba!vekil Avni Sıtkı Paşa 

buı akşam gazetecilere ~anatta 

bulunarak, müntahiplerden yüzde 
65 inin rey vermiı ve bu suretle ye

ni kanunu esasi lehine bir hüküm ita 

etmiş olduklarını söylemittir. Bilmu· 
kabele Veft'çilerin lideri Nahas Pa
şa, ilin edilen İntihabat netayicinin 
doğru olmadığını söylemekte ve Stt 
kı Paıanın atideki neticelerle daha 
ziyade iftihar etme.otİ lizım geleceği

ni müstehziyane 'beyan etmektedir. 
100 ölü, 1500 yaralı, hapishaneler 
masuml&rla dolu, şimendiferler, tel
graf ve telefon hatlarında servisler 
inkrtaa uğramış, işler tamam.ile dur· 

mut, Mııır matem içinde .. 

Mısırda yeni asarı 
atika bulundu 

KAHiRE, 18 A.A. - Eski mu. 
kaddes Honnopolin ıehrinin ~ain 
'bulunduğu yerde Mmr Darülfünun 
lan tarafından yapılan asarı atika 
kqfiyatı meyanında Pluton'un Pro
serpine tarafından kaldırılmasını 

gösteren bir resmi hamil bir lahit 
vardır. Nubie'de Mısır hükiimeti 
hesabına çalıpn Almanlar geniş bir 
mezarlık meydana çıkarmıılar ve 
bin kadar mezar açmı!l&r gayet ince 
işlenmif vazolarla mücevherler bul
mutlardır. 

Ruslar dampingden 
vazgeçiyorlar mı? 

VAŞiNGTON, 19 (A.A) - Hü
kumet erkanı Ruıyadan gelen son 
haberlerden Sovyetler birliğinin sair 
ihracat memleketlerine karşı açmıt 

oldukları ticaret harbine nihayet ver 
mek iıtediklerini istidlal etmektedir. 
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HARİCf ~ HABERLE.R •• 
Mesele Lahiye havale ediliyor 

Avrupa birliği komisyonunda her memleketin 
istediler müzakeratta serbest olmasını 

Alman - Avus
turya itilafı 
---~-

Her devletin 
murahhası 

sözünü söyledi 
CENEVRE, 18 A.A. - Cemiyeti 

Akvam meclisinin 63 üncü içtima 
devreıi M. Fon Kurtiuı'un riyaseti 
altında açılmııtw. lngiltere hariciye 
nazın M. Henderson ıöz alarak, 
Avusturya - Almanya gümrük iti
lifınm tahakkuk etmesinin bazı 
beynelmilel mükellefiyetlere muga
yir olduğu mütaleasında bulunduğu 
nu söylemiıtir. Mumaileyh, meaele
nin İstipri reyi alınmak üza·e La.hey 
adalet divanına tevdi edilmesi tekli· 
finde bulunmu,tur. Bundan sonra 
lngiliz hariciye nazırı, Lahey diva-

M. Henderson 
nının mütaleası alınıncaya veyahut 
Cemiyeti Akvam meclisi tarafmdan 
bir karar ittihaz olununcaya kadar 
Almanya ile olan müzakeratını tatil 
etmeğe Avusturyayı davet etmittir. 

M. Schober, projenin, kendi mem 
lekei için hiçte gayri müsait olına
dığıoı, meınleketin istiklilini halel-
dar etmediği ve hiç bir muahede ah
kilmını ihlal eylemediğini iddia et
mİ§tİr. Mumaileyh, memleketinin 
gümrük birliği projesini diğer Av
rupa devletlerine de teşmil etmek 
niyetinde bulunduğunu ilin etmit
tir. 

( A. A.) 
ve 

Siyasi haberler 
Belki karilerimiz merak etmişler

dir: Bazı telgraf haberlerinin önün

de bir (A.A) işaı·eti vardır. Bu işa
ret, haberin Anadolu Ajanll tarafın
dan verildiğine delalet ediyor. Bu 
A. A. "Anadolu Ajans<., kelimeleri
nin ilk harfleridir. 

Filhakika Anadolu Ajansının ha
berlerini, çetrefil ve muğlak üslu
bundan da anlamak mümkündür. 
Çünkü herkes ittifak etmiştir ki, 
Türkçeyi, fen~ bir üslup ile yaz
makta Anadolu Ajan11 ile rekabe
te çıkacak kimse yoktur. Ajansın 

fena üslUbuna hepjmiz ahıtık. hava 

disi anlamak için bir defa okuyaca
ğmıız yerde iki ve bazan da üç defa 
okuruz. 
Eğer Ajansın bize tahmil ettiği 

külfet, yalnız bu birden fazla okuma 
ğa inhisar etse, şil<iyet edecek de
ğildik. Hazan yapı1ao tercüme ve 

ibare yanlışları yüzünden havadi
sin minası büsbütün değişiyor. 

Dün Ajans Cemiyeti Akvam mec 
!isinin Cenevredeki içtimaı hakkın
da bize bir haber verdi: Cemiyeti 
Akvamın 18 mayıs içtimaında Al
manya • Avusturya gümrük ittiha
dı meselesini müzakere edeceğini 

bildiğimiz için bu haberi dört göz 
le bekliyorduk. Ajansın bültenini 
aldık. Dikkatle okuduk. Ayni muğ
lak ifade. Bir çok nutuklar. Kimin 
ne söylediği anlaşılmayor. Bir daha 
okuduk. Nihayet manası anlaşılan 

bir cümleye tesadüf ettik. Diyo•·du 
ki: 

"Avusturya Başvekili, projenin 

kendi memlel.:eti icin hiç te müsait 
olınadığınıtı buraya varınca durduk. 

- Acaba, dedik Avusturya Baş
vekili gümrük ittihadı hakkındaki 

projenin müsait oJmadığını mı söyle 
mek iıtiyor? 

Düne kadar projenin müsait oldu 
ğu kanaatinde idi. Diplomat olduğu 
muz halde fikı·ini değiştirdiğini işit 
miş değiliz. 

Müzakerat 
berdevam 

Dünkü celsede 
murahhasımız 
da söz almıştır 

CENEVRE, 18 A.A. - Avrupa 
birliği komisyonu bugünkü celıesin 
de M. H ymans, Belçikanın bilhassa 
ticari mübadeleler rejiminin ıslaln 
ile uğratmakta olduğunu beyan et
miştir. Mumaileyh, Fransa tarafın

dan teklif olunan ve smai itiliflar 
akdinden ilı..reı bulunan çarenin 
stok halindeki 
mahsulat ve mai
ler için bir kıy
meti olduğunu 
ve fa.kat seçme 
ve lüks eşya için 
kafi olıı.ıadığını 
söylemiş ve milli 
menfaatlerini mu 
hafaza etmek için 
bazı devletlerin 
iktısadi sahada 
ittihaz etmiş ol
dukları tedbirle
rin alelekser diğer 
milletlerin men~. 
fiini kafi derecede 
hesaba katmamış Hasan Bey 
olduğunu ilave eylemiştir. 

İsveç murahhası M. Hymans'ın 
mütalealarma tamamile iştirak et
miştir. Mumaileyh glli-nrük maniala
rının çok yüksek ve ticaret muahe
deleı·inin istikrarsız olduğunu söy
leyerek 1930 mukavelenamesinin 
mer'iyet mevküne konulması temen 
nisinde bulunmuştur. 

Türkiye mümessili ezcümle 
şunları söylemiştir: "Bugünkü 
vaziyetin kısmen Avrupanın 
parçalanması neticesi olduğu
nu kabul ve teslim etmek icap 
eder." Mumaileyh her memle
ket için doğrudan doğruya mü
zakerata girişmek serbestisi
nin k?.bul edilmesini istemiş
tir. 

Felemenk mümessili, Fransa mu
rahhası M. Poncet'in noktai nazarı
na iıtirak etmiş ve sınai itilaflar 
hakkında ciddi ihtirazı kayıtlar der
meyan eylemiştir. 

Müzakerata yarin devam edile .. 
cektir. 
Avrupa birliği konferan
sında f.egeti murahhas mız 

CENEVRE, 18 (A.A) - Avrupa 

l ..... DiK.iJ 
inhisara tabi kaçak 
maddelerin ihbariyesi 
Maliye encümeni layiha üzerinde 

cüz'i tadilat yapmışhr 
ANKARA, 19 (Telefon) -

Bugün içtima eden Maliye en

cümeni inhisara tabi kaçak 
maddelerin ihbariyelerinden 

bir kısmının peşin verilmesi 
hakkındaki layihayı müzakere 
etmiştir. Encümen üzerinde 

cüzi tadilat yaptıktan sonra la-

yihayı bütçe encümenine tevdi 
etmiştir. 

Sigara kağıdından birden yüı 
deftere kadar beher defter içiıı 
hükUınetin teklifinde tayin e
dilen 5 kuruş ihbariye mukafa· 
tı encümence 4 kuruş kabul e
dilmiş diğer esaslar aynen ınu 
haf aza edilmiştir. 

Küçük esnafa kredi 
İş Bankası Ankara şehri küçük 
esnafı için 100 bin lira tahsis etti 

ANKARA, 19 A.A. - Tür
kiye İş Bankası küçük esnafa 
ve sınaat erbabına kredi açmış
tır. Banka Ankara ı.ıehri küçük 
esnafı için 100 bin lira tahsis 
etmiştir. Merkez müdüı·ü Sami 
Bey "Hakimiyeti Milliye" ga
zetesine beyanatında demiştir 

Ankara sporcuları 
ANKARA, 19 A.A. - İz

mir veBalıkesirde müsabakalar 

yapmak üzere gitmiş olan An

kara şampiyonu ve muhteliti 
ile sporcular bugün şehrimize 

avdet etmişlerdir. 

Kütahyada su 
KÜTAHYA, 18 (A.A) - Şehri

mizde sıhhi ve fenni surette su tev

zii meselesi halledilmiıtir. Hususi 

muhasebe ve belediyenin iıtirakile 

100 bin lira sermayeli bir su şirketi 

teşkil edilıniş tir. 

3 milyon dönüme yakın 
yer temizlendi 

ANKARA, 19 (A.A) - 4 aydan 
beri devam etmetke olan tarla fare

si mücadelesinde 5 Mayıs 931 tarihi 
ne kadar tamamen temizlenen arazi 

2 milyon 900 bin dönüm, farelerin 

kesafeti azalan arazi de 2 milyon 

550 bin dönümdür. Bu suretle müca 
dele teşkilatı 4 ay içinde 5 buçuk mil 
yon dönüm arazide farelerle 

dele yapmıştır. 
müca-

ki: 
'"İstihdaf ettiğimiz gaye tı· 

caret ve sınaat aleminde kahir 
bir ekseriyet teşkil eden küçii~ 
esnafın ağır faizler altında kal 
masma mani olmaktır. İkraza! 
çok ehven şartlarla yapılacak· 
tı " r. 

icra ve iflas kanunu 
tetkikatı 

ANKARA, 19 - icra ve iflil 
lr:anunu tadilitmm encümence miİ" 
zakeresinde bulunmak üzere teınyi_. 
reislerinden Fuat Hulusi Bey Ani<' 
ra'ye. geldi. 
Okuma bilmeyenlere 

devlet iş vermiyor 
ANKARA, 19 - Onümüzde~ 

haziran iptidalarmdan itibaren de•· 
!etin umumi hizmetlerinde hamal. 
gardöfren, tayfa, kapıcı, odacı, belı 
çi ve emsali işlerde çalışan müstah· 
demlerden millet mektebi vesika• 
olmayanların vazifelerine nihaye 
verilecektir. 

Bu ıribilerin ay nihayetine kad"'. 
mahalli maarif memurluklarına ııı 
racaatle imtihan vermeleri lazımdıt 

Maarif vekaletinin 
fazilet mükafatı 

ANKARA, 19 - Maarifçe fıı 
sene tevzii mukarrer fazilet mükif• 
tı için vilayetleı·den teklifler gelmiY 
batlamıftır. Üç muallim beıer yii 
liradan bin beş yÜz lira mükafat • 
lacaktır. Bu muallimler den birisi iJlı 
diğeri, orta, diğeri yüksek mekt•I 
hocası olacaktır. 

Muallimlerin seçilmesinde bij 
metler, yaşları ve faziletleri esl1 

tutulacaktır. 

M. Schober, meselenin Lahey di
vanına havalesini ltabul etmiş ve 
meclisin ittih~z edeceği karara inti
zaren müzakeratı tatil vadinde bu
lunmuştur. 

Ajansa telefon ettik. Ve öğrendi!c 
ki tercümede yanlışlık varmış. A
vusturya Baş"·ckili, projenin 4'gayri 
müsait olmadığını,, söylediğj yaztla 

cak iken, "müsait olmadığı,, yazıl-

ittihadı konferansına iştirak eden ı •ailllllmmm••••mmmmmmammmmmmmmmmm•'1 
heyeti murahhasaınız Cumartesi gü

nündenberi komisyon müzakeratına 

da iştirak etmekte<lir. Tevfik Rüştü 
Bey ltalya, Rusya, Yunan Hariciye 
Nazırlarile mülakatlarda bulunmak-

M. Briand, projenin Avusturya
nın i-.tikl5.line mugayir olduğunu ve 
Avusturya istikli.linin zamini olan 

mıf. 

- Affedersiniz dediler. 
Cemiyeti Akvam meclisini keyfiyet- Biz affettik. Fakat acaba havadisi 
terı haberdar etmeği ihmal etmiş 1 telefonla tashih etmeyip te aynen sa 
bulunan Avusturya hükumetinin bu hif 1 · _;,.en gazetele · k ·ı 
h k · · b el ·ıeı .. k llef" e erme g~,..... rın arı e are etmın eyn ını mu e ıyet ., A" 

tadır. 

CENEVRE, 18 (A.A) - Avrupa 
ittihadı komisyonu müzakeratında 

Tevfik Rüştü Bey söz alarak reisin 
ceınilekar sözlerile teşekkür ettikten 
sonra gümrük ittihadı, kredi, beyne! 
milel santralizasyon meselelerine ve 

bazı istihsal ~ubelerinde devletçilik 
uıulüne temas etıniıtir. Türk tezin

de Ekivalan• mühim bir eıas te.ıkil 
ediyordu. Tevfik Rü:ıtü Bey, beya
nabnı "dahilde ve hariçte sulh,, pren 
ıibi ile bitirmiştir. içtima.da Tevfik 
Rüştü Beyin sözleri çok ehemmiyet
le dinlendi ve iyi tesir bıraktığı sara
hatle görülüyordu. Tevfik Rüıtü Be 
yin ya.kininde bulunan Yunan ve Ma 

car Hariciye Nazırlannın tasvip edi~ 
ci hareketleri nazım dikkati celbedi-

• . . ri affedec<kler mı· Janstan kardeş-
lere karşı ar.ıktan açıga bır nayet- · d 
sizlik teşkil -etmekte bulunduğunu çe ve arkadafÇA rıcam şu ur: 
söyleQİ§tir. iyi Türkçeden vazgeçtik. Bari 

Mumaileyh, yekdiğerinden ayrıl- yanlış Türkce yazmayınız. 
ması mümkün olmıyan siyasi iıtik6 
taı ile hukuki istiklal ara1tnda bh· 
fark gözetmenin manasız olacağmı 
söylemittir. 

Bund"n sonra M. Grandi ıöz a
l:arak, Avusturya - Almanya projesi 
nin men1fii hakkında şüpheler i>:lıa.
elmi' ve beynelmilel mükellefiyetle
ri bertaraf etmenin hukukan gayri 
mümkün olduğunu beyan ctmiıtir. 

ltalyan hariciye nazm M. Hen
dersonun teklifine de iıtirak ebniş
tir. 

M. Fon Kurtius. Alman yanın dai 
ma beynelmilel mükellefiyetler kad
ro•u dahilinde kalmıf olduğunu te
yit etmİ§tir. Mumaileyh, mevzuu 
bahis projenin Avuıturyanuı. istikli 
lini ne siyaıeten ne iktısaden tehdit 
etmemekte olduğunu ilave etınİ§İr. 

M. Fon Kurtius, lstişari reyi alın
mak Üzere meıe]enio Lahey divanı. 
na havale edilmeoini kabul etmiştir. 
Müzakeı-ata ııarın saat 10 da devam 
edilecektir. 

Alfons'un emlaki 
MADRIT, 18 A.A. - Maliye na

zın tarafından neırolunan bir tebliğ 
de sabık kral Xll 1 cü Alfonoa ait 
hususi emJikin musadereıi keyfiye· 
tinin vaki bir tedbir olduğunu ve bu 
tedbirin servetinin ecnebi tahvilit ve 
eıhamına tahvili Peçeta kıymetinin 
tenezzülüne sebebiyet venniş olan 
kralın mes'uliyeti ihtimali naz.an i
tibara alınarak ittihaz edilmiş bulun 
duğunu bildirmektedir. 

Mısırda yeni hadiseler 
KAHiRE, 18 A.A. - Askerler, 

Mitıramer yakınında bir kaıabada 
halka ateı açmağa mecbur kalmış
lardır. 6 kiti yaralanmııtır. 

* 

Tahdidi teslihat 
ve Sovyetler 

Gelecek konferansa Rasltır 
da iştirak edecek .. 

LONDRA, 18 (A.A - Avam ka· 
marasında Rusya hakkında cereyan 

eden müzakere esnasında M. Lloyd 
Geoı·ge, Sovyetler birliği hüklımeti
nin t~hdidi teılihat konferansına i~
lirak edip etmiyeceğini sonnuıtur. , 

yordu. 
Hariciye müstetarı M. Daltom şu ce ----•·----
vahı vermiştir. Aldığnnız son habeı· Bulgar ekalliyetleri 
iere göre, Sovyetler birliği hükume- ve Yunanistan 
ti gefocek tahdidi teslihat konferan-
sına iştirak edecektir. Bu konferans ATİNA, 18 A. A. - Atina 
ta Rus murahhaolarının hazır bulun ajansı bildiriyor: Bulgar ekal -
ması pek büyÜk bir ehemmiyeti ha- liyet!eri lehinde Cemiyeti Ak
izdir. Müzakerat esnasında Rus mu- vamm himayesini talep etmek 
rahha•larınm muzaheretlerini ve be- ıçın Bulgaristanın muhtelif 
raberce çalışmalarını temin edebile. 

ccğimizi ümit ediyoruz. 

şehirlerinde geçen Pazar günü 
aktedilen mitingler üzerine Yu 
nan matbuatı bu tezahüratın 

Buğday konferansı muahed~lerin tadilini temin ü-
açıldı midile muttarıt bir surette ya-

LONDRA 18 AA _ A 1 _ ı pılmakta olduğunu teessürle 
, . . ra.arm .1 ek d" 

da Rusya da dahil olduğu halde tescı etm te ır. • 
Buğday ihracatı yapan 11 devletin "Deutschlandn den1ze 
göndermiş oldukları 40 kadar mu- • d" "ld" 
rahhasın iştirak ettiği beynelmilel ın lrl 1 
Buğday l<onferansı bugün açılmış- BERLlN, 19 A.A.- "Deut-
tır. Konferans, buğdayın istihsal schland" zırhlı kruvazörö bu-
fiatından daha aşağı bir fiatla satıl- ·· K" l'd R · · ·· h Hin 
masından mütevellit olan gayritabii gun ıe e eısıcum ~ -
vaziyeti tetkik ve icap eden tedbir- denburg hazır bulundugu hal-
leri derpif edec.l.;tir. de denize indirilmistir. 

Kırk haydut 
Takip neticesinde 

maktul düştü 

Tıp kongresi 
Eylülün ikinci nısfınd 

toplanacak 
Tıp kong .. esi işleri için reiı 

Sıhhiye vekili Refik Beyi ziyJ 
uzun zamandan beri Mardin etrafın ret etmek üzre Ankaraya git 
da ve köylerinde yağmacılık ve ta- mit olan Umumi Katip Dr 
lan yapan bir eşkiya çetesi, şiddetli Fahreddin Kerim 8. avdet el 
takip neticesinde mühim zayiata uğ · miştir. Temasları hakkında bİ 
rattlmııtır. Çetenin reisi Ali Ahmet ze dedi ki: 

Mardinden bildirildiğine göre, 

lsmail ile kırk kadar maiyeti mak- -Kongre eylulün ikim:i nı 
tul düşmüı, birkaçı da diri olarak fı içerisinde toplanacaktır. A 

kaydine ba•lannu•tır. Rapor ele geçirilmiş ve Mardine getiril- :r s 
lar matbaya verilmektedir. V mişlerdir. Bunlar Metinanlı Mah-

mut Tahir, kardeşi Mehmet, Osman saiti nakliyede tenzilat için g 
çen senelerde olduğu gibi, oğlu Abdülaziz, Harapbaba köyün- d 
•ebbü" • yapılmı•tır. Bır" çok den Davut, Şeyha oğlu Çetto, Ça- T q T 

!ılı Abdiilkerimclir. torlarımız tarafından muhtel' 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;i;;; \ mev:ı;ular üzerine tebligat h 

İngiliz sefiri dün geldi 
Mezunen memleketine git

miş olan İngiliz sefiri Sir Corç 

Klark dünkü ekspresle şehri

mize gelmiştir. 
Sir Corç Klark bugünlerde 

Ankaraya gidecektir. 

lamaktadır. Açılacak olan 
yük sergiye yerli ve ecnebi al 
ve edevatı tıbbiye mustahzer 
amilleri iştirak edecektir. Bi 

ı hassa yerli mustahzerat ami 
ri daha vasi mikyasta iştirak 
deceklerini bildirmitlerdir. 

Fahreddin Kerim Bey rd 
arif ve Sıhhiye vekaletleri 

1 Yeşil Hilalın doğurduğu, A 
rupa ve Amerikada çok iyi 
ticeler veren gençlik içki ale 
darlığı teşkilatının ilk muva 
fakiyetli neticeleri hakkında 
izahat veı·miştir. 

1 •••••• 1 

Darülfünun 

Tekrar görüşülec 
Rasim 

gene 
Ali Bey mesele 
Divana konuyor 

Darülfünun emini Muammer 

şit B. yarın şehrimize gelecektir. 
ammer Beyin avdetini müteakıp 

van toplanacak, R.asim Ali B. m 

lesini tekrar tetk:k edecektir. 
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Her dairede bir değişiklik var • 
Istanbul' da yeni 

mali teşkilat 

Bunun icrasına nezaret vazifesi 
teftiş hey' eti reisine verildi 

40,000 liralık suiistimal tahkikah devam 
ediyor. Adil Bey ketum davranıyor .. 

Bir müddetten beri Ankara 1 
da bulunan Maliye hey'eti tef
tişiye reisi ve borsa komiseri 
Adil Bey dün avdet etmİ§tİr. 
Adil Bey dün kendiaile goru
şen bir muharririmize muhtelif 
meseleler hakkında şu bey9.. 
natta bulunmuştur: 

- Son günlerde bazı gazete 
lerde "gümrükte bir sui isti
mal" serlavhası altında ve he
Yeti teftişiyenin yaptığı tahki
kattan bahis yazıları görüyo-
ruz. 

Hiç bir müfttiş elinde bulu-
1 

• _ , 

nan bir meseleyi tetkiki sırasın 1 · -

ılaki müşahedatını ga~etel~re Maliye Vekôl~!ı teftiş hey'e1i 
aksettiremez, hatta netıceyı al- reisi Adil Bey 
dılctan sonra dahi .... 

Binaenaleyh yapılan neşri
Yatta bir isabet olmaması lazım 
dır. Bu hususta şimdilik bir şey 
söylemekte beni mazur görece 
ğimizde şüphem yoktur. 

Tarla başı maliye şubesinde 
vuku bulduğu yazılan 40,000 
liralık sui istimal de henüz 
müsbet neticeye vasıl olmuş 
bir şey değildir. 

Maliye müfettişleri gördük
leri lüzum üzerine bu şubenin 

muamelatını tetkik etmektedir 
!er. 

İstanbulda yeni kaza teşki
latı münasebetile mali teşkila
tında buna uyması lazım gel
mektedir. Mütekaitler de maaş 
!arını mal müdürlüklerinden a
lacaklaı·dır. 

Bu münasebetle yapılacak 
yeni mali teşkilat ve değişiklik
leı·le ben meşgul olacağım. 

Tapuda yeni teşkilat 
•••••••• 

Yeni Müfettişlikler lağvediliyor. 
teşkilatta tasarruf 

ve intizam temin edilecek .. 
ANKARA, 19 (Telefonla) -

Maliye vekaleti tapuda yapılacak 
ıslahat tetkikatını bitirmiştir. Bu 
tetkikat neticelerine göre, tapuda 
Yeni tefkilat yapılacaktır. Yeni tef· 
kilatın esasları §Unlardır: . 
. 1 - Tapu ve kadastro müfetlıf· 

1~eri liığvedilecektir. Teftiıatı ma· 
lıye ve adliye müfettitleri yapacak
lardn-. Bu suretle ta1arruf ta temln 
edilmiş olacaktıı·. 

2 - Umumi müdiriyetteki mer
~".'.' tapu ve kadastro müdüriyetl~ri 
l<ııvedilec•k, bu teşkilata mukahıl 
etnlak tasarruf işlerile ıneuıul ol- 1 
ırıa~ üzere bir emlak sicilli müdiri- ı 
Yetı teskil olunacaktır. 

Vilayetlerdeki kadastro riyaset- J 
leriJe tapu müdürlükleri birlettiri
leceı., kadastro heyetlerinin idare 
·~ ınes'uliyeti mahalli tapu müdür
lukJerinc verilmek suretile yeni kad 
to tanzim edilecektir. 

3 - Maliye vekili, yeni teıkilat· 
t, da kanun ve talimatnamelerin sa 
r· lhatine rağmen jtleri sürüncenıede 
~n·akan ve lüzumsuz suallerle mua
t>tdeyi teehhüre uğratan memurların 
~ İddetle cezalanması için bazı ahkim 
i..oyrnu~tur. 

Evrak ve muamelitın teehhürüne 
•ebebiyet veren memurlar halıkında 
ô cezai tedbirler tapu muamelitının . • d 
llİr'atle neticelenmeıini temin e e-
tek kadar kat'idir. 

Bu yeni tetkilatla tapu ve kadaı
tro tetkilatında senede ı7 bjn liralık 
~İr tasarruf temin edilecek ve iıler 

Denizde: 

inkıta .• 
Se9risefain müzakereyi 
kesmiye mecbur oldu 

Bir müddettenberi Seyriıt:fain ida 
nu Meclisten ııeçerken bazı tadilat 
betin kaldı .rılması için başlamış 0 • 

tan münasebat tekr4tr muukati ol

ınuştur. 

Seyrisefain idaresi Karadeniz hat. 
lında anlaşmak için noktai nazarını 

•e tespit ettiği esa5atı vapurculara 
biJdirınişti. Vapurcular bu esasatı u

~n uzadıya tetkik ettikten sonra 
dün bir ictiına yapılmasına karar ve· 
t-ilrniştir .. 

Dünkü içtimaa vapurculardan an 
•ak bir ikisi İftİrak etmiş ötekiler 
Celrneıni-:tir 

. Bunu~ ü;erinc Seyrisefain idare· 
'•nce vnpurcuların hüsnü niyetle ha
t•k•t t d·kı . 1 1 .. " mc ı erı an aıı ınış ve mu-
~lt.~ra.ta devam edilmemesi tekaı·rür 

.. 
,ıap"rı idart:si umumi müdürü 

Atıf Bey 
daha çabuk ve salim bir Jekilde ce
reyan edecektir_ 

Tapu ve kadastro tetkilatında ara 
.zİı i,Ieri kanunu medeniye göre yapı
dığından, bu işler adliye müfettiıler! 
tarafından, takdiri kıymel ve emaalı 
muamelelerde maliye rnüfetti§leri . 
tarafından teftiş edilecektir. Yalnız 
ı.u yeni vazifeleri de deruhte edecek 
olan adliye ve maliye müfettiıleri 
ıimdiden tapu ve kadastro idarele-
rinde çalışacaklardır. ı 

Yeni sene bütçesinde tapu "J"e ka 
dastro teşkilatı bu esaslara ıı;öre tan 
zinı edilmişir. 

Haliç tenzilat 
yapmah 

Ticaret odası hu fikri 
tavsiye ediyor 

Ticaret Oda" Haliç tirketinin fial 
ücretleri hakkında tarife komisyonu· 
na bir müracaatta bulunmuştur. 

Oda Haliç şirketinin bugün bilet 
ücretlerinde oldukça mühim bir ten
zilat yapabileceği kanaatini izhar et· 
mektedir. 

Ticaret Odası bilet ücretJerinh . 
tenzil edebilmek için şirketin hangi 
cihetlerden ve na~ıl ta1arruf yapabİ· 
leceğini de cöstermetkedir. 

İzmirdeki tütünler 
İZMiR, 19 (Hususi) - İn

hisar idarsince bankalara nıer

hun tüccar tütünlerinin müba

yaası talimatnamesi geldi.Şim 
di heyetin ırelmeıine intizar e-

~~~~~~~~~~~~-

isteniyor m~ 
Odada 

Tadilat 

BeledigedtJ 

Gene kaldı! Biz şaştık! 
Vapurcular mütemadi-

r Dün mümessiller bir 
içtima yaptılar 

Şehrimizde ecnebi tirket ve grup
ların mümeııilleri dün Ticaret Oda
sında bir içtima yapmı,lardır. 

Ecnebi sirketlcri memleketimizde 
temsil edenlerin komiıyoncularının 

sermayedar grup murahhaslarının 

iıtirak etikleri bu ir;timada yeni ka
zanç kanunundaki bir madde üzerin

de ıı;örütiilmüştür. 

Ecnebi gruplar mümessil ve ho
misyoncularının verecekleri kazanç 
vergisile, er.nebişiı-ketlcı·in n1emleke

tirnizdeki kazançlarından alınacak 

verginin sureti cibayetini gösteren 
bu m~dde üzerinde uzun uzadıya gö 

rütülmü~tür.Neticede kazanç kanu
Mecl!sten ıı;eçeı·ken bazr tadilat ya-
pılmasını temin için teşebüsat 1 

pılmasına karar verilmiştir. 

Vilagett~ 

Sergi 
-·-

Ne şekilde 
açılacak? 

ya-

Ziraat Odası sergi progra
mını hazırlamıştır. Buna göre: 

1- 22 mayıs cuma günü ser 
giye iştirnk edecek zevat Tak
sim bahçesinde bulunacaktır. 

2 - Sergiye iştirak için kay 
dolunanların yarın akşam saat 
on sekize kadar teşhir edecek
leri hayvan ve çiçekleri bahçe
ye getirerek plandaki yerlerini 
alacaklardır. 

3 - Yeni istirak etmek iste
yenleı· de bugün öğleye kadar 
kaydolunacaklır. 

4 - Ziraat Odası ve tertip 
hey' eti azası yarın bahçede ha
zır bulunacaktır. Jüri hey'eti 
cuma günü saat sekiz buçukta 
bahçede bulunacaktır. 

Yalova yolları 
Vali veya muavini bu hafta 

Y alovaya giderek yol in,aatını 
teftiş edecektir. 

iskan miidürü 
İskan ;,teri için iski.n mü

dürü Y alovaya gitmittir. 
Çatalcada teftiş 

Teftİfat için Çatalcaya git
miş olan vilayet jandarma ku
mandanı gelmiştir. İnzibatın 
çok mükemmel olduğu görül -
müştür. 

Esnafı teftiş 
Haziran bidayetinde bütün 

esnaf umumi bir teftişe tabi 
tutulacaktır. 

Bu teftiıte esnafın cemiyet
lerine girip girmedikleri tetkik 
edilecek ve cemiyetlerine gir
memiş olan eanaf, cemiyetler 
talimatnamesinin cezai hüküm 
!eri ile tecziye edileceklerdir. 

Sıcaklar tabii 
imiş ! 

• 
Rasathane bu boğucu 

sıcağı yerinde 
ve yolunda buluyor ! 
Havaların son ıünlerde sıcak git

mesi bazılarınca ~ayri tabii cibi gö .. 

Adliyede bir mühim 
ve ilk hadise! 

Dün ilk defa olarak nıüddeiu
mumisiz bir ceza davası görüldü 

Toptan bir dava .. 
~i~ yoktan, 7ahmetsizcc- servet 1 ~~sedil~t adam benim demesindeki 

ıahıbı olmıunnrn ~•rrını ke~feder. Ar- aıkmetı anlıyamıyorun1.,. 

jantinli Zeki Ef İ'lmİnde bir zat, is.. İrfan Emin Bey, buna ili.ve ede-
tanbuld;ı çıknn gazetl~rjn hemen ek cek biı· !'Özü olup olmadıgı sualine: 
serisi aleyhinde bir hak:ıret davas - Hayır .. Altına imzamı koymak 

Adalar ve Anadolu 
sahili 5 senede ışıyacak 

Elektrik ıirketi müdürü M. Han
ıes dün vali ve belediye reisi Muhld 
din Beyi :ziyaret ederek Anadolu ya 
kası ..,. Adalar elektriği etrafında 

•Örüımüıtür. Aldıiımız malumata 
nazaran ıirket bu son baharda tesi
satı ikmal etmit bulunacaktır. Fakat 
ıirlıetle yapılan yeni bir anlaşmada 
adaların ve Anadolu sahilinin tenvi 
ri beş .sene eene geri kafmııtır. 

Yapılan yeni mukaveleye nazaran 
tirket bu tesisatı beş sene içinde yap 
mağa mecburdur. Ve teıisata da iıte 
diği zRman ve İstediği yerden başlı
yabilecektir. 

Belediye de iştirak etti 

yenSeyrisef ain idareainin re
kabetinden ıikiyet ederler. 
Hakikaten böyle bir rekabe 
tin Türk vapurculuğunun 
inkiıafı noktai nazarından 
muzır olacağını düşündüğü 
müz için devlet yardımı gö
ren bir müessesenin servis
lerini Türk vapurculuğuna 

darbe vurmiyacak tarzda 
idare etmesi daha musip o
lacağı kanaatini besliyor
duk. 

açmıştı. Zeki Ef. ga.:etelerin her b! n b ıka bir diyeceğim yok .• Ceva 
rinden iki~er bin lit'~ tazminat ist u \·erdi Perşembe günü Taksim bahçesin-

yordu. Bu zat, kendisine mühtec. Bur.da~ sonra diğer gazetelerin ı de ac::ılac.ak bahçıvanlık ve tavukçu· 

Filhakika Seyrisefain ida 
resinin Türk vapurcularma 
bir teklifte bulunduğunu ve 
bu teklif etrafında görüşül
mek üzere vapurcuları da
vet ettiğini gazeteler yazclr
lar. Bu İçtima diin yapıla
caktı. Haber aldık ki, bazı 

denılmtsini itik~dına. f:ıir tecavüz t, 'cs'u, müdürleri istic:vap edildi. Da- luk sergisinde dağıtılacak mük.8.fat 
lakki ediyoı- ,,~ h I• hakkında zabıt acı vekilinin sabit celbi hakkındaki için belediye ?00 lira vermek ıureti-

vapurcular içtimaa gelme
ğe lüzum görmemi~leı-. Bu 
alakasızlıktan vapurcuların 
Seyrisefainin r:!kabetinc e-ca tahkikat yapıldığının neşrinde ;ı .. 

ğır bir hakaret mahiyeti görüyo( 
Dün ikinci ceza mahken-::esi bu garİ;t 
dava~ıın rüyetine, aleyhine dava ;:ıçı 
lan Milliyet, Cüınhuriyet, Son Pos 
ta, Akşam, lst;u1bul, Jurnal doryan 
Repüblik gazetelerinin mes'ul mü 
dürleri huzurile baılandı. 

Muhakemenin bi~ hususiyeti de l s 
tanbul adliye taı-ihinde heınen ilk d< 
fa olarak Müddei umumı hazır bu
lunm?.ksızın cereyan etmesi idi. Ce
za muhC1keme uıullcri kanununun 

J$ürhan fJe Agah Be9ler 
344 üncü maddesine dahil olan •UÇ · 

)arda eğer i.mmenin hakkına temas 
eder bir nokta yoksa kanun, müddei 
umuıninin mutlaka mahkemede ha
-a:ır bulunmaıını ıart koşmayor. Müd 
dei umumi Muhlis Bey, celse açıl 
dıktan şonra ınevk.iini terkederek 
gitmiş bulunuyordu. Muhakemeye 
bu suretle müddei umumi bulunmak 

sızın başlandı. 

Evveli. davacı vekili davasını tet
nh elli. Zeki Ef. hakkında yazılan
ların müvekkilinin haysiytot ve ,ere
fine nakiote ira.' eder mahiyette bu-

taleb~ tt'tkik ve hiı· karara raptolun 

ınak Üzere muh;.ııkeme 2 Hazirana 
kaldı. 

Çamlıca cinayeti 
Behiç Bey Ağırcezada 
15 seneye mahkum oldu 

Çamlıcada S•fa ıı;azinosunda Alek 
san İ~mindc bir garsonu tabanca ile 
vurup öldüren Behiç Beyin muhake
mesi dün Ağırcezada İntae edilmiş 

ve Behiç Beyin cürmü sabit görüle
rek Ceza kanuaunun 448 inci madde 
si n1ucibince 15 ~ene aGır hapse mah 
küm olmuştur. 

Behiç B. mRktulün vtl'e!lesine bin 
lira tazminat vea·ecektir. 

Komünist Reşadın 
muhakemesi 

Komünist Reşatın muhakemesin~ 

dün Aflrcezada hafi olarak devam 
edilmiş ve müdafaa yapılmak Üzeı e 
muhakeme önüınüzdeki Salı rününe 
lıırakı[mıthr. 

Baro inzıbat meclisi 
Baro yeni in~ıhat mecliıi dün lt.ıp• 

Janaı·ak baronun dahili itlerine te .. 
mas eden bazı meıelel~rj müzakere 
~tmiştir. 

Suzan H. 
, •• •+--

Fasa kaçmak 
lunduğunu ve polii birinci !Ubesince • • • 
takibat yapılmasından hfthsedilmesi • ıçın mı 
kendi•İ hal<kınrla şüpheli bazı zanlar b ı • 7 
hu•ule gdirdiğini söyledi. uraya ge mışti . 

Bundan son•• maznun mevkiinde IZMIR, ı9 {Husuıi) - Hafize 
bulunan mes'ul müdürlerin İıtiçva- Suzan hanımın isticvabına devam 
bma ba,landı. llk isticvap edilen Po ediliyor. Yarın Hidayet ve Nazmiye 
litika nıe•'ul müdürü, hakkında ne' hanımlar müvacehc edileceklerdir. 
riyat yapılan zı-tın iımi Zeki değil, Nazmiye H. babaıı tarafından red .. 
Zati olduğunu, binaenaleyh, dava et dedilmiş ve ailesine ilticaya mecbur 

olmuıtur. Hidayet H. zevci Fazıl B. 
mesi İcap eden z"tın Zal; olması bek aleyhine tal?k davaıı açtı. 
lenilebileceğini söyledi. Çocuk meaeleıi ıı;arip bir ıafha-

Gazetecilerin vekiletini deruhte ya ıı;irmitlir. Dr. Kara Ali B. çocu-
eden İrfan Emin Bey dedi ki: jun ilnne•İ Remziye hanımın doiurt 
_Yazılan isim, Ztki değildir, Zi'. · tuğu kf\dına benzediğini söyledi. 

Müphemiyetin izalesi için Remziye 
tidir, Arjantinli ıuübendis 7.ati itmin H. muayene edilecektir. . 
ele bir başka ıah11tan bahsedilmiştir. Diğer taraftan Suzan H. ın latan 
Zeki Ef. bunu niçin üzerine mal e- buldaki adr .. ine M. Gi'den şu maal 
diyor? de bir telıı;raf l{elmiştir: "Vapur üc-

Davact vekili huna cevap vererek retiniz tediye edildi. Cumartesiye 
hareket ediniz. Buseler." davayı icap eden neşriyat etrafında 

.. .. . Za . . . Bu telıı;raf l ıtanbuldan burada 
b.zı sozlPr soyledı ve tı ile Zekı- r Suzan Hanıma ıönderilmiştir. 
nin e•ki harflerle yazJış tarzı biribi 1 Bundan da anlatılıyor ki Suzan 
rine çok benzediıı;ini, Arjantinli mü- H. htanbuldan do&ru FHa aidecek
lıendisten kastedilen miivekkilinden ti. FalıRt bu telıı;raf ıı;elmeden evvel 
başkası olmadığmı ilen ıürdü. polis tarafından yakalandıiı için 

le iştirak etnıiştir. 

İki gün tatil hemmiyet vermedikleri mil 
Belediye d~iıni encümeni son gün nası çıkarılmaz hı? 

!erde fazla çalıştığından brndan böy O halde neden şimdiye 
le bir de Salı olmnk üzere haftada iki kadar vapurcuların müt -

gÜn tatil yapınağa karar >ermi~ler- madiyen ıikayette buluna- ılı 
dir. Encümen dün çalışmamıştır. 1 rak, avaz avaz bağırdıkları-

na saştık, 

Cambazhaneyi teftiş 1111 l51z ı1e dersiniz? llJ 
Belediye sıhhiye müdürü Ncııet ı · ' . 

Osman B. dün Taksim at cambazh.ı 
nesine giderek teftiş etmi,tir. 

-- . ..._...._ 

Ekonomi 
ihracat tröstü 

yaptllar? 
mü 

Şirketlerin bu hareketi mü
him bir alaka uyandırdı 
Almanyada yün üzerine iş yapan 

§irketleı· aralarında bir trost yapını:; 
!ardır. 

Almanyada bi•im yapagı ihraca-
tonız oldukça mühim hiı· yekUna ba
liğ olduğu İçin bu birleıme ıehrimiz 
de alaka ile takip edilmektedir. 

Yapmıyanlardan ceza 

1 Rekor! .... -
Son içtimada 600 kağıt 

yanı 300 metrelik 
zabıt tutulmuş 

Şehir Pt1eclisinin Nisan devrei İç· 
timaının 5on &Ünü be~ celse nkt~dil-
miş ve şiındiye ka,_ ____ ..,~,. 
dar en çok zabt 

tutulan içtiına b 
olmuştur. Beş c~ 

sed.c birer al·şn 

boyunda 600 7a 

bıt kağıdı doldu , 
rulmu,tur. 

Bu zabıtlar İl< 

yüz !eri tutmakt. 
Ticaret borsası tarafından hubu-

dır. Hiılisası ell 
bat ve zahirelerin analizi hakkında ı 

zabıt kağıdındı 
bir karar ittihaz edilmiştir. 

Bu kara.ra nazaran badema borsa-
da muamele rörcn zahire ve hubu
bat la buğday ıı;ibi analize tabi tu
tulacak ve beyannamelerde analiz ne 
ticeıi yazılacaktır. 

Analiz mikdarını yazmıyan1ardan 
ceza a]rnacaktır. 

itiraz ediyorlar 
lthal edilmesi hakkında Ticaret 

borsası meclisi idaresi tarafından ve

rilen karar zeytinyağ tacirlerinin iti
razlarını mucip olmaktadır. 

Ticaret Odac:ı riyaset divanı bu
gün içtima ederek bu meseleyi tet
kik edecektir. 

_, ....... _ ................. _ .. ._. ........ -.• -... ....._ 

Kambiyo Borsası 
lıterlle 1030 Kuron l!i,94,00 

Dolar 0,47,23 Şilin& 3,36,00 -------
Fraıık 12,07,00 Pezcta 4,68,62 -------
Liret 9,02,00 R.mark 1,98,25 -------
FranlıB. 3,39,2!1 Zloti 4,24 -----'-
Drahmi 36,42,00 l'engU 2,70,7!1 ____ .;...__ 

Frank 1. 2,44,9!> ley 79,30 

Leva 65,IO Dinar 26,8,1,00 --------
Florin 1,17,!IO Çcrvoneç 1088 

f Allın 900,00 

ancak 

mİ§tİr. Zabıt meıaitınOc ~i..ir"atten 
dolayı müdür Zühtii B. ve Atkf 
daşlarının lakdirnaıne ile ta1lifinc 
karar verilmi;tir. 

İş Limted 
İdare heyeti nasıl 

teşekkül etti? 
Dünkü nüshamızda tetekkülün

den meınnunİ)•ctle bahsettiğimiz 1, 
Limted şirketi, pek yakınlarda faali: 
yete geçecektir. 

Evvelce de yazdığımız gibi ıirke
tin müdürü olarak, esasen ötedf'nbc .. 
ri ihracat işlerile meş~ul olan kıy~ 
metli tacirlerimizden F ortun zade 
Murat ve Şerif ude Süreyya Bey
ler çahşacaklal"dır. 

rünüyordu. Rasa
tanenin verdiği 

malUmata göre ıı 
caklık gayri tabii 

deiildir. 

1 Bundan sonı·A Son Poıta mes'ul Suzan H. makaadında muvaffak ola 
mamıttır. 

Hor;a 
harici 1 11\ccidiye 54,50 

ı Banknot 261,00 

Şirketin nizamnamesine &Öre mü
dürlerden birinin motlrık~ terikler
den intihap olunmaıı f•rttır. Şirke
tin nısıf hiııesinc rnaJik olan İt Bın
kası, malik oldukları reyleri temsil 
etmek üzere bir veya iki zat intihap 
ederek şirketin faaliyetine iştirak e· 
decektir. Haber aldığımıza ı!Orc şim
dilik müdürü umumi Celal cey ile 
İstanbul !Ubcsi müdürü Muammer 

Bey bankayı tem~iJ edccekr~rdir. 
Şirketin merkezi, lş Bankaıının üst 
katındaki dairei mahsus&.drr. 

Mayısın 19 gü
nü zarfındaki ha 

raretin a:.t.-mi de

recesi 18, 7 oldu· 
ğu halde, Mayıs 

ayına ait 18 sene· 

Jik normal hara· 
relin vasalİ•İ 20 derecedir. Şu halde 
bugünkü hararet normalin de dunun 
dadır. Mayii ayına ait 18 senelik a-

. . etlerin vasatisi 28,4 derece 
zamı nııp 

oldugu halde bu sene mayıstaki a~a
mi hararet derecesi 26 yı 1eçmen11!· 

tir. 
Buaünkü hararet a2"mİ .26, asıı~-

• lO .. a·r hafif ve ınutehavvıl, n , ruzı 

1 

müdürii iıtiçvap edilecekti. Selim 
Ragıp Beyin rahatsızlığı dolayısile 

gelmediği anlaşıldığından muhake
menin gıyabında devamına karar ve 
rildi. 

Müte-akıben "MilJiyet'' mes' -
ul müdü•ü Bürhaneddin Bey 
iatiçvap edildi Bürhaneddin B. ez 
cümle dedi ki: 

- Efendim, i minin Zeki. olduğu 
anlaşılan bu zatı şimdi görüyorum. 
Fakat aleyhimize dava açtığını Öğ

rendikten soma h•kkında tahkikat 
yaparak bazı malümat edindim. 

Zeki Ef. Alman ve Leh unsuruna 
mensup ve aslen muıevidir, Biliha~ 
re Jorj Naneke iomi altında Atinada 
uzun zamanlar kalmış, daha sonra 
da lstanbula gelip müslüman olmuş
tur. Biz esasen Zeki Ef. den değil 

Zati Ef. de ahsetmi tik. Bu 

Kurbağa yağmuru 
Adana 19 (Hususi) - Son 

yağmurlardan sonra Adana so 
kakları küçüklü büyüklü kur
bağalarla dolmuştur. 

-·· 
Esham ve Talıvilatın ııevı 

stikrazı dahili 113,7!> 
Düyunu muvahhade 91,00 
ikramiyeli Deınir)olları 4,30 .............. ~ ............. 

inkılap müzesi 
lnkıli.p müzesi komisyonu dün 

içtima ederek tetkikatına dc,·am et
mi~tir4 ... ......................................................................................... ~. 

, 

Bir türlü kurtulamadık 

. ·.· .. ·.·.· ... · .· .•.·.• 
• 
............. t 

••••••••••• • • •• •• • ••• • •••••••••• ·. • ......... . 
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4 lYT'I'Lt'IYET ÇARŞANBA 20 MAYIS 1931 

llilliy~t 1 Memleket işleri 1 ( Miza~ J 
R 1 h e A t• ti ]~(J!"""!---

flll 11nıde.~l "Milliyelfr" us arın arıcı ıcare 13ıo11 
20 MAYIS 1931 

)AREHANE - Ankara cadde'll 
100 Telıırııf adresi: Milliyet, ı .. 
ul. 

Telefon num&ralarıt 

:4311 - 24312 - 24313 

\BONE ÜCRETLERl 

yiığt .. 
Tilrlciye için Hariç için 
400 kul'llf 800 kuruı 

750 .. 1400 .. 
1400 " 276~ • 
----+·-

elen evrak geri verilmez 
üddeti geçen nüıhalar 10 kurut 

ı Gazete u matbaaya ait iti• 
n~i.idiriyete müracaat edilir. 

1 ızetemiz i.l&nların meı'uliyetinl 

jıl etmez. 

Bugünkü Hava 

Dun cnfazla hararet 26 enaz 
) di. llu~n ruzgAr hafif lodos 

1 
c h'"" ek>erı vı·e tl e oçi'.' 1 • 

f 

, Cambazhane ! 
1 Vaktile gazetelerde Taksim 

~ 'ıdyomu için söylenen bu sö-
1 'ı nihayet hakiki bir muba
' ; ını bulduk. Şu eski talimba-

meydanında çadır kurmuş 
1 1 n Cambazhaneden bahset
' k istiyorum. 
1 

Gazetelerin bu sirkten hav
ı r haşyetle bahsettiklerine ba
'. : ta bunu cidden müthiş bir 
: ~ sanmaya mahal yok!! Ya-

.mı insanlara kaptırmış bir 
s: asl~n, kaplan, fil falan fi-

1 ••• Cıns hayvanlar olsa kafe-

Türkigede Rus dampingi 
mı, yok mu? 

var 

il 
Türkiyede Rus dampingi 

var mı, yok mu? .. Rus dam
pinginin harici ticaretimize te
siri oluyor mu, olmuyor mu? 
Bu meseleleri tetkik etmeden 

zim gibi İptidai mevad ihraç e 
den memleketler iktısadiyatmı 
büsbütün alt üıt eden Rusya
nın bu bilvasıta satıtlarıdır. 

Malum olduğu üzere: 
evvel Rusyanın harici ticareti
ni gözden geçirmek, bu yeni Rusya, ticaret mukavelesi 
sistemin esasları üzerinde bir aktettiği hemen hemen bütün 
az durmak iıteyoruz: devletlere bazı ithalatta bulun 

Her sene muntazaman şaya- mak için mukabilinde de o 
memleketin bazı ihracat emti

nı hayret nispetlerde inkişaf e-
den Rusya ihracatı 925 de 568 asını mubayea etmeği kabul et 
milyon rubleye 929 da 878 mil miştir. 
yon rubleye ve 1930 da 1 mil- Mseela bizim ile yaptığı mu
yar iki milyon rubleye baliğ ol- kavelelerde Rusya her sene biz 
muştur. Son sene kendini kuv- den portakal üzüm gibi emtia 
vetli hissettirmiş umumi kriz mubayea etmek mecburiyetin-
dolayısile ihraç ettiği başlıca dedir. .. 

k İddia edildig- ine gore Rus emtia fiatlerinin su utuna rağ- -
men 930 ihracatı 929 senesin !ar bazı memleketlerden muba-
nazaran kıymetçe o/ı 11 teza~ yea etmek mecburiyetinde ol
yüt etmiştir. 0 dukları emtiayı kendi ihtiyaçla 

930 senesi zarfında ihraç et-1 rı için d~~l, diğer piyasalarda 
tiği hububat 929 a nazaran 27 satmak ıçın m~bayea etmekte 
misline çıktığı halde kıymet i- v.e bunları harıçte buldukl.arı 
tibarile yalnız yedi defa artmış fıattan ~atmakla beynelmı!el 
tır. marıelerı alt üst etmektedır

ler. 
Bu sene Çinlilerden mubaye 

a ettikleri çayı Avrupa piyasa
larında Yıunanlılardan mubaye 

Apandisit 
Ben Necmi Bey kadar titiz geldi. Gözüm gayri ihtiyari, 

adam görmedim. Temizlikte doktorun masasında çekirdek 
titiz, yiyeceği yemeklerde ti- aradı. Ne çekirdek var, ne bir 

- Beyefendi, altıncı katta tiz .. Şimdi siz bu adamı, bir şey! Sordum: 
bir odamız kaldı. arkadaşına apandisit ameliya- - Doktor sen çekirdekleri 

- Sonra bunun da adı "ote
le İnmek,, oluyor, değil mi? 

- Hiçte güzel tıraş olama
mışsınız. Halbuki babam her 
zaman sizin için "Tıraşçı,, der 
di. 

Patron 

tı yapılırken, bir de hastaneye ne yapıyorsun ? 
götürün. Her on dakikada -Ne yapacağım? yutuyo-
bir elini yıkayan, kaşığı, çatalı rum . 
bir kaç kere silen, mikroptan ö - Ya apandisit olursan?. 
dü kopan Necmi Bey, şimdi de - Kuzum, ben apandisit o- J 

yeni bir korkuya tutuldu. lacak olduktan sonra, haberim 
Hastanede ona demişler ki: bile olmaz. Ben çekirdek yut
- Eğer küçiik bir çekirdek masını seviyorum. iki senedir 

Çocuk bir mücssede çalışan 1 kör barsağa kaçarsa, apandisit de yutarım. Ne apandisit ol-
babsına soruyor: yapar. Bunun için ameliyat ya- dum, ne bir şey ! 

-Bey baba, parton ne de- parak, kör barsağı almak lazım Şimdi anladın ya! Ben hiç ol 
mek? dır. Biz de bu hastanın karnını mazsa vişne ·hoşafı içiyorum. 

- Yavrum, patron elemek, onun için yardık. Şimdi dikece- Saniyen çekirdekleri yutmayo-
ben işe vaktinde gittiğim za- ğiz, bir şeyi kalmayacak. rum .. 
man çok geç gelen, biraz geçik Necmi Bey artık çekirdekli Derin bir oh çekti: 
tiğim zaman da benden evvel şeyler de yemez oldu. Sofrasın - Zannediyor musun ki, 
gelen adam demektir. da ne limon, ne kirez, ne de ben de kendi halimden mem-

Mahkemede ona benzer meyva kalmadı. nundum, dedi, değildim amma, 
Biz zaten kendisinin ifrata ne yapayım? Menhus tabiat be 

Avukat katili müdafaa eder
ken mahkeme azasından biri 
uykuya varmış. O zaman avu
kat uyuyan zatı işaret ederek 
demiş ki: 

-Reis bey, müsaade eder
seniz, uyanıncaya kadar bekle
yelim. 

- Canım o da uyanmak için 
müdafaanızın bitmesini bekli-

' varan temizliğinden, bizar o- 1 ni bırakmıyordu. Nihayet ben 
!ur ve onu bu huyundan vaz ge de tedavi edildim. Hem de na-
çirmek için: sıl bir doktor tarafıdan .. 

- Nemi, eğer bir gün ölür
sen, sen mikrop korkusundan - Yaz mevsıml lçın 1 
öleceksin derdik. B E B E K' te 

Artık ona benzer ne hikaye- 1 "' 

!er anlatmazdık. K' ı k V ı 
Birisi harbe girmiş, fakat ö ıra 1 1 a 1 

Geçen seneye niabetle keres
te ihracatı miktarca o/o 53 kıy
metçe % 30 petrol ve saire 
miktarca o/0 25 kıymetçe o/o 17 
artmıttır. 

Geçen seneye nazaran bu se
ne miktar itibarile tezayüt, zi
rai ihracatta % 9 sınai ihracat
ta% 20 dir. 

Avda 

lümden deh~etli yılarmış. llk 
kurşun bunu bulmuş. Birisi de 
öyle cesur, öyle cesurmuş ki, 

Dalyan önUnde Salp Bey 
yalısı möbllell olarak ki· 
ralıktır. Derunundakllere 

a ettikleri üzümleri Hamburg yor 
piyasasında kendileTine mal et 
tiklerinden pek dun bir fiatla 
satmıtlardır. 

ölüm nedir bilmez, kurşuna gö 1 mUı-acaat 
- Dikkat! ~ilirsin ya geçe~ ğüs açarak gidermiş. Bu adam ~~~-~~~~~~!._~~~ 

sende tavşana nışan aldın benı kaç harbe girmiş, çıkmış, sapa- Balkan muharebesinde kaybetti-
vur un. . . sağlam kurtulmuş. ğim kardetim Huriyenin Ankarada 

-Öyle ıse bu. sene sana nı- Birisi de varmıc ki, otomo- dülger Acem Hüseyin Efendinin 
[ b lk Y nezdinde olduğunu öğrendim. Hüıe 

şan a ırım, e 1 tavşanı vuru- ı bilden yılarmış. Eh, lstanbul yin Efendinin ve yahut ta kardetim 

• ,ı yılınmayacak gibi değil .. Fakat IUtfen adresime bildirmesini insani-

Çapras kelimeler 
3' 4 5 6 7 8 9 10 11 

1,...1,....· .""'C.,..A R a 1 C 1 A Z E T 
S E LAM•A.RA IBA 

aAM i M•A l l AM jE T L A•i:M• ı l r•ı•• 
s E i. A Z t i .- • s· A Ş 
•• 7. T 1\1 E T-• u L u 

1 2 

ALAŞEHTR• l f• 
ıSEMA•tREM•K 
!AHEN•R•VEBA 

ıc B • T • L • c ı l N A S 
il İ N. T A BÜ R • iL A 

Dünkü şeklin halli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 , ,, 1 

Yeni şekli 

Soldan $ağa 
l - Kibarlık (6) Meydan {41 

2 - Para (4) Siyahi (4) 
3 - insan (4) iz (4) 
4 - Ba~mdaki harf hazfediline 

çalııır (6) Epkem (3) 
5 - Dudak (3) 
6 - Öğretmek (5) Sinir {4) 

7 - Yetiıir (4) Zaman (2) 
8 - Tenezzüh gemisi (3) Çalgı 

(3) Mevsim (3) 
9 - Dinlenmek (4) Duman {3) 
10 - Tarz (4) Kamer (2) 
11 - Büyüklük (6) Motörlü mav 

na (4) 

Yukardan aşağı 
1 - işaret (6) Pıçağın açtığı {4) 
2 - Ses (4) Irat (4) 

' girer miydi. Binaenaleyh bu 
. c esteki hayvanlardan yana 

;, sterih olabiliriz. Yalnız bal
ü kafese girmesidir ki gaze-

Umum dünyanın büyük bir 
kriz geçirdiği 1930 senesinde 
Rusya ihracatındaki bu inkitaf 
ati için cihan iktısadiyatında 
bir tehlike olabileceği kanaati
ni hemen umumileştirmiştir. 

Rusların bu sene Hamburg 
piyasasında yaptıkları Yunan 
üzüm satıtı, bu piyasaya iyi 
fiatlar ile satılması takarrür et 
miş büyük bir parti İzmir ü
zümlerinin satılmasına mani 
olmuştur. Bu satışların bazı 
marşelerin maneviyatı üzeri
ne tesiratı pek feci olmuttur. 
Rusyanın ihraç ettiği veya ede
bileceği emtia üzerine ecnebi 
memleketlerde i ş yapan tüccar 
!ar Ruayamn muhtemel ucuz 
satışları karşısında ellerinde 
stok bulundurmaktan çok çe
kinmekte; ve bu gibi emtiayı 

mubayea etmekte haklı olarak 
fevkalde istiğna göstermekte
dirler. 

rum. IJ sokakları da ·hani otomobilden Huriye hakkında malumatı olanların 

'
i im bu yılan adam, iki yüz metro- yet namına rica olunur. .. Birinci fırka muzikasında Çatal- 3 - Havas değil ( 4) Hocanın par 

' dan otomobil geldiğini görün- calı Halil oğlu Mehmet desüsü { 4) 

• ~ ~ri telaşa düşürüyor .. Diyor 
ki, paramız dışarı gidiyor .• 
kıa yerli aslanlarımız var 

" a onlar böyle cambazlık 
; ımadıklan için eğer vahsi 

•van seyretmek istersek her 
• 

11 
de hariçten getirecegiz ... 

o 
1 tı Paranın dışarı çıkmasına 

ı d ince o bizim elimizde .. Kam 
1 I ,, o vermeyince para da oldu

. ~ -yerde kalır. Ben bu sırkin 
; ,. kısımlanna itiraz etmiyo-

" n. Benim kızdığım nokta 

1
.. v h. h .. bb' , ıL l- a şı ayvan mure ı-

h nden fazla nezaket bekle-
c • 
. mız; 

: ij-
1
-. Hayvanlara k ::di yedir
erı; 

1 ~ - İçeriye giren seyirciler 
ı 35 kuruş program parası 

' ıak; 
ı 

Bu son nokta fransız siste-
": :lir. Meseli: Bir berber dük

e 
- una girersınız... Traş: 2 
• nk yazılıdır .. Traş olursu-

Bilhassa Rusların ihraç et
tikleri emtiayı buldukları fiat
tan satmaları, bir çok piyasa
ları altüst etmiş ve bazı hüku
metleri bu ithalata karşı teda
bir almağa mecbur etmiştir. 

Bu cümleden olarak: 
Kanada, Romanya, Yugos

lavya, memleketlerine Rusya
dan yapılacak ithalatı men et
mittir. 

Almanya 1930 senesi zarfın
da buğday, çavdar, yulaf itha
lat resmini üç misline çıkarmış 
tır. 

Fransa, Belçika, Amerika, 
çok aşağı fiatlardan satılan 
Rus kerestelerinin ithaline ma 
ni olmak için,kereste ithali- l 
tında hükumetin müsaadesi a- ı 
lınmak şartını mecburi kılmış
tır. 

Bazı memleklerin Rus itha
latına karşı vaz ettikleri bu te- 1 
kayyüdat Rusyayı bilvasıta sa
tıtlara sevketmittir. 

işte cihan marsesini ve bi-

c bize tatbik etmeleridir. " ı. t, o size sorar. 
ı 

1 
- Kolonya süreyim mi? Neredesin incir çekirdeği. 

•· j . · - Şaçımzı tarayım mı? • 

1 
1 - Biraz krem iıter misiniz iflas masası 

i 
1 

• fi.... Dün bir it için Adliyeye git-
• 1 'l , Siz bu suallere tabii kemal tim. Zaten tanıdığım dairenin 
: 1 fetle: mahkeme salonları o kadar can 

1 °( - Evet! dersiniz ... ve çıkar- çekecek bir halde değildir .. 
• i l 2 frank yerin2 7 frank 40 Yalnız bir ferah, güzel, hava-

1 nı ıtim tediye ödersiniz .. Sirk- dar salon gördüm. Temiz, ra
, l '0! ve tiyatrolar da orada öyle- hat möbleleri, aydınlik pence
ı isı · ... İskemlenizi size gösteren 1 releri ile insana neş' e v ~riyor-

• • l° kona 3,50 frank ister. Çünkii du .. Merak edip neresi olduğu
ı;, ıessese ona değil o muesse- na dikkat ettim ... "iflas masa-. ri· re para v~rir ... Ben!m kızdı- ~ı·: imiş ... ,Yallahi ~nim bile 

•t tlerinde ecnebilere tatbik et- O kadar cazip bir yer ki! 

1 
ğ n fransrzların kendı memle- iflas edecegım geldı ... 

? !eri bir cer usulünü bunların FELEK ,, -

1
:. !Uilliyet'in tefrikası : 35 

i~:WKol~~ 
, ! - İbrahim Bey mi! İbrahim 

11 

1
."' •Y mi dediniz? ... 

u ıt 
:i 1 ıp Kerime İnanmaz gibi bir 

1 1 
.iddet babasının yüzüne b:ı.k

a ~ sonra hıçkıra hıçkıra ağlama 
. ık başladı. Babasının dizlerine 
L 

• panarak: 
: 

1'1i - Ne söyliyorsunuz, baba? 
i ~· 'inden kaçarım da gene ona 
- " rmam! 

• •
0 'aşa kızının buşiddetli teessü 

~;,~ karşısında telaşa düttü, eği
t<> ı K~rimeyi kaldırdı, kanepe-

'istüne oturttu. 

yavrucuğum, vah! 
we ki söylediğimi 

yapman lazım .. İbrahim Beye 
varman için çok mübrem se
bepler var ! 

Kerime ağlayarak cevap ver
di: 

- Ölürüm de varmam! 

- İbrahim Beye söz ver-
dim! Şu müşkil zamanda onun 
yardımına muhtacım.! 

Yusuf Paşa kendi maaşını 
kurtarabilmek için, yemınını 
kızının "rzusunu basılı herşeyi 
fedaya ha:?:ırdı. Kızının gönlü
nü yapmaea çalı~arak sözüne 
cevt'.m etti: 

- İbrahim Beyİ!l konağın-

Rus dampinginin memleke
timiz ticaretine olan tesirini 
gelecek yazımızda anlatacağız. 

1 

> 
Mümtaz 

Nakliye 

.A~.A~~LLJ 
SİGORTA ŞİRKETl 

Türkiye i, Banka31 tarafından teşkil edilmiştir. 

Adres: ı Telefon: r Te'~raf: 
4üncü Is'. 531 Imtıvaz 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

Yeni Sayya t muşunun telvinatına sarfolunacak muhtelif 
nevi boyalar i:c keşfi mucibince makine, kazan ve giiverte
s'.nde yapılacak tamiratın malz~me ve üstadiyesi 25-5 931 
p:ı.zarte•i günü saat 11 de Galatada mübayaa komisyonunca 
pazarlıkla talibine ihal~ o'.unacaktır. Şeraiti anlamak üzre 
kom'syona müracaat olunmalıdır . Tamirat için 100 ve boya
lar için 10 lira teminat akçesi vermek lazımdır. 

da sultanla;-gibi yaşay;caksın ! 
Kerime sesi yeis içind~ kısı

larak inledi: 
- Babacığım, söyleme .. Ak 

lıma fenalık gelecek ... 

- Aman kızım, ne yapıyor
sun? Kendine gel! 

Paşa şaşırıp kalmıştı. O, kı
zını daima her arzusuna he
men boyun eğer, itaatlı bir 
mahluk olarak tanıyordu. O
nun için Kerimenin bu inatl,.:ı
lığı keyfini kaçırdı. Ellerini 
kavuşturup kızının biraz süku
net bulmasını bekledi. Bu sıra 
ela aklına bir şey, iyi bir çare 
geldi. 

-Peki, dedi. Şimdi lbra
I-,im Beye var da sonra boşanır 
zın. Olmaz mı? 

Bu suretle şu müşkil vaziye
tin içinden çıkabileceğini ümit 
cdiyorcu. Fakat Kerime bu 

teklifi şiddetle reddetti: 
- Ölürüm de Kadri Beyden 

başkasına varmam! 
Yusuf Paşa nazarında kendi 

hayatı, kızının mani.sız arzu
larından daha kıymetli idi. O
na zorla boyun eğdirecekti. 

-Bu hususta sana söz düş
mez! Babanın emrine harfi har 
fine itaate mecbursun! 

Kerime babasının azmi kar
şısında eğilmekten daha doğru 
su eğilmiş gibi görünmekten 
başka çare olmadığını anladı. , 
Kalbinde müthiş vahşi bir is
yan kudururken zahiri bir in
kıyatla başını önüne eğdi: 

-Peki, babacığım.. Emri
niz başımla beraber ... 

Paşa meselenin bu suret
le kapandığına memnundu. G~ 
celeyin Kerimenin gözlerine 
ıu.ku pek ~irmedi; fakat sabah 

ce, karşı kaldırıma geçer, du
rur, otomobile "ge-:; yiğitim, 
geç!,, dedikten sonra öyle ge
çermiş. Günün birinde adam
cağızı bir otomobil Karaköyde 
altına almamış mı? Ha!taneye 
kaldırmışlar, orada ölmüş .. 

Fakat biz ne desek, ne hika
ye söylesek, ne kadar ısrar et
sek, fayda vermiyorclu. Necmi, 
gene eski Necr' İ, bildiğ ini oku 
yordu. 

Çok kereler kendi aramızda 
ne yapsak da, Necmiyi bu huy
dan vaz geçirsek diye düşünü
yor, planlar arayordulc. 

Bir gün Necmiye lokantada 
ı·as geldim. "pistir,, diye hiç 
lokantada yemek yemezdi. 
Hayret ettiğim için hemen lo
kantaya girerek, yanına otur
dum: 

- Hayrola Necmi! Artık 
, lokantada mı yiyorsun? 

- Hem de mis gibi! .. Lokan 
· tada da yiyorum. Şu önüme 

bak, vişne hoşafı da içtim. 

Şaştım kaldım. Bizim aylar
ca uğraşPrak ıslah edemediği
miz Necmiyi hangi mucize bu 
hale getirmişti? 

Belki hoşafın çekirdekleri a
yıklanmıştır, diye düşündüm. 
Hayır! Çekirdekleri tabağın i
çine çıkarıyordu. Sordum. 

- Dur anlatacağım, dedi, 
Doktor Mazharı tanırsın. Bir 
gün ona işim düştü. Parmağım 
da hafif bir sivilce çıkmıf, ne 
yapayım Diye soracaktım. 

baktım, doktor erik hoşafı içi
yor. Eh, içer a ! Fakat apandi
sit ameliyatı gözümden gitme
diği için, çekirdekler aklıma 

Kilimli 
Kömür Madenleri 

'Türk Anonim şirket :nden: 
Alelade heyeti umumıye 

ictiınaına davet; 
Şirketimizin 1930 senei 

hesabiyesine ait alelade hey
eti umumiye içtimaı haziranın 
22 inci pazartesi günü saat 
iki buçukta Y enicami' de İş 
Bankasında dairei mahsusa
sında akdedilecektir. 

Ticaret kanununun ve esas 
mukavelenamem'z:n 26 ıncı 
maddesine tevfikan sahibi 
rey olan hissedarların asale
ten veya vekaleten içtimada 
hazır bulunmaları ve hamil 

oldukları hisse senetlerini içti· 
ma tarihine takaddüm eden 
on gün zarfında İş Banka· 
sındaki dairei mahsusamıza 
tevdi eyleyerek mukabilinde 
dühuliye varakası almaları 
rica olunur. 

Ruznamei müzakerat 
1 - 1930 senesine ait mec· 

lisi idare ve murakıp rapor
larının kıraat ve tasvibi 

2 - 1930 senesi bilanço
sunun ve karuzarar ve faizi 
muhassas hesaplarının tetkik 
ve kabulile meclisi idarenin 
ve murakıplerin ibrası, 

3 - Meclisi idare azasın
dan müddeti hitam bulanla-
r .n yerine aza intihabı, 

4 - 1931 senesi murakıp· 
!erinin tayini hususlarından 

ibarettir. 

ofunca Yegane Hanımla gö- Fakat nasıl kaçayım? .. 
rüşmek genç kıza bayağı ferah Bu sözler Y egi.ne Hanımın 
!ık verdi. Sabahleyin erkenden rikkatine dokundu. 
yanına yalnız kalfayı alıp Ye- -Zavallı yavrucak! Kadri 
gine Hanımla buluşmak üzere senin başka birisine varacağı
Ayasofyaya gitti. m işitirse yaşamaz. Bir dakika 

Camide buluştukları zaman aklından çıkmıyorsun.! 
Y egi.ne sordu: - Ya ben? .. F otografını da-

- E ... Ne var bakalım, Ke- ima koynumda taşıyorum. (Bu 
rime? sözleri söylerken koynundan 

- Babam, beni İbrahim Be bir resim çıkarıp dudaklarına 
ye vermek istiyor! Kaçacağım götürdü, hararetle öptü) Oh 
anladın mı? ... Bana yardım et! kendisini görmeği neçok istiyo 
Kardeşinin bir İngiliz dostu rum bilsen? ... O gün çarşıdan 
vardı hani .. Onun her halde bi- çıktıktan sonra kendisine tesa
ze yardımı dokunabilir... düf edeliden beri hep sanki 

- Yok canım! .. İbrahim Be çağırıyor zannediyorum.! 
ye nasıl varırsın?.. - Hizmetçini alıp Büyük-

- Mecburum... Babam ıs- adaya gel. Bir kaç gün bizde 
rar ediyor. Şayet İbrahim Beye kalırsın. Geldiğin zaman Kad
varmazsam babama bir fenalık ri evde bulunmayacak, fakat 
edecekler, öldürecekler ... Onun ben sonra ne yapıp yapar sizi 
i~in evden kaçmak istiyorum. 1 buluıtururum. 

4 - Arap elifbasında lim ve elif 
(7) Yakılır {3) 

5 - Dokunmak histi (5) Şart e• 

datı (2) 

6 - I •temek ( 5) Başına H ilave 
edilirse kıskanır { 4) 

7- Nota (2) Yerinden elmek {4) 

8 - Dal (3) Tahmin (3) 
9 - Ba~ına P ili.ve ederseniz pa

ra olur (4) 
10 - Vasıtai nakliye (5) 

(2) 

11 - Kibar {4) Işık (4) 

Beyaz 

Liseler mübayaat ko
misyonundan: 

Komisyonumuza 'merbut leyli 
lise ve orta ve muallim mck· 

teplerile bunla ra mül hak pansi
yon ve şubenin ekmek kırıntı· 

lan Ye yemek :ı rt ı k l arı ve sa

bunları 31-5-931 tarihine mii· 

sadil pazar glin ü · saat 16 da 
ihale edilmek üzre kapalı zarf 

usulile mlızayedcye konulmu~tur. 
taliplerin mezkur giinde komi
syona mlirncaatları. 

PERTEV 
Diş macununun 

En büyük vasfı mümeyyizi: 
Kalay tüplerde oluşu ve fen
ni bir diş macunu olarak ib
za r edilişidir. 

-Öyle ise Kadriye söyle, 
öbür gün gelirim. Yarın cuma
dır, olmaz. 

İki genç kız hizmetçilerin
den ayrılıp caminin bir köşesin 
de batbaşa bu sözleri konuştuk 
tan sonra tekrar halayıklarının 
yanına döndüler. O sırada bir 
köşeden Fettahın hilekar çeh
seri göründü. Hanımının arka
sından bakarak: 

- Ya .. Kerime Hanım! De
mek Büyükadaya gidiyorsunuz 
ha! Bu haberi İbrahim Beye 
verirsem kim bilir ne bahşışlar 
alırım! 

Arap bu düşncelerle sokağa 
çıktı. Kdari ile Kreimeyi bir 
birinden ayırmakla intikam ka 
debinin ilk tatlı damlalarını ev
velce tatmıştı. Efendisinin her 
gün İbrahim Bey tarafından 
tehdit edildiğini biliyordu. 

'Bitmedi) 
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Liselerimiz
1 Kabataş lisesi \ __ _ 

ne zaman 
tesis edildi ? 

Hikaye 

Tenis topu 

irfan Efendi küçük bir lo
kantaya girmiş, başka otura
cak yer kalmadığı için peykede 
çorbasını içiyordu. Tam bu sı
rada açık pencereden içeriye 
bir küçük top girdi ve (Cup!) 
doğru çorba kasesinin içine! 
Çorbanın bütün suları İrfan 

Efendinin yüzüne gözüne, üs
tüne başına döküldü. Adamca
ğızın her tarafı yağlandı. 

İrfan Efendi güzelim elbise
sinin bu suretle lekelenmesine 
çok kızdı. Ah, şu topu atanı bir 
yakalasa! 

o 

Topu tenise çok merak eden 
küçük Cemil yanlışlıkla atmış
tı. 

Aklınca mesafe rekoru yapa
caktı. 

Şimdi topsuz ne yapsın? Lo 
kantaya gidip aramağa da kor

kuyordu.O sırada tanıdığı kom 
şulardan Cabi Efendinin geldi 
ğini gördü ve yalvardı: 

- Cabi Bey amca, kuzum 
Cabi Bey amca! Sizden bir tey 
rica edeceğim. ~i,· ay evvel yirmi dördüncü 

r.ıes ut ser.esini idrak eden mek 
t ep,~şiret mektebinin lağvedil 
~esı üzerine Şubat 323 tari-
h.,de t ·· · N. · e_ssus etmıs ve ısan 

324 bidayetinde yedi senelik 
hehari İdadi olarak bilfiil irfan 
ilYatına girmiştir. İlk müdür 

nlan müderris Ayni zade Ha
~~n Tahsin Bey ve rüfekasının 

Şarap içen keçi 

- Söyle bakayım yavrum .. 

ı 
-Demin top oynayordum. 

. ! op yanklışlıklBa ş~ lokantadan 
ıçeriye açtı. en ıstersem, bel 
ki vermez. Ne olur, şu topumu 

lltımet!erile :mtihanla ve nak
brı alınmak ve bütün sınıflar 
~çı 'm?k suret '.le talebe mikta~ı 
-76 Yil baliğ- olunca leyli hır 
ıtıek tep haline ifrağ edilmiştir. 

Yeni teıkilat üzerine 339 
•enesine kadar Kabataş mezun 
ları 8,13,2,1,3 gibi küçük ra
kamlar ira;, etmekte ve ekseri
Yeti azimesi iptidai talebesi ol
ıtıak üzere müdavimin adedi de 
Üç yüzle üç yüz seksen arasında 
t~alüf eylemekte idi. 

T al~b ~ miktarı da bazı sene
ler i:ç yüze kadar yükıelmittir. 
'1 Teşrinisani 329 tarihinde teı
kilatı değiştirilen mektep bazı 
Vİlılyı:t rccrkezlerinde 326 tari
hinde vücud~ getirilen on iki 
•enelik sultani (Lise) halini 
almıştır ki bu suretle iptidai 
h~mı da teşekkül etmiştir. 335 
senesine kadar nehari bir sulta
ni (Lise) olmakta devam etmit 
olan Kahııtaş mekt~bi 8 Eylul 
339 taririnde Kabataşın resmi 
kuyudata nazaran talebe mev-

L 
1 

t 

• 

cudu 198 i iptidai ve 154 Ü ta
li olmak üzere 352 ve mezun a
dedi iki idi. Bunların 120 kada
rı leyli bulunuyordu. O vakit
ler mülga Aşiret mektebi için 
1311 tarihinde inşa edilmit o
lan büyük bina ile 1269 da bat 
mabeyincilzzet Bey tarafından 
yaptırılmıt olan küçük bina ve 
teferrüatı ve bahçenin leyli bir 
mektep için gayri kafi olması
na rağmen 1339-1340 1923 -
1924 senesi zarfında Tali tale
be miktarında 50, iptidaide 13, 
leyli adedinde otuzdan fazla te
zayüt kaydedilmiştir. 

Şimdiye kadar feyzalmış o
lan mezunin adedine gelince: 
üç yüz elliyi mütecaviz olup 
bunlar arasında bir çok Doktor 
lar, Avukatlar, Mühendisler, 
yüksek memurin ile ticaretle 
metgul olanlar ve halen otuzu 
mütecaviz Avrupada muhtelif 
branşiPrda tahsilde bulunan 
gençler vardır. Bu aene mezun 
olacak talebe miktarı, cümlesi 
muvaffak olduğu takdirde, elli 
kadardır. 

l 

ı. ii:iik S.ıtiık o.qun oynuyor 

alıverin. 

- Peki yavrum. Sm burada 
bekle. Ben gidip alırım. 

Cabi Efendi iyiliği seven aaf 
bir adamdı. Onun için küçük 
komşusunu memnun etmek is
tedi. Çocukları ve çocukların o 
yunlarınr seyretmesini severdi. 
Doğru lokantaya gitti ve ka 

pıdan içeriye girdi. 

Küçük Cemil bekledi, bekle
di. Cabi Efendi çıkmadı. Topu 
aramak böyle ""' lc~dar ı=on 
.u"rm''·~ü? • N':fl~ • 

Nıhayet Cabi Efendi çıktı. 
Çıktı amma ne çıkış! .z~vallı
nın ne üstü, başı, ne yuzu bur
nu kalmıştı. Lokantada üstüne 
çorba dökülen müşteri, topu 
Cabi Efendinin pencereden at
tığını zannederek, derhal ü~e
rine yürümüş ve lokantacı ıle 
beraber biçareyi adam akıllı 
dövmüşlerdi. 

Hayatta aksi tesadüfleri da
ima hesaba katmalıJır. 

( J!I _ Kacıı.n 

Güzelleşmek 
te güçleşti Apollonia 1 r 

-J"'. 
Yirminci a:sırda bır :saç 
tuıJ.?leti na:sıl yapılır? 
Güzelletmek hakikaten güçleıti. 

Fakat ne kadar güçleııe de kadın 
d~ güz~Ueımek için en çetin müt• 
kullere bıle katlanır. Bugün Avru
pada hüsün müesseseleri alelade bir 
berber dükkiru olmakta: çıkmııtır. 
Buraları geniı salonları bin türlü 
karıtık makineleri ve al~tlerile aca
yip bir atelyeye benziyor. fen, bu 
zamanda olduğu kadar hiç bir vakit 
kadın güzelliğine bu derece yardım 
ebnemişti. 

Şimdi bir saç frezesii ateıte ısıtıl 
mı§ basit bir maıa ile 'yapılmıyor. 
Biıı türlü çapraıık aletler bu vazi
feyi yapıyorlar. Bir iıkence aleti 
manzarası cöstercn bu nevicat ma~ 
kinelerin altında uzun uzadıya bek
lemek mecburiyetini h · seden kadın, 
güzellik gayeıi karşırtn\la vaktin bile 
nasıl geçtiğini farketmiyor ... Filha
kika hüsün sarayına girdikten sonra, 
çok başkalaımış ve şr.ı.. ıüzellc9miı 
bir halde çıkıyor. Aari kadın berber
liği hakkında bir fikir vermek Üzere 
son sistem bir saç freze makinesinin 
resmini yukarıya koyduk. 

Terbiyeli tavuk 
Tavuğu parçalayıp yağda 

kızartmalı. Yüz dirhem makar
nayı haşlamalı. Tepsiyi yağla
yıp makarnanın yarısını tepsi

---
Yeni bir artist değil, 

Pola Negri 
nin eski ismidir. 
Bir kaç zamandır sinemadan 

çekilen Polanegrinin, Londra
da temsiller verirken, mukave
lesinin hitamında Hollywood'a 
giderek tekrar film çevirmeğe 
başlayacağı söyleniyordu. Bu 
suretle sinema aleminde, yeni 
yıldızlarla meşgul olup ta Po
lanegriyi unutanlar, şimdi on
dan bahsctmeğe başladılar. 

Polanegri 1895 le; Lehistan 
da, Varşova civarında Lipno 
da doğmuştur. Babası Georges 
Chalupes M:ıcardır, anası Ele
onor bir hakimin kızı idi. 

Apollonia Charlupez - Po
lanegrinin asıl ismi - altı ya
şında iken babasını kaybetti. 
İki sene sonra Pola Varşova 
Milli tiyatrosundaki balet mek 
lehine kabul edildi. Kendisi 
Negri ismini o tarihte kabul et 
ti. Sebebi de Ada Negri ismin
deki İtalyan şairinin şiirlerini 
son derece sevmiş olmasıydı. 

On bet yatında dansta glSs-

Sinema :semasında geni bir 
yıldız: Liligan Bonet 

ye dizmeli. Tavuğun tavada terdiği kabiliyetle istikbal hak 
artan yağının bir k1&mını ma- kında iyi ümitler vermeğe baş
karnanın üstüne haşlamalı ve Jamı§tı. Fakat Pola o zaman 
üzerine bir az rendelenmiş ka- dram san'atına heves etti 
ter peyniri dökmeli. Tavuk , 1912 eylulünde Varşavadaki 
parçalarını makarnanın üstüne ı' küçük tiyatroda temsillere baş
dizdikten sonra, makarnanın !adı. 
diğer yarısını tavuğun üzerine Pola ilk filmini 1915 te çe
dökmeli ve tavada kalan ya}ın virmiştir. Yavaı yavaş tevea
diğer kısmını makarnanın ü1- süe batlayan sinema san'atına 
tüne haıla~alı. . . o zaman derin bir hevesle bağ-

Ayrıca bır tencerede ıkt ç:>r lanmıştı. sanaryosunu kendi 
ba kaş'.~' un ka~rup ?'arım 1 yazdığı "Atk ve hırs,, filmini 
okka sutle koyu. ~ır te~bıye O· bizzat çevirdi. Fakat beğenme 
luncaya kadar pıfırmelı. Sonra di ve filmi bir kaç rubleye aat
çalkanmıf üç yumurtayı bu ten tı. Halbuki satın alan adam 
cereye içinneli. "Te~iye!'i ma- filmin bütün kusurlarına rağ~ 
makarnalı tavugun uzerıne dö men hayli istifade temin etti. 
kerek fırına salmalı. Terbiye Pola 1917 de Ufa şirketi ta
pembe pembe kızartıldıktan rafından angaje edilmişti. Po
sonra çıkarmalı. lanın yıldızı burada çevirdiği 

' . 

Lacivert kumaştan iki 
akşam tuvaleti.. Kollar 
dörtte üç begaz /inandan 
f!e kna kollu b uzla a:s:sorti 
olacak tarzda gapı!acaktır. 

"Leh dansözü,, ismindeki fil
minden sonra parladı. 

Propaganda için 
Viktor Y onson, Medy Chris 

tians ile beraber "Kocanın bah 
settiği kadın,, isminde bir film 
çevirmektedir. 

1 
Ufa Alman film tirketi, ken 

; di filmlerini propaganda için 
/ Nevyorkta büyük bir sinema ı 
salonu açacaktır. Bu şirketin 
burada da bi rsinema salonu a
çacağı söylenmektedir. 

Yeni filmler 
Estcher Kiso şimdi zayıfla

m<>k için sıkı bir rejim takip et 
mektedir. On beş günde an::a'< 
yirmi gram ?·.o.ybetmesine canı 
sıkılıyor. Çünkü mukavelesi j 
mucibince bir ay içinde beş ki 
lo ek~ilmesi lazım gelmekte
dir. 

Andre Luget 
Andre Luget Parise gelmiş

tir. Eylülde tekrar Hollivooda 
gidecek, Warner stüdyoları he 
sabma film çevirecektir. 

~ 

Metro Goldvin gıldızlar~nılan sarışın Anita Page'in e;, 
son resımlerinden biri 

.. ~ Duglas 
Yazı Londrada 

geçirecek 
Duglas Fairbanks Londraya 

geldiği zaman, oradaki ikame
tinin ilk gününü kiralık ev ta
harrisi ile geçirmitti. 

Diyor ki: 

- Londrayı severim. Onun 
için zevcem Mary Pickford ge
lince, her teyi ve her rahatlığı 
hazır bulsun İsterim. Bu yazı 
dinlenmek için Londrada geçi
receğiz. İki gün koıtuktan son 
ra tam istediğim gibi bir ev 
buldum. On sekizinci asırdan 
kalma eski bir ev .• 

Duglasa sin emayı bırakıp bı 
rakmayacağını sormuşlar: 

.-.1:fyır, bırakacak değilim. 
Şımdılık muvakkaten çekiliyo
rum. Hatta ileride çevireceğim 
filmin senaryosunu da hazırla
dım. 

Fransız filmleri 
Aınerikan filmleri Avrupa

nın her yerinede hoşa gidiyor. 
Halbuki mesela Fransız filmle 
rinden Amerikahlar zevk alma 
yorlar. Bunun sebebi bir Fran
sız rejisöründen soran gazeteci 
fU ıcevabı alıyor: 

- Sevmezler. Çünkü biz 
filmlerimizi tiyatro oynatır gi
bi çeviriyoruz. Tabii film için 
tiyatro taklit edilemezse bu • 
fena bir taklit oluyor. Ortaya 
ne bir sinema, ne bir tiyatro 
çıkıyor. Alelacayip teyler yapı 
yoruz. Filmde muhavereleri 
mümkün olduğu kadar kısalt
malıyız. 

-··-······---
Bir harp filmi 
İki milyon dolara 

mal oldu 
Amerikada "Cehennem me

lekleri,, isminde yeni bir harp 
filmi çevrilmiştir. Filmin reji. 
soru Hovord Hughes sahnele
re hakiki harp manzarasını ve
rebilmek endişesile, bu nokta
da çok titiz davranmıştır. Bu 
filmde görülen tayyarelerin 
hepsi 1918 de yapılan tayyare 
!erdir ve Hovard yeni tayyare 
kullanmamıştır. 

Bu film, azim bir masraflr 
meydana geldiği için Ameri 
kan gazetelerinde sık sık m~ 
zuu bahsolmaktadır. Filme seı 
sen yedi avcı tayyaresile çift 
motörlü büyük bir Guta bom· 
bardman tayyaresi ve bir dt 
zeplin iştirak etmiştir. Tay ya 
reler Kaliforniyada San Fer
nando vadisinde toplanmıt zeı 
!inlerin Londra hücumu il; ta) 
yare muharebeleri burada çev
rilmittir. Yalnız bu sahneler i 
çin yarım milyon dolardan faı 
la para sarfedilmiştir. Ayna 
iki filoya ayrılan elli parçadaı 
mürekkep harp tayyareleriniı 
bulutlar üzerindeki musademe
leri de filme alınmıştır. Filmir 
heyeti umumiyeıi iki milyor 
dolara mal olmuıtur. Rejisöı 
böyle muazzam bir eseri mey. 
dana getirebilmek için 100 pilo 
yüz elli mekanisyen istihdarr 
etmit ve emri altında yirmi <> 
peratör çalıımıtbr. 

Ödünç artist 
Noney Caroll, Sokak Manz· 

raları filmini çevirmek içiı 
müttehit artistler şirketindeı 
ödünç artist almıttır. Ameri 
kada bir firmaya mensup ar 
tiatleri, hazan baıka firmalar i. 
dünç alırlar. 

i 

Yeni fran.ız yıldızlarından: Anna Bella 

• 

• 



• 
MlLLIYET ÇARŞANBA 20 MAYIS 1931 

jı 

ı' 

• Kongrenin büyük 
Gaziye 

verdiği mazbata 

K ee ee k d (Başı 1 inci sahifede) uçu pazar a gene öz ve açık sözle ortaya döktük 
ve konuştuk. İhtiyaçlara çare 

bıer cı·nayet oldu düşünüp bulmak mevkiinde O• 
lan fırka kardeşlerimize gör-
düklerimizi ve düşündüklerimi 

Eski polis müdürünün dediği gibi zi ~7t~e;i:~rıukların devri/ece

cinayetleri sıcaklar mı çog" altıyor? ğini, her güç işin ba~anlacağı-
nı sarsılmaz bir iman haliııde 

fif surette yaralamışlardır. Hakların içimizde taşıyarak dönüyoruz. 
da kanuni muamele yapılmaktadır. Gittiğimiz yerlerde bizden ha

Dün saat 14 te Kuçükpazarda bir 
cinayet olmuf, bir hamal diier bir 

hamalı ağır ıurette yaralamııtır. 

Kava-a eden hamallar Çana-ırılı Ali 
cğlu Y aıarla arkadaşı Rıu Bayram 
du·. 

Bu ikl ham~I bir odada oturuyor 

ve nôbetleıe yemek pişiriyorlarmıı. 
Dün nöbette olan Rıza yemeği pİJir
memiı, Yaşar buna lazmıı ve iki 
hamal bu yü7dcn biribirleri ile kav-

Kadın kadına 
Bir kadın para yüzünden 

yaralandı 
Akbıyıkıa Kapıağası sokağında otu 

ran Fatma isimli ve Ahzer lakap!~ 

ber soran vatandaşlara; "o, 
var; Samsun iskelesine çıktığı 
gün gibi, Sıvas kongresini aç
tığı gün gibi var ve nihayet 
Türk zaferinin doğuşile yırtı

lan 30 Ağustos gecesinde oldu
ğu gibi var.,, diyeceğiz. 

' ga etmeğe başlamışlardır. Bu kavga 

" 

Onlara diyeceğiz ki: "Vata
nı ya!iatmak ve yükseltmek i
çin olduğu kadar onu başımız
da görmek bahtiyarlığına hak 
kazanmak için de ellerimiz ve 
kalplerimiz biribirine kenetli, 
gözlerimiz onun izine dikilmiş 
ileriye doğru yürümeliyiz. Mil
li kurtuluşa olduğu gibi yükse
lişe de böyle ve bu yoldan va
rılır . ., 
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feci bir netice almıf Yaşar daima 

belinde tasıdığı bıçakla Rıza Bayra
mı sol kalçasından ağır ve tehlikeli 
surette yaralamı,tır. 

Mecruh hamal derhal Cerrahpaşa 
hastaneıine kaldırılmış, Yaşar yaka 
lanmıştır. 

Şof Ör yakalandı 
Calatada Hendekte sakin Zehra 

ı ı Hanım Kadiriler yoku:rundan geçer~ , 

ken 1920 numarah otomobilin altın-t i 
1 1 

Ve hepimiz gittiğimiz yer -
!erde her muvaffakiyetin başı 
olan milli kenetleşmenin ve 
dün olduğu gibi bugün de tari
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da kalmış, yaralanmış, tedavi allına 

\lınnuf, şoför yakalanmıştır. 

Çocuğun cinayeti 
Dünkü nü hamızda Ortaköydc 

Meşrutiyet sok•~mda 4 numaralı ev 

( 

Başı garılan Fatma hanım hi şaşırtan bir hamle ile yükse· 
gazete fotograf muhabirine !ip ilerlemenin, canla başla ça
ka nsının önünde r.?smini hşır gönüllü işçisi ve büyük 

ı;ektirigor T iirk yarınının yorulmaz yapı-
kadınla ayni evde oturan Zehra e- cıları olacağız. 
hemmiyetsİ;t bi'I" para ıueselesinden Senden ayt'ılırken son sözü 

ka>ga etmişler, Zehra Ahzerin saçla muz ne olabilir. Sana karşı duy 
~mı tutup çekmeğe batlamış, Ahzer duklarımızı temamile söyleyip 
de kendini kurtarmak için o esnada anlatamayız. Kelimelerin mana 
elinde bulun•n bıçakla Zebranın ba- sı o kadar geniş değil. Yalnız 
şına vurmu,, Zebranın ba,ı hafifçe şunu bil ki azmin ve iraden na
yaı·alanmışlır. 1 S!l her zaman bizimle ve bizim-

Polis her iki kı>dın hakkında tah- se, sevgimiz, saygımız ve kop -
kikaı yapmaktadır. maz bağlılığımız her zaman se

Bir intihar nindir ve seninledir. 

Bu adan niçin kendisini Bo··yıe bı·rşey yok 
öldürmek i •tedi? 

Çocuk hastanede 

de oturan lbr~him Beyin oğlu 13 
yaşında Nafizin arkadaşı 12 yaşında 

Sait Bey oğlu Şerefi kazaen siliıbla 

senesinden yaraladığını ya2mtşltk. 
Nafiz zabıt;,, tarafından adliyeye 

tevdi edilmistir. Şerefe dün amel:yat 
ynpılmıf, çenesinde kalan kl'rıun 

çıkarılmqtır. 

Yok yere bir cerh 
Bayramp~Ş!\da ıütçü Apoıtolun 

nezdinde müstahdem Zonguldaklı 

Hasan oğlu HAaAn Karagümrükte 

Acıçeırnede zarzavatçı Ahmet Meh 
met arasında dün bir kavga çıkmış, 

her iki~i de bıçakla biribirlerini ha~ 

Dün Usküdarda bir intihar teşeb
büsü olmuş, bir ,.enç V cı·onal içerek 
kendini öldürmek istemiştir. Ölüm 

teşebüıünde bulunan genç Ü•küdar 
da Şeyh camİ!tinde 18 numaralı evde 
oturan Ziya Beyin manevi evladı 24 

ya,ındn Hasan Dili.ver Efendidir. 
Hasan Diliver Efendiyi ölüm te

şebiisUne se,. kcden sebebi öğrenmek 
kabil olamamıştır. Çünkü Veronalin 
rnüthit te:"İri biçarede değil 18kır

dı söyliyecek, batta gözlerini açabi

lecek h"I bırakmamı,tır. 
Hasan Dilaver Efendinin kurta

rılabilmesi ümidi pek azdır. Polis ge 

rek İntihar te~ebbüsünün sebebi hak 

kında gerek veronalin nasıl tedarik 

edildiği h•kkında tahkikata başlam:~ 
tır. 

lngilizlerin sahasındaki hara
retli müsabakalar 
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Hay!kul mektebi B(lgrak takımı tnual/iml•ri Mr. 
!.forison (X) ve işaretin sağtnda kaptan Halit Zign B. 

Hüniyet tepesinde İngiliz- betle gençlerimizin bayrak ta· 
lt.rin sahasında Hayskul mek- kmıının bir resmini dercediyo
tebi mezunlarile ayni mektep ruz . 
talebeleri arasında bir atletik Neticeler: 100 yarda Kalfo
maç yapılmış ve Hayskul tale- pulos, Kampell 10 3 5, 220 
beleri şayanı kayıt neticeler el- yarda Kalfopulos, Kampell 24 
d. ederek 29 puvana kar§ı 79 1 5, 440 yarda Halit Ziya, 
puvanla galip gelmişlerdir. Bu f eldman 58", 880 yarda Paras 
mektebin spora, bilhassa atle- kos, Kohen 2,18 3 ı 5. 
tik spora verdiği ehemmiyet İstanbul futbol hey'etinden: 
~ayanı takdirdir. 22 5<931 c:wna ıünü İcra e-

A!ağıya dercettiğim rekor- dilecek ikinci takım Lik maç-· 
ok mucibi memnuniyet lan: ~ 

-~-·~-
(Başı 1 inci sahifede) 

lar iş arayıp dururken, Miilki
ye mektebi mezunları o çıkar 
çıkmaz, derhal iş buluyorlar. 
Geçen sene hukuktan çıkan ta
lebenin ancak pek az bir k1&mı 
yerleşmiş iken, hiç bir mülkiye 
linin açıkta kalmaması da mek 
tebin memlekette bir ihtiyacı 
telafi ettiğine delalet ettiği ile
ri siiriilmektedir. 

Buradaki kanaate göre, 
Mülkiye mektebi en az masraf
la en çok ve hayat için en iyi 
hazırlanmış talebe yetiştiren 
eski biı· ilim müessesesidir. 
Memleketin her tarafındaki en 
kıym~tli idare adamlarını ve 
maliyecileri yetiştiren ve me
zunları arasında bir çok meb'us 
lar ve vekiller bulunan eski bir 
mektebin lağvı gayri varit ol
duğunu salahiyettar zevat bil
dinnektedir. 

Şile Asliye Mahkemesinden: 
Şilenin imrenli karsesinden 

Hatiçe Hanımın zevci Halil 
İbrahim aleyhine ikame eyle· 
dijii feshi nikah davasının 
cıri muhakemesinde müddei 
aleyhin ikametgahı meçhul 
olduğundan ilane'I tebliğat 
icra edildiği halde muhake
meye gelmediğinden müdde
inin talebi üzerine aleyhine 
gıyap kararı verilmiş ve işbu 
giyap kararının tar'hi ilin n
dan itibaren 5 ııün zarfında 
itiraz etmez ve yevmi mual
lakı muhakeme olan 26-5-931 
salı günü aaat 14 de Şile 
mahkemesi Asliye dairesinde 
ispatı viicut etm~z veya vekil 
göndermezse vakıaları k1bul 
ve hakkında gıyaben muamele 
icra olunacağı ilin olunur. 

10 hakem Refik Osman 8. 
Galatasaray. Eyip 11,15 ha 

kem Refik Osman Bey. 
lstanbulspor - Kumkapı 12, 

30 hakem R. Osman Bey. 
Süleymaniye - Kasımpa~a 

13,45 hakem R. Osman Bey. 
Şehrimizi ziyaret edecek o

lan Yunan federasyonuna men 
sup (Alimpiyakos) takmıı ile 
yapılacak maçlar dolayııile bi-

e atı için çok ümit vere- İkinci takımlar, Kadıköy 
surettetlir. Bir mün se- n 

rinci küme Lik maçları tehir e
t dibni,tir. 

Beyoğlu dördüncü sulh 
hukuk mahkemesinden: 

Beyoğlunda Balıkpazarında 
kifüe sokağında 12-14 nu
maralı dükkinda berberlik 
etmekte iken intihar eden 
Agop Ekserciyan efendinin 
terekeaine mahkemece va:ıi
yet edildiğinden tarihi ilin
e an itibaren eshabı matlup 
ve alikadaranın bir ay ve 
veresenin üç ay zarfıdda Bey
oğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemeıie müracaatları lü
zumu ilin olunur. 

Beyoğlu Sulh Hukuk Mah
kemesinden: 

Fatma Hanım ile Mahmut 
Efendinin şayian ve müşte

reken mutasarrıf oldukları 
Kasımpaşada Camiikebir ma
hallesinde dört kuyu dere boyu 
sokağında 21,29 numerolu 
hane hükm~n izaleyi şuyu 

zımnında aleni açık arbrma ile 
satılığa çıkarılmış ve ilk artır
mada (300) lira bedel ile his
sedarı talip olması hasebile 
kıymeti muhammineyi bulma
dığından ikinci artırmaya ka
rar verilmiştir. 

1 - Gayri menkulün kıy
meti (1241) lira (25) kuruş
tur. 

2 - Ga)rİ menkul zemin 
katile iki kattır. Birinci katta 
bir sofa üzerinde bir oda, 
heli, mutbak, kiler, bahçe ve 
kuyu, iki~ci katta keza · bir 
sofa üzerinde iki oda, bir 
heli mevcuttur. 

3 - Tapoca müseccel ve 
gayrı müseccel hak sahipleri 
tarihi ilandan itibaren yirmi 
gün zarfında evrakı müsbite
lerile mahkemeye müracaat 
etmeleri lazımdır. Aksi tak
dirde satış beddinin paylat· 
masından hariç kalırlar. 

4 - Artırmaya iştirak et
mek için yl\zde yedi buçuk 
teminat göstermek lazımdır. 

5 - Gay~. menkulü mez
kurun tamamı 8 haziran 931 
pazartesi saat on bette Bey· 
oğlu Sulh mahkemesinde ikinci 
artırması icra kılınacağından 
ve 930-111 numeroya mukay
yet ıartname herkesin görüp 
okuyabileceği surette açıktır. 
İşbu gayri menkul kıymeti 
muhamminesi üzerinden ve en 
fazla bedel veren zatın uhte
sine bırakılır. ihalesi üstüne 
icra kılınan zat leş gün zar
fında artırma bedelini ver
meye mecburdur. Akıi tak
dirde ihale fesih ve müteakip 
muamele için yapılacak masa
rif ve zarar ziyan ve faiz 
ondan tazmin edilir. Talip 
olanl1rın müracaatları ilin 
olunur. 

Fatih icra Memurluğundan: 
Arsa Zirai metro Beher 

numar.ısı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

458/24 
66/69 
78/66 
72/66 
40/25 

105/80 
105/80 

metro 
murabba 

kuruf 
200 
800 
750 
8JO 
700 
650 
650 

Merhum Nesip Efendi ve- , 
reselerinden Bedriye, Binnaz, 
Hikmet, Naciye, Adv"ye, Me
diha, Rukiye, Nafia, Refiye, 
Emine Hanımlarla Evkaf Ne· 
zareti ve Hacı Şefik Bey ve 
Hamdi Bey ve Faik Beylerle 
Şevket Ağanın şayian muta
sarrıf oldukları Saraçane Ba
şında Dülger zade mahalle
sinde Nalbat sokağında 5 nu
mara ile murakkam balada 
mıkdarı zira ve kıymetleri 
gösterilen arsaların izale: şu· 
yuu zımnında furuhtu takar· 
rür edip Haziranın 25 İnci 
perşeml;e günii saat 15 de 
aleni artırması icra kılınaca
ğındıın talip olanların kıymeti 
muhammenelerinin yüzde onu 
nisbetinde pey akçesile 31-
2559 numarayı müstashiben 
müracaat eylemeleri ilin olu
'IUr. 

BEN AMAR Sirkı 
Taksim, T alimane meydanı - Telef on Beyoğlu 47 
Bütün büyük şehirlerde ve bilhassa ahiren 5 hafta kaldığıAtina'da 
ve şimdi de lıtanbul'da iyi ve parlak muvaffakıyet kazanmaktadır. 

Seyahat eden bu gibi müesseselerin en muazzamı ve en 
muntazam teşkilatlısıdır, 

Perşembe, Cuma, 
si ve Pazar 

Cumarte
günleri 

• • • 
1K1 TEMSiL 

Tamsaat3deTEKMİL PROGRAMLA 
M A T İ N E - Tam saat 9 da S U V A R E 

Hayvanatı vahşiye, her gün sabah saat 10 dan 
itibaren bütün gün ziyaret edilebilir. 

Bu fevka iade sirki, Sof yaya gitmezden 
evel gidip görünüz .. 

Zayi - Bir Kıt'a vekiletna-1 
me ile bilvasıta tevdi edece· j 
ğini 400 liralık bir senet 
adliye ile Ayasofya ve Sul· 
tanahmet parkı arasında bazı 
mektuplarla zayi ettim. Bit
tabi kimsenin işine yaramaz. 
Bulanların Hocapaşada hamam 
ittisalinde Ramazan ağanın 

kahvesinde Hasan Efendiye 
teslim ettiği takdirde mem
nun edileceği. 

Peturkeli Abdülkadir 
Ha1an 

İstanbul Asliye mahkeme
si birinci ticaret dairesinden: 

Sirkecide yalı köşkünde 
ENTERKONTİNANT AL nak
liyat şirketinin 31 numerolu 
antreposunda mevcut 69 tor· 
ba Amerika Billorc.s ve 36 
çuval fil marka molmay pi
rinçlerinin açık artırma sure
tile satılmasına mahkemece 
karar verilmiş olduğundan 

talip olanların 27 mayıs 931 
çuşamba günü saat on beş 
buçukta mahalli mezkurda 
hazır bulunmaları ilin olunur. 

İstanbul 3 üncü icra me· 
murluğundan: 

Bir deyinden dolayı mah
cuz ve furuhtu mukarret bu
lunan bir adet kebir büfenin 
28·5-931 tarihine müsadif 
pertembe günü saat 9 dan 
10 kadar Beyoğlunda Sıra· 
servilerde Kihyaoğlu apartı
manında satılaca~ından talip 
olanların mahallinde memu
runa müracaat eylemeleri ilin 
olunur. 

Beyoğlu ikinci hukuk hi
·'kimliğinden: 

1 - lsak Saban Efendi 
tarafından Tetav ogrun fab
rikası ve Yomtof Kahen Ef. 
aleyhine istihkak davası ika
me edilmiştir. 

3-Mü )deialeyhlerden Toz
koparanda Mektep sokağında 
10 numaralı Çitori hanının 
9 numaralı dairesinde oturan 
Yomtof Kohen efendi bulu
namamıştır. 

3 - ikametgahının meçhu
liyetine binaen Yomtof Ko· 
hen Efendi hakkında 20 gün 
miiddetle ilanen tebligat ic
rasına karar verilerek muha
keme 17 / 6 / 931 saat 15 şe 
talik edilmiş olduğundan 
Yomtof Kohen Ef. nin mu
ayyen olan gün ve saatte 
mahkemede hazır bulunma· 
<lığı takdirde muhakemenin 
gıyaben rüyet o:unacağı teh
lig makamına ka:m olmak 
üıere :ltin olunur. 

Bu akşam E I. H A M R A SiNEMASINDA 
emsalsiz bir film, ıınemanın zaferi o'an 

HiNT MEZARI 
Mümessilleri: 

ılA DE PUTTI - CONRAD WEİD - BERENHARDT 
GOEZKE ve MİA MA Y 

Yaz fiatları: Dühuliye 30 - Birinci 40, 
balkôn 50 Hususi 60 kuruştur. 

Çorlu i..:ra memurluğundan: 
1 - Marmara Ereyliain

de iskele başında kigir iki 
mağaza ve mağazanın üstün
de kısmen ahşap ve kısmen 
kagir ayrıca bina ve tahmi
nen 1700 metro murabbaın
da münhedim hane anası. 

2 - Takdir olunan kıy
met: 10,000 on bin lira. 

3 - Artbrmanın yapıla
cajiı yer, gün, saat, Çorlu 
icra daire!İ 17-6-931 çar
şamba saat 14-16 

4 - İşbu gayri menku· 
lün arttırma şartnamesi 16-5-
931 tarihinden itibaren 931-4 
numerosile Çor!u icra daire
sinde herkesin görebilmesi 
için açıktır. İlanda yazılı olan· 
!ardan faz'a malumat almak 
isteyenler işbu şartnameye 

931-4 dosya numerosile me
muriyetimize müracaat etme
lidirler· 

5 - Arttırmaya ittirak 
için yukarda yazılı kiymetin 
yüzde yedisi nisbetinde temi
nat gö~terilecektir. 

6 - Hakları tapu sicil
lile sabit olmayan alikadar
ların iddialarını ilin tarihin· 
den itibaren yirmi gün için
de vesikalarile birlikte me· 
muriyetimize bildirmeleri aksi 
takdirde satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

7 - Gösterilen günde 
arttırmaya iftirak edenler ar
brma şartnamesini okumuş 
ve lüzum!u malumatı almıt 
addolunurlar. 

8 - ihale tarihine ka· 
dar vergi, evkaf ve belediye 
borçları vesaire borcluya ait
tir. Yazılan gayri menkul yu· 
karda gösterilen 17-6-931 
tarihinde Çorlu icra memur
luğu odasında artbrma ,..rt
namesi dairesinde satılacağı 
ilin olunur. 

Zayi - 3511 numerolu 
kamyonetin aynı numaralı 

plakayı zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı i!in olunur. 

Galata Mumhane ca:!deıi 

No. 66-74 Adil 

Beşiktaş Haşim bey ade par· 
kı 25 mayıs pazartesi açıl. yor 

Cemal Sahir Bey 
ve sabık darülbedayi sa :ı 'a '• 
karları temsili orkestra. 

Miizayede ile satış 
Halı, gumuş ve porselen 

vazolar, tablolar ve gayet 
nadide eşyalar müzayedeıi 
1931 mayısın 22 inci cuma 
ve 24 üncü pazar günleri sa· 
bah saat 10 da Beyoğlunda 
Nişantaşmda Harbiye cadde· 
sinde Vali konağı ittisalinde 
51 numaralı hanede bu!unan 
ve maruf bir aileye mensup 
gayet kıymettar ve müzeyyen 
eşya, tablo, vitrin ve saire' 
müzayede suretile satılacak· . 
tır. Renesans usulü ve ıan· · 
dalyeleri çatma kadifeli ga· 
yet eski yemek oda takımı, 

Lui Sez usulü kabartma ipek· 
li kadifeli salon takımı, On· 
beşinci Lui teklinde ıiil ağa• 
cından mamul ve bronz. İfle

meli nadide bir komod, mil• 
kellef marketiri İflenmiş mü; 
zeyyen masalar, hakiki On· 
beşinci Lui şeklinde verni • 
marten sedya vitrin, Holan
dez vitrin, bağadan mamul 
ve bronz i'lemeli çekmece, 

gayet kıymettar sedef işle
meli bliyük çekmece. Ampir 
bronz saatlar. Saksonya ve 
Çin limbalar, 79 parçadan 
mürekkep Roayal ıevir çay 
takımı, üzeri bronz itlemeli 
Sevır mamulatı nadide vazo, 
eski Çin lake yaldızlı para• 
van ve dolap, oymalı Türk 
Divanı, Çin, Portügez ve 
Delf tabak ve vazolar, iki 

.adet müzeyyen Portügez di· 
var tabakları, büyük san'at· 
karlar tarafından imzalı na· 
dide tab'.olar, lake ve O) mah 
mükemmel yatak oda takımı 
giimiiş vazo ve leğen ıbrık· 
lar, kristal tabaklar, biblolar 
ve sair lüzumlu efyalar. Bront 
ve kr:stal gayet zarif avize· 
!er, Sine, Kirman, Horasan. 

Buhara halıları pey sürenlerde• 
100 de 25 ttm:nat alınır. 



Piyango 
•••••••• 

Kuponlarımızı kesip 
saklayınız ! 

Milliyet, Politikanın kuponlarına 
devam ediyor 

. .'~Milliyet'-' gazetesi neşir vazife
ıını karilerini daha memnun edecek 
bir tarzda ifa edebilmek için "Po-

\ 
1. 

·~ 

l 

litika" gazetesini kendi te,kilitı İçİ• 
ne alnııt bulunuyor. 
Ancak Politika gazetesinde birinin 
kuponları ikmal edilmiş ve diğeri
n~n kuponları neşredilmekte olan iki 
P•Ya.ngosu vardı. 

"Milliyet" bu müsabakalara ait 
hediyelerin malj mes'uliyetini de Üze 
•ine almış olduğu cihetle, "Politi
ka., ela kuponları ikmal edilmiş olan 
ınüsabakanın hediyeleı·ini vereceği 
gibi, ikinci müsabakaya da kendi 
sütunlarında devam etmektedirler. 

Bu müsabakada 45 kupon neşı·e
deceğiz ve iştirak eden karilerimize 
hediye edeceğimiz muhtelif kıymet
te ve çok zengin eşya listesini tafsi
latile yakında ilan edec•ğiz. 

"Politika" nın bundan evvelki 
rnüsabakasına iştirak etmit olan ka
t'İlerine 1500 Jira kıymetinde muh
telif eşya verilecektir. 

"Politika" karileri ellerindeki ku 
Ponları 23 mayıs akşamına kadar i
darehanemize göndeererek, numara
lı bir fi! mukabilinde tebdil ettir
ınelidirler. 

Kuponların 23 mayıı ak§amma 
kadar tebdil muamelesi hitam bul
duktan sonra, kura çekilerek, isabet 
ed~~ numaralara şu hediyeleri vere
cegız: 

1 - Bir aynalı Navnıan dikiı ve 
nakış makinesi. 

2 - Bir Filips radyo makinesi, 
3. - Bir Erika marka yazı maki

nesı, 

4 - Bir sahibinin sesi gramofon, 

5 - Altr adet tayyare piyangosu 
nısıf bileti. 

6 - Eıninöoünde Seliıttil< bonmar 
ıesinden iki adet fotograf makinesi, 

7 - Ankara caddesinde "Milli. 
Yet" guetesi ittisalinde Ahter ter-

zibanesinden iki kariirnize ısmarla~ 
ma kostüm. 

8 - Beş kariimize birer çift iskaı· 
pin (Eminönünde Altınçizmeden). 

9 - On kariimİze ikişer kiıilik 
müteakip üç program için sinema 
biletleri. 

1 O _ Beş karümize birer senelik 
abone, 

ı ı _ Beı kariimize altışar aylık 
abone. . .. 

Bunlardan baska 170 karıımıze 
muhtelif kıymetlerde ve işle~e ya
rayacak mütenevvi eşya hedıye ede 

ceğiz. . . . . 
Bu hediyelerımızın bır kısmı 

Bahçekapıd~ yerli .~allar pazarın 
dan ve Necıp Bey mustahzeratr ma
ğazasındao alınmııtır. 

Bu hediyelerden maada ayrıca 
bet kiıiye de beşi. bir y~rde C~ınhu 
riyet altınları hedıye edılecektır. 

Taıradan bu piyangoya iıtirak 
etmit olanlar derhal kuponlannı mu 
vazzah adresleri ve isimlerile bera-

r 

L 
ber "Milli.yet" idarehanesine gön
dermelidirler. Bunlar için ayıracağı
mız fiş numaraları kur'a keşidesin-

-4 
1 
' 

den evvel, sabibinjn isim ve adresie
rile birlikte neşredeceğiz. 

TaJradan bu müsabakaya iıtirak 
edenlerin kur' aya do.bil olacak olan 
numaraları olacaktır. Onun için taşa 
ı·ada bulunanlar kendi fiı numarala
rını kur'a neticesinin ilinına kadar 
bir tarafa kaydetmelidirler. 

23 mayısta kuponların tebdil mu 
amelesi hitam bulduktan sonra kur'· 
a çekilerek, kazananların isimleri, 

Taşradan "Politika" nın ev
velki piyankosuna ittirak edip 
kuponları idaı-emize gönderen· 
lerin isimleri, adresleri ve kur· 
aya dahil olacak olan numara
lan şunlardır: 

51 isıanbul Beyazıt 6 CI mektep 287 Handan Fevzi b. 
52 Beşiktat tütüncü Sadettin B. 
53 :: y eniköy Gazi M. Kemal cad. 27 No. Cemal 

54 

55 
56 
57 
58 
59 
6[) 

F-1 
62 
63 

.. 
" 
" 
" .. 
.. 
" 

" .. 
" 

Hüsnü B. . 
Bakırköy merkez taharrı komiser muavını 

Mehmet bey K" .1 B 
Kandilli çıkmaz yayi 12 No. Haydar amı · 
Bahçekapı yeni dolu ban 11-12 No Enver bey 

"",..: ... ... 
Köprü gazete müvezzü Karebet ef. 
Azi~ Hüdai bey mahtumu Nezih bey 
Malıye tahsil muhasibi Rüştü bey 
Kırkçeşme, bostan kemer so. 11 No· Abdur
rahman ef. 
Üsküiar katırcı mahallesi tezkereci so. Ahmet B. 

" ,, ,, 
Fenerler idaresi merkez tahsili rusum kalem 
ko,tro'u Kemal 8. 

64 ,. Beyazıt ca~ii kayrumlanndan A. Hayri B. 
65 ,. Gümrük tarıfe tatbıkat mektebinde Durmllf Ali 8. 
G5 Fatih serdap sokak 2 No. Nuri 8. ,. 
67 C•hıın kütüphanesi vasıtasile Cemil Salih B. 
GB :: Kat!rcı o}lu han 24 No. Mihran bey 
69 Fatih keçecilerde Çesme sokak 21 No Yasar B. 

" 7() ,. Tıp talebe yurdunda Şeref B. 
71 ., Tercüman Ali B. 
72 ., Sirkeci bakkal Dimitri Ef. 
73 Eskişehir Bah'!.ttin Ef. 

MiLLİYET ÇARŞANBA MAYIS 193~ 

Edirne Kız Muallim Mektebi Mü
dürlüğünden: 

1 - Mektebiınizde yaptırılacak olan ( 26678 ) lira ( 79 ) 
kuruş bedeli ketifli banyo, duş, su tesisatı, sahne ve teferruatı, 
pasaj ve diğer inşaat 19/5/931 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

2 - Plan ve şartnameleri görmek isteyen taliplerin lstan
bulda Güzel San'atler Akademisinde Maarif Vekaleti Resmi 
Mimari Bürosuna ve Edirnede mektep idaresine müracaatları. 

3 - Milnakasaya ittirak edecek olanların müeakan ko
misyonunda fenni ehliyet ve mali vaziyetlerini resmi vesaikle 
isbat etmeleri lazımdır. 

4 - İhale 8161931 pazartesi günü saat ( 15 ) te Edirne 
Maarif Eminliğinde müteşekkil komiEyoııda yapılacaktır. 

5 - Teminat makbuz ve mektu?!arı münakasa ve ihalat 
kanununun maddei mahsusuna tevfikan ihzar ve zarflar iha
leden yarım saat evvel komisyon riyasetine tevdi edi!miş 

bulunacaktır. 

Mektepler için kürsü, yemek masası banko yaptırıhcak 
ilk mektepler için lüzumu olan 250 kürsü ile 20!)0 )emek 

maaası ve 40:J banko pazarlıkla yaptırıla<:aktır. Talipler:n 
nümuneleri görm~k için İstanbul Maarif müdürlüğüne ~artaa
meyi görmek ve pazarlık, için de 577,S l;ra teminat akçele
rile beraber 23 -mayıs 931 cumartesi günü saat on beşe ka
dar levazım mü1ürlüğüne müracaatları. 

"'"'.,. 
Beyoğlu belediye şubesinden: Şebri ha1in yirminci çHşam

ba günü saat on birde Fatih at pazarında yavrulu bir inek 
satılacaktır. Talip olanlar mezkür gün ve saatte haıır bu
lunmaları. 

Müsabaka ilanı 
Balkan Birliği Cemiyetinden: 
BaJkan konferansının Seliinikte içtima ede'.! üçüncü konsey 

mukarreratı cümlesinden olmak. üzere, Balkan memleketleri
nin iktisadi münasebetleri ile bu münasebetlerin inkişafına 
atien uygun tedbirler ne g:bi şeyler olduğu hakkında bir 
kitap yazılm1sı için bir müsabaka açılmıştır. 

Altı Balkan memleketlerinde, yani Türkiye, Arnavutluk, 
Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan'da açılmış 
olan müsabaka şartları şunlardır: 

l - Yazılacak eserler, Balkan konferansı katibi umumi
liğine 1932 yılının mayıs sonuna kadar yedi nüsha 
olarak verilecektir. 

2 Eser Fransızca yazılmış olacaktır. 
3 Gelen eserler, her biri altı milli gru~ tarafından 

seçilmiş altı müteha!sıstan mürekkep bir jüri hey' e
tinin tetkikine arzedilecektir. 

4 - Birinciliği kazanan esere (400), ikindy;, (200), üçün
cüye (100) dolar mükafat verilecektir. 

Bu mükafat Karneji milessesesinin Balkan konferansı em
rine teberru etmiş olduğu paradan verilecektir. 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

izmir fabrikası için kapalı zarf usulile ve şartnamesine 
tevfikan muhtelif eb'atta 500 metre mik'abı kereste satın 
alınacaktır. Talipleri 17-6-931 çartamba günü saat 11 de te
minat akçelerini hamilen Galatada mübayaa komisyonuna 
müracaatları. 

racaatları. 

-74lstanbul Galata H~~dek karakolu;da Polis Hayrettin B. 
75 ,, Galata Musevi zllkür cemaat mektebinde mu· 

allim Y asef B. 
76 Ankara Adliye levazım müdürü Memduh B. 
77 lstanbul Harbiye mektebi matbaasında f. Hilmi B. 
78 ,, Tlitlin inhisarında Yusuf B. 
79 ,, Telefon şirketi memurlarından Sadık Celıilettin B. 
8{) ., Binb8fı .rfan B. 
81 Ankara Emniyeti umumiye Şu. 4 şefi Emin B. 
82 Zonguldak Ayyıldız vasıtasile Nail Şefik B. 
83 Ankara Divanımurakabat 22 ci şube memurlarından 

Sıdıka Hanım 
84 ,, Y enifehir otobus durağında gazeteci Mehmet B. 
85 ,, D. D. yolları hareket dairesinde Rami Tevfik B. 
86 İzmir Gazeteci köse Hulusi Ef. 
87 Ankara Divanımuhasebat şube 3 M. Emin B. 
88 Ankara Hakimiyetimilliye veznedarı Galip B. 
89 lstanbul Binbqı İrfan B. kerimesi harumfendi 
90 İzmir C. H. Fırkası vilayet idare heyeti daktilosu 
91 Haydarpaşa Çayırbaşı Caddesinde 10 numarada Behiye H. 
92 Ankara Ziraat Bankası umum muhaberat dosya memuru 

Suphi B. .. 

9
3 Cebeci harita matbaasında mürettip Omer Ef. 

94 Bur:. Merkez otelinde Mu,tafa Ef. . .. 9S Galata Ömerabit han 55 numarada Ömer Ef. 

96 
A kara Çengili han bulgurlu o~lu Salih B. 

97 
° ,, Yeıllfı:hir civannda lnceıuda 10 numarada 

Aliettin B. 
A k • mektepler sabnalma komisyonu yazıcısı Basrı B. 

9tl 1 erı tfava mllıtef&l'lığmda yllzbaşı Cavat B. 
. 99 Ankara AnafartaJar caddesinde 99 numarada Orhan 
' 1 OO - " \{uctafa B-

' Devamı var ) 
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~ı Y edikule ve Kurbalıdere gazhanele:·inde k 
lasgari 10 ton almak üzre tonu 20 liradır.!~ 
1 Sıkleti garanti edilir ;~ 
~ Sipariş yerleri: ~ 

·~ SATlE, Metro 1 lan, Tünel Meydanı, Beyoğlu Tel. Beyo~lu r 1 GI , 

•g Elektrik Evi, Bn:ım. lstanbul • 24318 =· 
~! l\fühii~~ar c:ıdd~;i i\.o. ~ :ı-ı 5 Kadıköy • Kıci 35;; 6 =· 
.:;;: Mu\Skklthanc caddc>ı No. 8,1 • • ,. 6b 2 
.~ Şirketi Ilayriı•e hkdesi No. 10 Usktidar _ • ;JI'.! ~ 
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Nafıa vekaletinden: 
1 - Nnfın \"ckı\letl sular istikşa[an için muktazi altı takım 

sondaj Jeyazımı kapalı zarf ıısulile 25 nisan 93 l tarihinden iti· 
bareıı iki ay mliddctlc ınünakıı~ara vaz edilmiştir. 

2 - Talip olanlar şartnaıncri Ankar:ıda Nııfıa Yck~letiııde mü
nakasa komisyonundan lstanbı;lda \'iJ,\yct Nafın ba~ mühendisli
ğinden mcc~aıırıı talep edebilirler. 

3 - Miiııaka>a 25 l lazirnn 93 ı tarihine mii,;adif perşembe 

günü öaat ı .ı de Y ek~kt münakasa komisyonunda icra cdilece· 
ğinden şartn<lıne dairesinde rnııziın edecekleri teklif mektuplarını 

25 1-lazirun 93 ı tarihine bd<ır komisyona tevdi eylemeleri ilAıı 

olunur. 

Balıkesir Vilayeti Encümeni Da
imisinden: 

Bandırmada idarei hususiye akaratmdan ve altında gazino 
ve lokantası bulunan biiyük otelin mcıbilesi şartnamesine tev
fikan müsteciri tarafından tedarik edilmek şartile beş sene
lik icarı 31 mayıs 931 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
on beşte ihale edilmek üzre yirmi gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile müzayedeye \•azedilmiştir. 

Talip olanlanların beş senelik bedeli icarı muhammeni olan 
1250() lira üzerinden yüzde yedi buçuk nisbetinde dipozito 
akçesini vezneye teslim ile ve yahut Banka mekluplarile 
yevmi mezkürda usulü dairesinde teklifnamelerile Balıkesirde 
Encümeni daimii vilayete müracaat etmeleri ilan olunur. 

pııııııım•~ Vapur sahiplerine ilan 
Sıkleti mc~muası 1000 tonıı baliğ olan emtianın :-iamsun 

limanından lstanbula nakli için bu hususa elverişli Ye asgari 
i tonluk Yinçlerlc mücehhc·, bir nakliye gemisi \ıir ay mlid
detle isticar edileccektir. \'aµurlarını kiralamak :ırzıı~unda bulu· 
nan zevatın talep edecekleri bir aylık maktu ücreti nakliyeyi 
ve bu müddetin iııkızasında yevmiye olarak isteyecekleri ınelı
lagın, nihayet 31 mayıs 19;J ! tarihine kada ·, F. T. A. runızu 
tahuııda lstanbul ı ?b numaralı posta kutusu adresine tahriren 
bildirmeleri rica olu ııur. 

l\1ahnıkat, yal(', mürettebat masrafı, vinçlerin tahriki ve saire 
gibi bilfıımım masarif i7lılı m:ıktu üçrete idha\ edilmelidir. Tah
mil ye rnhliyc amellyclerinde aııbarlarda çalıştırılacilk amele 
mal sahibi tarafından tedarik .:dileccktir. 

Takriben bin tona hali~ olan emtianın bir defada tahmil 
\·e Samsunden lstanbula yalııı2 bir sderde naklolu~ nıası ''e 
sefinenin ı Temmuz l 931 tarihinde Samsun limanında mal 

sahibi emrine amade bulundurulması meşruttur. -

Evinizi ve sıhhatinizi 

mayi şeklinde 

FLl-TOKS 
Fly - Tox 

ile vikaye ediniz. * 
Sinek, Sivri sinek, Tahta kuru
su, pire, bit vesaire bütün ha
şaratı imha eder. FLI - TOKS' 

un kat'i tesiri Yüzde 
{100) dür. 

"-'<okusu sıhhi ve latiftir . 

,111111111111111111111111 HARBı YE' de 111111111111111111111111~ 

~Belvü alaturka kısmı= - -- -- -
~ 21 Mayıs 931 Perşembe açılıyor = 
5! Gramofon plaklarında halkın takdirini kazanan -= = § kıymetli san'atkarlardan müteşekkil. -

;;: (İSTANBUL NAGMELERİ) ::: 
~ musiki heyeti her aktam icrayı ahenk edecektir. : 
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SEYRiSEFAİı~ J 
~!Lrkeı :::e:ı~1 sı (~,ıl ırı kti?~, 

B:tŞY H. 2Jfj ! Şu!J.! .\rc,t~;! • 
Sirkeci JtfGhUr.fı~ -~ade h:ı:u 22740 

Karadeniz hat 
tında bilumum 
kamara ve gü- , 
verte yolcu ve 
yük navulların
da mühim ten
zilat vardır. 

Trabzon ikinci P. 
(CUMHURiYET) vapuru 

21 mayıs perşembe akşamı 
GaJatadan [İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Giresun , Trabzon , Rize , 
Hopa] ya kalkacak dönüşte 
Pazar, Rize, Of, Sürmene, 
Trabzon, Polathane, Gö
rele, Giresun, Ordu, Fatsa, 
Ünye, Samsun, s:nop, 
İnebolu, Zonguldağa uğra
yacaktır. 

Mersin postası 
( ANAF ARTA) vapuru 

22 mayıs cuma 10 da Ga
latadan Çanakkale, lzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, 
Fethiye, Antalya, Alaiye, 
Mersine kalkacak, dönüşte 
Taşucu, Anamor, Finike, 
Dalyan, Marmaris, Gelibo 
luya da uğrayacaktır. 

Gidişte Çanakkale için 
yük alınmaz. 

----------
ı 221 tı kı!;. iistüpii ile 2 ı ooo 

tane ampul münakasa ile alı· 

naçaktır. l>teklilcriıı miiraca
aatl:ırı. 

lhalc<i 
30 mayıs \l.1 r 

Depozito 
o u 1 () 
ı r ·~ 

:\Al.il \" APCRI. \RI 

lzmir postası 
llaftalık lüks \c sür'at hattı 

ADNAN 1npurn 
~ 1 !ifayı; 

PPrŞ mb ~ilnü 5.tOt 18 d: 
J e e C:alaıa nhcınıındrn 

h8rekctle do?:ru 11.mir"t! \' .! pazar 

gü:ıü lzınir"dı.:n l~t.'.1.nhul"ıı har ... ker 
eder. 1'afsi1J.t için <:aı:n:ı µ;ürnrilk 
kar.şısınd.a ~ite Frans;1. hıııında ~o. 
12 Ac'lntıısı:Şarl ~umaya ınürı1.t:J:tt 

Tel. il. O. ı 041 

G?flNJı 
rıo.sta3\ 1 
vapuru 20 

:\hns 

Karadeniz 

Erzuruın 
ÇARŞAMBA 

günU akşlını 18 do Sirkeci n'ı"· 

mmd•n hareketi' ( Zonguldak, 
lnebolu, Sarnsun, ()rUu 1 Giresun, 

1'rabr.on, Siirıncn.: ve Rize) i:;k . 

lelerine 1.ızitn(t ve avJc: et!.: 
cckur. 

T•fsilAt için Sirkecid' Yclk:,ı :! 

1 bantndı k1ia. accnte;i~e _ mi.ir ı· 
caat Tel. lstrnb,ı 1 ~ l.ı .................... 

M. M. satln alma 
komisyonu ilanı 

İzmirdeki kıtaat ve müesse
satm ihtiyacı olan sade yağı ka 
palı zarfla münakasaya k:;n
muştur. İhalesi 3-6-931 cars:ım 
ba günü saat 15, 30 da İzrtıir 
müstahkem mevki satın alına 

komisyonunda yapılacaktır. Ta 
liplerin şartnameyi görm~k Ü· 

zere Fındıklıda heyetimtze ve 
tekliflerini vermek üzere temi
natlarile mezkür komisyona 
müracaatları. 354 

Zafranboludaki kıtaat ihti
yacı için Un ve sıgır eti kapalı 
zarfla münakasaya konmuş

tur. İhalesi 30-5-931 cumartesi 
günü saat on dörtte Zafranbo
luda askeri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Taliple 
rin şartnamesini almak ve mü
nakasaya girmek üzere temi
natlarile Zafranboluda mezkur 
koınis.voıı.a m,üraca:ıtlarL 
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\vrupaya Para Vermeyiniz, Günahtir~ FAYDA: 
Daha ucu:ı:, daha kat'i ve müeasir bir harikai san'attir •. Yerli malıdır. Pire talı ta 
kurusu, sinek ve sivrisinek ve sair haşaratı bir anda. itlaf eder. Kutu;u 50 bayük 75 
kuruttur. Bütün devair ve müessesat FAYDA istimal eder. Hasan Ecza deposu. 

Süt 
Veren 

Annelere fosfatlı Sark Malt hulasası Kullanınız. Sütünüzü arttırır. Ço
cukların kemiklerini kuvvetlendirir. 

I 

1 
l 

[ 
1 

1 

i 
r 

Hale.tlyatt.a t.asarruf meseıeslnl t.etklk ederken 'h11ı

.. bınızı kltometro -.aşına l>eher. "tona 9öre yapınız. 
..-r---

ısENZİN ve yağ sarfiyatım• ı)'cdek parçalarını,. 
harabiyetini. ,otörleril\ Qcrelini hulasa masıırıl~ 

.~mumiye iht servis tna5arifini na.ıarı itibare ahnıı-, ı 
,(l'amiratta masrafla,. ruada g.ııip edilen zaman d11 
!Jıalzi ehemmiyeltir. iş'te yeni' •t:ORD K•ll!JOnll' -V~ 
l -
•sash taurrufu temin eder. .. 
Bundan dolayı nakliyat İflerinizl tetkik ve hal eder~1 
ıken, evel emirde · FORO Kamyonlarını muayene _., 

tecrObe etme41 unutmayınız • 
•En yakın F ant -_centasından bıo-kamyonlıırı göster· 
ımesini isteıiniz. Her dltrt tekerlekteki frenleri prov" 
ediniz. artzalı ıoKarA tecrObeterini yapllrınıı, sarf 
' olunan benzin ve rall mıkdarlarmı yazınız. 

Bu suretle ford Kamyonbırının elyevm mOslamel ve• 

salU nakliyenin entasarruflusu olduöuou ~receksini.t._, 

LINCOlN•fafordsol' 

, ~ 
•. AIRCRAF"J; 

~--------------------------idaresi Devlet Demiryolları 

1500 ton odun kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Mü· 
1' kasa 8-6-931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet 
.:;. •miryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif 
, , muvakkat teminatlarını aynı günde saat 
t misyon katip'.iğine vermeleri lazımdır. 

mektuplarır .. 
14,30 a kadar 

Talipler münak.;ı.sa şartııamelerioi üçer lira mukabilinde 
l-nkarada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik 

le bilirler. 

ıo••=•••••••tt•••=•••••••• ; İkramiyeli 

ViZ FLAY FUM 
·ıUmum haşeratı yUzde yllzilıldUrUr , 

\'iZ Fi.AY FL \J'u bir kere tecrübe 

• •dcr,eııiz her halde daima kullanaıalc iste· 
~ ycccksiniz. KOKL Sl CA \ KT HO.' \E 
1 Z\RAll~IZDIR. CAMDEN,N.J. 

: \ ' iZ FLA Y FCM markasını iıtimal cder;cniz kapsül~n iç tarafında 
) r \\'l llZ, kclinıcsirıi htılduğumu~ takdirde 5 LlRALIK BiR iKRAMiYE 

) kazınmak taliinede malik olacaksını1.. Hu ikramiye bayiiniz ıarılından 

) derhal tediy e edilecektir. 

? VİZ FLA y FUM Bakkaliye mağazalarında ve 
; ecıa depolarında satılır. 

» Lmu ııı deposu: Galua, Frenkyan Han-Telefon Beyoğlu: 3080 

••••••••••••••• 
··KİBARLAR" 

1 ·' 

l(ARON 

tJANl"ZI~N 111 
gimekdedirler 

Şık ve ki/ıar kimseler kt'lldılcriııe ya"Rı
şıklı kostümleri iıılilıap elıııekdeılirler 

nırau,iltır, Lido \t Le Touquet plajlannda !jlk 

\·e kibar kiınHler un1üıniyelle Janlıtni gtmek
dıtdırler. Genç ııe . ya-slı kimsele:r Janlzeni dilferip 
olın•-,.1 dol•yiıHıt ınlihap cın1elı.rledirler. 

l ' zun elyanı yönden rnanull olınasile \UCudiniti 
,ıcak tuıar, drrhal kurur, '\'e Jınh:en baı;lıc:;ı 

,aıeıtiki• oldujundan daima ıarir ~C'ktini nıuharaıa 
eder. 

Uzun ~eya losa 1 açık \'eyahul koyu renkli Jant
un arıunu:ta ınuvarık bulunnıakdıdır. Plajlarıia 

ve denizde wrbeıl ve 2sutlrlilde )· iı;ıebilnıeni1e 

elvtritlidir. 
Bu nıevsinıio modası ulan dilferip renkli kos.

tüınferiD size l~şhirinl en yat.ıo nıağaLô'lardan 

ıalep ediniz. 
Ktt·muı drni:: 1-ın ırıoyontı:un alünıtli funko.~ulır. 

Alınan i(itaplıanesi 

' 

tedbirli 

Baş alrısına karşı en müessir devanın 
hangi ilaç olduğu hakkında uzun tet· ' . . 
,kikat yaptım. Neticede ASPiRiN de 
!karar kıldım. 
Size temin ederim ki , nerem 
ağrısın, başka tedbire hacet 
dan "ASPİRİN .. o a.frının 

ağrırsa 

kalma
derhat 

önüne geçer. 
l• ASPİRİN .. in sizdeki ağrıları da. ayot, 
suretle şifayap edeceği muhakkaktır. 

İLAN 
Askeri fabrikalar satın alma 

komisyonundan 
Münakasalarla pazarlıklara iştirak edeceklerin Türk 

ticaret odaların11 mukayyet ve kazanç vergisi ile mükel

lef olmaları şarttır. Bu vesaik.in münakasa ve pazarlık 

günlerinden evvel komisyona kaydettirilmesi muamelatın 

kolaylığı itibarile alakadarana ilan olunur. 

Muharrir ve T ahilerin 
~nazarı dikkatine 

Maarif vekaletinden: 
Gelecek ders senesi başında neıredilecek mektep kitap

ları listesine konulmak uzre muharrir ve tabildr tarafından 
yeniden gönderilecek kitapların tetkik zamanları, şekilleri 
ve şartları şunlardır: 

1 - 15 haziran 1931 tarihine kadar Vekalete teslim edil
meyen kitaplar 1931-32 ders senesine ait kitap listesine ko
nulmıyacaktır. 

2 - Tetkik için üönderilen kitapların iki nüsha olarak 
ve yazı makinesi ile kağdın yalnız bir tarafına yazılmış ol
ması ve harita, resim ve şekil gibi kitaba ilave olunacak 
ıeylerin de yalnız bir takim olarak beraber gönderilmesi 
lazımdır. 

3 - Tetkike verilecek kitapların her kopya üzerinde oo 

3 üncü Kolo~-~;11 
ilanları _J_ 

Selimiye Fırını için 309,500 
kilo odun aleni münakasa su
retile satın alınacaktır. İhale
si 9 Haziran 931 de saat 14 te 
icra olunacaktır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her ı 
gün öğleden evvel ve münaka 
saya iştirakleri için de vakti 
muayyeninde teminatlarile bir 
likte komisyonumuzda bulun
malarr itan olunur. 

* * 
156,838 kilo sığır eti kapalı 

1 
zarf usulile münakasaya ko
nulmuştur. Teklif mektupları 

, 9 Haziran 31 de saat 16 da açı 
!arak fiatlar haddi layık görül 
düğü takdirde ihalesi icra lı:ı
lınacaktır. Taliplerin şartna

mesini görmek üzere her gün 
öğleden evvel ve münakasaya 
iştirak için de tarifatı kanuni
ye dairesinde mektuplarım 
vakti muayyenden evvel ko
misyona ita etmeleri ilan olu-
nur. 

* * * 
AS.SN.MP. için 13,725 ki-

fo koyun eti kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. Tek 
lif mektupları 6-6-931 saat 16 
da açılarak fiatlar haddi liiyık 

görüldüğü takdirde ihalesi icra 
kılınacaktır. Talipler şartna

mesini görmek üzere her gün 
öğleden evvei ve münakasaya 
iştirak içinde tarifau kanuniye 
dairesinde mektuplarını vakti 
muayyeninden evvel komisyo· 
na ita etmeleri ilan olunur. 

* * * 
As.SN.Mp. nin bir senelik 

ihtiyacı olan azami 43,920 as-
. gari 40880 kilo ekmek 

! aleni münakasa su_retile 

1 

satın alınacaktır. Ihale 
si 6-6-931 saat 15 te icra oluna
caktır. Taliplerin şartnameyi 

görmek üzere her gün öğleden 
evvel ve münakasaya iştirak 

iı;ıin de vakti muayyeninde te
minatlarile birlikte komsiyonu 
muzda bulunmaları ilan olunur 

* * 
Gümüşsuyu hastanesi için 

7 ,500 ·kilo yoğurt aleni müna 
kasa suretile satın alınacaktır. 
ihalesi 26 mayıs 931 saat 15 te 
ıcra olunacaktr. Taliplerin 
tartnameyi görmek üzere her 
gün öğleden evvel ve münaka 
saya ittirak için de vakti muay 
yende temitıatlarile birlikte ko 
misyonumuzda bulunmaları 
ili.o olunur. 

be§er kuruşluk birer damga pulu yapıştırılmiş olarak beş kuruş
luk bir pul ile birlikte ve Maarif Vekaletine hitaben yaaı!ınış 
bir istidaya melfuf olarak Marif Vekaleti neşriyat Müdürlü· 
ğüne taahhütlii olarak gönderilmesi veya elden tevdii la
zım !ır. 

* * * 
Gümüşsuyu hastanesi ıçın 

20,000 kilo ılı:oyun eti kapalı 
zarf usulile münaka1Saya kon
muştur. 

Teklif m~ktuplar 30-5-931 
saat ıs te açılarak fiatle haddi 
layık görüldüğü takdirde iha
lesi icra kılmacaktM". Talipler 
şartnamesını görmek üzere 
her gün öğleden evvel ve mü-

4 - Yapılan tebliJı"ata uymayan şakilde gönderilen kitap
lar sahibine iade olunacaktır. 

! 

• 
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~~Büyük Tayyare --ii Piyangosu 
55 5. inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir. 

~~ Büyük ikramiye --
~~ 50,000 liradır. 
:: 
~~ A~' rıca: 15,000, 12,000, -----· -· ----------

10,000, 8,000, 
Liralık il(raıni yf' ler 

1 :: -- ve 40,000 
1. :: -· -· ---· Liralık bir 111iikafat vardır .. 

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

1 
nakasaya iştirak için de tarifa 
tı kanuniye dairesinde mektup 

l 1arım vakti muayyen~nden ev
i vel komisyona ita etmeleri ilan 

olunur. 

* * * 
Ba.kırköyünıde •barut faıbr~ka 

sı arazisindeki otlar müzayede 
i aleniye &uretile satılacaktır, 
Talipler araziyi gönnek için 
mezıkur FB. Muhafız bölüğü

K. na ve müzayedesi 30-5-931 
de saat 15 tedir. Taliplerin 
yevmi mezkftrda müracaatla
rı. 6-6-931 

=== Dr. ıhsan Sami =-
~Öksürük Şurubu 

Öksürük ve nefes darlılJ. için 
pek tesirli illçur. Divınyolo 
Sultan Mahmut türbesi No. 189 

::awx Her ecunede bulunur :ı:ıcm 

Dr. A. KUTIEL 

Istaıı bul-ithalat güm
rüğünden: 
Adet 

2 
1 
1 
1 
2 
ıı 

1 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
9 
2 
1 
1 
l 
1 
2 
3 
1 
1 

Nevi kap 
Paket 
Paket 
Paket 
Torba 
Sandık 

" 
" 

Kutu 
Paket 
Sandık 
D fıçı 
Sandık 
Kap 
Sandık 

" Paket 
Kap 
Sandık 

Kutu 
.. 

Sandık 
Paket .. 
Kutu .. 
Çuval 
Sandıkça .. 
Torba 
Paket 

.. 
Kutu 
Torb:ı 
Paket 
Kutu 
Sandıkça 

Torba 
.. 

Paket 
Torb; 

.. 
Kap .. 
Kutu 
Sandık 

.. .. 
Torba .. 

• 

Kilosu gr. 
1 
1,950 
2,170 
3 

38 
26 
5 
3 
1 

76 
390 

59 
1 kutu 
8 kutu 
8 teneke 
50 graoı. 
34 kilo 

25 
8 kutu 

200 gram 
27 kilo 

' 2 .. 
2 il 

4 kutu 
2 kutu 

70 kilo 
20 " 2 .. 
2 .. 
440 gram 
fi adet 
520 gram 
7 kilo 

16 
1 

46 
6 

12 
1 
5 
3 
7 

'8 
1 

553 
433 

74 

" .. 
" .. 
,, 
" 
" 
" .. 
" 
" .. 
" .. 
.. 5 

1,400 
Kutu 3,400 
Torba 17 

T eoeke kutu 8 
Torba 75 
Paket 1,280 

.. 15 
1 Demir kova 6 
1 Damacana 28 
1 Teneke kutu 10 
1 Bag 20 
1 Sandık 23 
1 Çuval 30 
1 Çuval 33 
1 Çuval 125 
4 Kutu 4 kutı 
1 Paket 1,300 
1 Sandık 113 
2 Çuval 99 
3 Sandık 451 
1 .. 74,500 
1 .. 86 

Cinsi eşya 
Kurabiye 
Janbon 
Nefis hamur ışı 

Un 
Sardalya balığı 
Şeker 
Makarna 
Reçel 
Ekmek gevrek 
Turşu 

Makioayağı 
Konsene 
Marmelat 
Reçel 
Reçel 
Deve kllfu ~ 
Konserve 
.~adeo auyu 
Süt hlllasası 
Şekerleme oumuneıi 

Meyve konıervui 
Sekeı 
Pirinç 
Reçel 
Lokum 
Şeker 

Kuru üzüm 
~ Kahve nüınuoes\ 

Kahve oümwıea: 
Çay 
Çukulata 
Kahve 
Çay 
Süt hUlıiııaıı 

Reçel 
Sardalya balığı 
Çiğ kahve 

il •• .. .. 
Şeker 

Toz şeker 
Kesme şeker 
Kesme şeke 
Çiğ kahve 
Xesme şeke 

•• " 
u " 

Süprüntülü kahve ' 
Toz şeker 
Marmelat 
Toplama şeker 
Bozulmuş yağ 

Bozulmuş hurmr IWim 
Çay-
Toz şeker 
Kirli şeker 
Sirke 
Konserva 
Tarçı_n 
Süt. hlllisaıı 
Kara bübeı 
Yeni bahar 
Soda 
Süt hülasası 
Sardalya halılı 
Kuru kayııı 
f aocar tohumu 
Pamuk ipliği 
Vaketa deri 
Bısıklet aksamı 

3 Çuval 63 Kaaarsız pamuk ipliji 
201 Adet 6570 Çam tahtası 

2 Fıçı 141 Tarama havyar 
2 .. ıçı 86 Tere yağı 

223 Adet 945 Çam tahtası 
1 Sandık 22 Demir keski 
1 Fıçı 256 Kestane hüliııaıı 
1 Sandık 25,500 Destere 
1 Balya 29 Pamuk ipliği 
2 Sandık 128 Jartiye tokası 

1435 Adet 1435 adet Bot numune titeıi 
5 Sandık 556 kilo lukavva 
6 .. 47S Fermeşop 
l " 80 Kuru pil 
'1 ,. 31 Vernik 
1 ,. 281 Pamuk menııucal 

BalAda cinıı ve mikdan 7azılı 78 kalem eıya 23/5/931 
tarihinde lstanbul ithalat ,Omrüğli müdüriyeti ıatış komis• 

Yonu tarafından Bilmiizayede satılacağı ilan olunur. 
;_ ...... ..,.... ............ ~---~---~....:..~---~------~~~~~---~-------/ 

Ticaret işleri umum müdürlü~ndenı 
30 ikinci ıeşrin 330 ıarlhli kanlll!. hükümlerine göre tescil edilmiş <>l~P 

ecnebi şirkeılerinden lıalyan tabürıtli (Adria Bahri Seyrlsefaia • Adria So· 
cieıa Anoniına Di M NavigazioH Mırinime) ~rketi bu kere ınUracaaıl' 
,.ürldyedeki mnamelltına nihayet verdlğini bildirmlt olmakla mezkl\r şlık•1 

le alAlmı bulunanlınn şirkete ve icıbında İltanbul Mmtıkuı Ticaret Mit' 
• dürlültüne müracaat evlemeleri lüzumu ilin olunur. 4 

Zührevi bısıalıklır ıedavlbanniGalıtı .!9-İİiiıİİlmliı'İİıııİimiiıi!!!i!ııİİİiiıiiii!İmıİİııiiiilıliiiim••••••--" . · • 1•-~t,. ,,, , ,,,, ., .. , ...... ,. ı • • • • • I ',., •• ı • • •ı• •l ••••••••••••ı• ••••• 
'' ı \fi~• t.C lil' '-• f l ~ı ı l•' '-'ff~tı,ı ıa: '1111111111'1111111111111111111111 

1 Karıköy Börekçi lmm 11rasın~ı No. 34 Mes'ul müdür: Biirhaneddiıı 


