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, ' ' ' .. 
En evvel mali ve 

Bu da ne? 
Kendilerine iş veril

mezse hırm-
hk edecekler 111iş! --· 

Polisin bu hususta dik· 
kati celbedildi .. 

Sinemalar bu hadisede istedikleri 
olmazsa terki ticaret mi edecekler? 

adli layıhalar 
intaç edilecek 
ANKARA, 20 (Telefonla)

Meclis encümenleri faaliyete 
l!~çmiş .?ulu~u~orla~. Öğrendi- ı 
gıme gore hukumetm meclise 
tevdi etmiş olduğu müteaddit 
kanun layihalarr arasında bil
hassa mali ve adli ıslahata ta
alluk eden lAyihaların mecli
sin bu fevkalade içtimarnda 
müzakere ve intacı tekarrür et
miştir. Diğerleri meclisin teş
rinisani içtimama talik oluna

Sinemacılara yapılan son 
tamim üzerine sinema sahiple
ri ile Jstanbul Defterdarlığı a
rasında bir ihtilaf çıkmıştır. 
Bunun üzerine dün vilayete si
nema sahiplerinden mürekkep 
bir hey' et gelerek sekiz sinema 
namına müşterek imzalı bir is
tida vermişleı·dir. İstidaları 
defterdarlığa havale olunmuş
tur. İstidada beş maddeden iba 
ret olan tamimin her birine ay
rı ayrı itirazla cevap verilmek
tedir. 

Hülasatan tamimin madde
lerini ve sinema sahiplerinin i
tirazlarını kaydediyoruz. 

itirazda ne var? 

Defterdar Şefik Bey 
amir ve memurları vazifeten 
giJ111ekte serbestirler). 

- Sinema sahipleri verdikleri 
cevapta bu maddenin eğlence 
ve istihlak kanununun hangi 
maddesinde musarrah olduğu 
itaret olmadığını kaydettikten 
sonra vergide matrahın bilet 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

caktır. 

İdari taksimat ve 
şayialar 

ANKARA, 20 (A.A) -Son 
zamanlarda bazı vilayetlerin il 
ga edileceğine dair gazeteler
de intişar eden havadisler üze
rine Dahiliye Vekaletinden sa
lahiyettar bir zat Anadolu A
jansı muhabirine şu beyanatta 
bulunmuştur: 
. "Devletin her teşkilatı gibi 
ıdari taksimatmrn da daimi bir 
tetkik mevzuu olması tabiidir. 
Son günlerde bazı vilayetlerin 
ilgası hakkındaki şayia da bun 
dan ileri gelmiş olabilir. Hük(ı 
metin programmda vilayet tak 
simatının tadili mevzuu bahis 
değildir. 

Zelzele 
2000 kilometrede bir 

işte bunlardan iki tanesi .. 
Son ıı:ünlerde Anadolunun muh

telif yerlerinden şehrimize bir çok 
işsiz adam gelmektedir. Bunlar bele 
diyeye müracaat ederek hamallık is
temetkedirler. 

Anadoluda bazı maden Jirketleri 
ve demir yolları inşaatı bittiği içın 

amele ıehrimize gelerek iş aramak
tadır. Halbuki hamallık için hiç bir 

(Devamı 6 ıncı sahifede) ,. . ' 
Piyango 

KUPONU 

(_No_. 1_3) 
1 zelzele oldu Bu kuponu kesip 

1 
Kandilli raıatanesinden aJdıgımız kJ 

Muhtelit mübadele 
içtima ederek on 

heyeti u 11umigesi dün ôgtedep SOflra 
beş gü,,/ük hüro nıesaı rapo:larını 
tetkik etnıütir. 

malümata nazaran dün sat dört bu- ı sa ayınız. 
\ çukta 15 - 20 derece şimale doğru -• • 
i şarktan ve tahminen 2000 kilometre l Plf}Rngo laftıı/Afı 7 nci 
ı mesafede şiddetli bir zeuele olmuş- sohifı!nı/zdedlr. 

tur. '\.ı _____ ..... 

' 

BUGÜN ' 
z nci sab:ifede · ntemurlugu tasdik t:dil 1 

1- lstanbulun jJk iünlerl. n1iyor •. 
2- Son ve harlcr haberler -4 Uacü sahilıt da: 

3 llncü sahifede: ı - felek, 2- Damping, 3- Hl-
Hazloel evrakın hiç bir kAye, 4- Rı•man 1 
tetkikten reçfrJJmeksizrn 5 inci sahifede: 
satıldığı anlatılıyor. ı - kedın, 2- Mizah, 3- fğ-

ı l~l·.·ii7 ı:nttnr n1'm7.-ttl., IPnce. 4- Çoc-111'-. 

vekalet tezkeresi okundu. 
Bazı müeaıeıelerin Odanın yazdık 

lan mektuplaı·a cevap vermek tenez
zülünde bile bulunmadıkları bildiri!-

Satışı ltizuın.;uz -..'\atış yapı•ına-.ını 

gören ıste\ en 

1 
Vehbi B. N. Nuri B. 

liyordu. Odalar nizamnamesinde bu 
! gibilerden 5 li•adan 100 liraya kadar 
1 ceza alınmasını amir olduğundan O-

da idare heyeti Je b.ı ctzanın alın
masmı muvafık gôrüyoı·du. 

İlk itiraz 
Hamdi Bey buna itiraz etti: 
- Oda her fırsatta kendi içinde

kileri tecziye yoluna sapmamalıdır, 
dedi. Azadan bir çoğu da bu fikirde 
idi. Nihayet bu huousta bir karar 
ittihazına Jüzum olmadığı neticesine 
varıldı. 

Borsaya alınacak maddeler 
idare heyetinin "SupaJan,, tibiri 

Hacı Recep Beg 
hakkındaki tefsiri okunduktan sonra 
borsaya yeniden ithsl edilecek mad
delere geçildi. 

Ticaret boı·sasına, zeytinyağı, su
sam, haşhaş, araşit, ayçiçeği, pamuk. 
pişmiş keten yağlarile beyaz ve kn
şar peynirinin borsaya ithali teklif 
ediliyordu. Fakat bu hususta yapı
lan tetkikat kafi bulunmadığından 

tekrar tetkik edilmek üzere Oda ida
re heyetine havale olundu. 

Sergilerde satılmalı mı? 
Bundan sonra sergilerde satış ya

pılıp yapılmadığı hakkında Oda ti
caret raportörü Hakkı Nezihi Beyin 
raporu okundu. 

1930 senesinde Galatasaray lise
sinde Milli sanayi birliği tarafından 
bir yerli mallar sergisi açılmı§tı. Bu 
sergide bütün itirazlara rağmen ser 
best ve perakende satı§ yapılmış ve 
muvaffakıyetli bir netice alınmıştır. 

Sanayi birliği umumi ki.tibi ve ser 
gi komiseri Nazmi Nuri Beyin bu 
husustaki izahında milli sanayiin 
hall<a tanıtılması ve onun inkişafı 
için satışın lüzumlu olduğunu be
yan ebnesine rağmen Oda bu husus .. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Galiba 5 kuruşa inecek! 

T rabzona kadar bir 
liraya yolcu alınıyor 

Seyrisefainle Vapurcular tenzilat 
yarışına kalkhlar 

fite bu adam bağırıyor: Trabzona bir liraya bir adam 
Seyrisefain idareaile vapur- j miştir ki, T rabzona bir liraya 

cılar arasında çıkan ihtilaf bat yolcu almmıttır. 
bir devre girmiş ve fena bir Seyrisefain idaresi vapurcu-
şekle dökülmütlür. !arı rekabetten vazgeçirmek i-

Seyrisefain idaresi tarafın- çin bu battı hareketi takibi lü
dan serdedilen tekliflerin ka- zumlu görmektedir . 
bul edilmemesi üzerine Seyrise Diğer taraftan vapurcular 
fain fevkalade tenzilattı tarife- Seyrisefain idaresinin bir itilaf 
yı tatbike karar vermiş ve faa- aktı zımnındaki tekliflerinin. 
liyete geçmiştir. Karadeniz hattında vapurcula

Bunu gören vapurcular da 
mukabil cephe almağa ve daha 
teıu:ilatlı bir tarife tatbikine 
karar vermişlerdir. Vapurcu
lar dün derhal fia ti eri kırmış
lardır. Fakat bu işte bir inti
zam tahtında yapılmadığı için, 
vapurcular arasında gürültüyü 
mucip olmuştur. 

Dün rekabet o kadar ilerle-

rın serbes tii ticareti icin on 1 ar 
dan fazla hisse almak-gayesile 
serdedilmiş olduğu fikrindeılit· 
ler. Hatta bu tekliflerin bir İ:J-; 
mını mahza bir itilafa vi'ie : 0 ,. 

mak üzre kabul ettiklu·ini söy
lüyorlar. 

Fakat şimdi vaziyet, yukar
da yazdığımız gibidir. Vapur
cular bükiimetin müdahalesini 
istiyeceklerdir. 



110: ıo Yazan: M. Yavuz 

Klio huzurdan çıktı 
Eleninin fikirlerini anlıyacak ve 

firarını teshil edecekti 
Klio gözlerini yere indirdi; 
- Eleninin Kostantinin ken 

disine hediye ettiği esrarengiz 
' bir yüzük vardır. Bu yüzüğün 

içinde çok müessir bir zehir bu
lunduğunu evvelce işitmiftİm .. 

- O yüzüğü çalamaz mı-
sın? 

- Bu işi daha kolaylıkla ya 
p .. bileceğimi zannediyorum Pa 

• 1 dişahım! 
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- Eleni bir ıey hissederse, 
bu itte Mmin de parmağm ol
duğuna hükmederim .. O vakit 
hayatm tehlikeye düşer, anla
dın mı? 

sun? 
-- Ben mi ... Ah, sorma 

Prenses! Senim derdim, hiç bi 
l'inizin derdine benzemiyor ... 
Ben hepinizden çok daha fazla 
esirim ... 

- Bu es:net ne vakte kadar 
devam edecek, Klio? Sen Padi
ıahla sık sık görütüyorswı! Bi 
'• 

Selaniğe teJefon 
ATİNA, 20 (Hususi) - Bu 

ra gazeteleri İstanbul ile Sela
nik arasında bir telefon hattı
nın açılacağını yazıyol'lar. 

Hacı Hüseyiole.- yolunda da 
bir fren Safiy:? isminde 4 yaım
da bir kızın kolunu kesmiştir. 
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HARICf HA._B_E_R_L_E_R_ •• _'lllrO!! DAiı" ~ 
Lahi divanı mütaleasını bildirdi 

~----------~··~----------~ 

Cenevrede Alman - Avusturya gümrük birliği 
münakaşası şimdilik kesildi 

nun sulh ve müsalemeti muhafaza 
fikri ile Cemiyeti Akvam misakında .. 
tasrih edilmiş olmasının meydana 
çıkan müşkülahn daha kolaylıkla 

ortadan kaldınlmasına imkan hisıl 
ettiğini ilive etmİ§tİr. 

M. Marinkoviç biraz evvel ileri 
sürmüş olduğu ihtirazi kayitlerde ıs 
rar ettiğini beyan etmiştir. 

M. Fon Kurtius tekrar söz alarak 
tarihi mülihazaların ehemmiyetine 
yen.iden dikkati celbetmiıtir. M. 
Kurtius 1840 ..,ne•inde FraNa ile 

Tahdidi teslihat 
konferansı reisliği 

CENEVRE, 19 A.A. - Ce
miyeti Akvam mecliıi, İngilte- ' 
re hariciye nazırı M. Hender
son'u tahdidi teslibat konferan 
sı reisliğine tllyİn etmittir. 

Belçıka arasında. vucude getirilmek 
istenen gümrük birliğinin muvaffa .. 
kıyetıizliğe uğramasını. Fransız sa
nayi erbabının bu ittihada karşı gös
terdiği muhalefet ve husumete at

fetmiştir. 

M. Hymam İngiliz hariciye na
zırı M. Henderson'un teklifini ka ... 
bul etmiş, Belçikanın bir gümrük 
birliği vücnde getirilmesini hiç bir 
vakit kabul etmediğini söylemiştiı" 

Alman - Avusturya gÜmrük bir
liği hakkındaki müzakere nihayet 
bulmuı ve bu meııele hakkında La
hey adalet divanının rey ve müta
leuına müracaat edilmesi teklifi it
tifakla kabul edilmiştir, 

Münevvim 
maddeler 
Tevfik Rüştü B. 

afyon 
komisyonunda 
CENEVRE, 19 (A.A)-Ce 

miyeti Akvam meclisi istitari 
mahiyeti haiz afyon komis
yonunun kale- . 
me almıf oldu 
ju raporu ka 
bul etmittiı· 
Bu rapormün 
sebetile cere 
yan eden müz 
kere esnumd 
Türkiye mü· 
rneuili ve Ha 
riciye Vekil 
T evfif Rüttü 
Bey, Türkiye T. Rüttü B. 
hükumetinin uyutturucu mad
deler ticaretine kartı mücadele 
için almıı olduğu ciddi ve tid
detli tedbirler hakkında komis 
yona izahat vermittir. 

Cenevre' de 
müzakerat 

CENEVRE, 19 A.A. - M. 
Benes, Avusturya - Almanya 
gnıpu tarafından iltizam olu
nan gümrük birliği •istemi hak 
kında son derecede mübaliğah 
ihtiraz! kayıtlar ileri sürmüş
tür. Mumaileyh, mevcut devlet 
mümesailleripin her birinden 
memleketlerine dlindükleri za
man Cenerıe için çah,malannı 
istemi' ve-· ·beynelmilel siyasi 
mütarekenin bu çalıtmayı k<>
layla,tırması temennisinde bu
lunmuştur. 

Yunanistan mümessili, iktı
sadi bazı rüchanlarm deniz a!ı
rı memleketlerde baiı olabilece 
ği endifeden bahsetmi' ve fa
kat bu memleketlerin bu yüz.. 
den endişeye düşmelerine ma
hal olmadığım iddia eylemit
tir. Mumaileyh, komisyondan 
hububattan başka şeyle" de ih
raç eden ziraat memleketleri
nin menafiini tetkik etmesini 
rica etmiıtir. 

M. Marinkovitch, gümrük 
tarifelerinde husule gelecek is
tik .. arın buhranın ortadan kalk 
masını temine yarayacak bir ça 
re olmadığını ve çünkü bunun 
şu veya bu surette timdiki vazi 
yetin istikrarını temin edeceği
ni söylemittir. 

M. Titulesco, Romanya'nm 
hemen timdiden Fransız proje
sini kabul etmekte olduğunu ve 
pek yakında Romanya'nm rüç
han esasına müstenit tarifeler 
hakkındaki noktai nazannı i
zah ve teırih edeceğini söyle
miştir. 

M. Briand, yarın veya per
şembe günü yapılacak olan 
muhtelif teklifleri tetkik etmek 
üzre bir tetkik komisyonu lef· 
kil edilmesi bakkmdaki Hen
derson projesinin kabulünü tek 
lif etmiştir. Bu komisyona Al
manya, Avusturya, Belçika, İn 
giltere, lspanya, Franaa, Yu
nanistan, Felemenk, İtalya, Le 
histan, Romanya, İsveç, İsviç
re Türkiye, Çekoslovakya, Rus 
ya ve Yugoslavya ittirak ede
cektir. İsviçre murahhası M. 
Motta komisyon reisliğine ta
vin edilmiştir. 

400 seyyah geldi 
Dün .Karadenizden limanı

mıza İngiliz bandıralı Lançi 
vapurile 400 kadar İngiliz ve 
Amerikalı ıeyyah gelmiıtir. 
Seyyahlar öğleden sonra Şirke
tthayriyenin bir vapurile Top· 
hane rıhtımına çıkmışlar ve şeh 
ri gezmişlerdir. Vapur bu ak
pm 1skenderiyeye mütevecci
hen limanımızdan hareket ede
cektir. 

Muamele vergisinden 
istisna edilecekler •. 

Encümen verginin beygir kuvveti üze· 
rinden değil, yapılan muamele 

üzerinden alınmasını muvahk buldu .. 
ANKARA, 20 (Telefonla) - lk

tısat encümeni muamele vergisinin 
makamına kaim olacak olan vergi 
liyihatt üzerinde müzakereaini. ik
mal etmek üzeredir. 

Az beyrir kuvvetine malik olan 
bazı müesseselerin çok beygir ku•

-vetine malik mÜHaeıelere niıpetle 

ekseriya fazla muamele yapabilecefi 
ve yapmakta olduğu.nu -zarı dikka 
te alan encümen verainin beycir 
kuneti üzerinden değil, fakat yapı
lan muamele İi:zerinden alınmaıını 
daha adilane &örmüı ve bu eoaıın 
tetpiti için tetkikata baılamııhr. Tet 
kikat Cumartesi gününe kadar İntaç 
edilecek ve ayni gÜnde encümen bu 
.lıanun liyiluıoı üzerinde müzakeresi 
ni ilana! edecektir. • 

Difer taraftan hanı madde mahi-
yetinde olan meTaddı İmal eden mü
e11esat ve tamirhaneler muamele ver 
rioinden iıtiına edildiği gibi mem
leketimizde liizumhı görülen miktar 
da iıtihoalitta bulunan ufak sanayi 
de verridcn müateına addolunmut
tur. 

Maliye encümeni 
Maliye encümeni de arazi vea·gi

ıinin tidilitına ait layihanın müza
kere.ine devam etmektedir. Maliye 
V ekiJi encümene gelerek bazı husu

sı:ıt hakkında eııciiınene izahat ver
mİ§, varidat bütçeıine eoas olacak 
mali kanunlar liyihalannın bir an 
evvel tetkikatının ikmalini temenni 
etmiştir. 

Encümen arazi layiba11 iiz«İnde 

tadiliıt yapmaktadır. Arazi vergisi. 
nin tarhında mümkün mertebe hakkı 

takdiri alakadar memurların elinde~ 
almak esaıını encümen prensip ohı.· 

rak kabul etmiıtir. 
Hasara uğrıyan yerlerin arazi vet 

giıinin tenzili meselesinde encümet' 
şöyle bir madde teklif etmittir. 

4'Haıara uğrıyan arazi mıntakaıı~ 
nın verciıinin tenzili için idari talt-
kikat ve müıahedelere müıtenide
Malİye Vekili salahiyettar buluna• 
caktır.,, 

Malık4ml•rin temennileri 
Anıhal •nciimeni de bugüaki 

iytimııında 111 kadar viliyet mahkurıl 
lannna umumi bir affın ilüwıı temeJI 
ni eden iıtirhamnamelerini tetkik et 
mittir. Encümen bu mahkumları• 

Millet Mecliaine miiracaatleriai ...-S 
bataamda "ıayri kabili ifa,, bulmııl 
ve bu kanaati mazbata11nda izhar 
etmittir, Encümenin mazbatası bu· 
günlerde heyeti umumiyede müz•· 
kere edilecetkir. 

Kanunlar 
Adliye encümeni de, Adliye V eki· 

li Yuauf Kemal Beyin i~tirakile top
lanarak encümende mevcut işfcriır 

tetkikine batlamııtır. Vekil Bey ad• 
il kanunların bu deneıla pbrı.lmıt' 

sı için encümenden temenniyatta bd 

lunmuttur. Encümen gerek bu l;\I• 
sulta ve büyiilı: kongrede vaki dilek· 
leri fırka procrıımındaki esaılarm vt 
hükumetin beyanamesin.in adliye e• 
ciimenini alikadar eden cihetleri Ü· 

zerinde uzun müddet müdavelei ef· 
karda bulunmuttur. Adliye encüme
ni pazar günü yeni icra ve ifliı ka· 
nunıı liyibaımı müzakereye baılıya· 
cakhr. 

'~ Avrupa ittihadı 
CENEVRE, 19 A.A. - Av 

rupa ittihadı komisyonunun u-
mumi müzakeratmda Yunan 
hariciye nazırı söz alarak de
miştir ki; "Avrupa iktısadi 

buhranının sebepleri birçok ha
tipler tarafından müteaddit 
beynelmilel konferanslarda tek 
rar edilmiş ise de harpten mü
tevellit bu umumi buhranın az 
zamanda salah bulamıyacağı 
ve milletlerce sahibi salahiyet 
tanınan zevat gayri faali kal
dıkça vaziyette salah hasıl ola
mıyacağı aşikaı·dır. Cereyan e
den müzakerattan gümrük iş
lerinde müreccahiyet sistemine 
gidildiği görülüyor. Avrupa 
memleketleri zenginlettikçe de 
niz a~ırı memleketlerin ımai, 

zirai vaziyetleri daha iyi olacak 
ve Avrupa<ta anlqılmıt bir te
şekkül sill' ası iktisap edecek o
lursa omv •la teıriki mesai et
mek kol• y olaeaktır." 

M. Mihalakopulos, komisyo 
nun bir noktaya ehemmiyetAe 
nazarı dikkatini celbetmittir. 
"Zirai istihsalttan ve bilhassa 
buğdaydan çok bahsedildi. Buğ 
day kelimesi bilumum zirai is· 
tihaalata yani buğday hubub:o.
tından başka aleliimum zirai 
mustahsalata teşmil edilmeli· 
dir. Komisyonumuzda teklif· 
ler tetkik edilirken buğdaydaıı 
maada fazla istihsalatı olan di· 
ğer zirai memleketlerin deme
nafii nazarı dikkate alınmalı· 
dır." 

M. Mihalakopulos nihayet 
demiştir ki: "Cenevre muhit ve 
zihniyetinin esaslan olan ada
let, müsavat prensiplerine tek• 
lifimin tevafuk edeceğini ümit 
ederim." 

Nutuk iyi tesir basıl etmiı· 
tir. Hariciye Vekilimiz M. Mi· 
halakopulos'u tebrik etmiştir· 
Bu haldı teklifin komisyonca 
kabul edileceği çok memuldür· 

Dün ilk içtima yapıldı 
Kooperati/çilik cemiyeti propa
ğanda teşkilatı vücude getirecek 

Kooperatifçilik cemiyeti i- Cemil Beylerden mürekkep bir 
dare hey'eti dün aaat 15 te da- idare komitesi intihap edilmiş• 
rülfünunda müderris Hasan tir. Bu komite memlekette ko
Tahsin beyin riyasetinde içti- j operatifçilik propagandası içi.ı1 
ma etmittir. tetkili.t yapacak alakadarlar 

Evvela taksimi vazaif yapıl nezdinde te~bbüsatta buluna· 
Dll§ ve riyasete Muammer Ra- caktır. 
tit, "kinci reiıliğe Hasan T ah- Bütün mektepler muallim· 
sin ve katibi umumiliğe Alaet- leri cemiyetin tabii azası oldu· 
tin Cemil Beyler intihap edil- ğundan propağanda itinde mu 
mitlerdir. Cemiyet müessisleri. allimlerden azami istifade edil~ 
nin ilk ictimalarında hazırladık kti" M ıı· 1 h rdt · • k ce r. ua t.m er er ye 
!arı ntzamname okunmuş ve a k 'f ·ı·k · · · d 
b l d ·ı · t' ooperatı çı ı ıçm ırta att• u e ı mış ır. 

Bundan sonra müderris Züh bulunacaklar, konferanslar ve-
tü, Muhlis Etem ve Ali.ettin ı·eceklerdir 
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azinei evrakın hiç bir tetkikten e 
çirilmeksizin satıldığı anlaşılıyor • 

Bu çapraşık işten 
nasıl çıkılacak ? 

Vil811~tt~ 

Yeni memur! ---·-200 kadar namzedin 
memurluğu 

tasdik edilmiyor 
Hazinei evraktaki mühim vesi

kalar okka ile satıldı, gitti. 
Vilayet, defterdarlık ve mülhakatı 

için evvelce imtihana girerek kazan 
mıı olan iki yüz kadar memur nam

aedi bulunmaktadır. •••••••• Bunların yeni Heyeti Vek;.!e kara 
rı mucibince ualetleri tasdilc: edil
miyecetkir. 

Okka ile satılan evraktan da Bulgar 
müverrihleri istifade ettiler Sergi hazırlığı 

Hazinei evraktan satılan 
l~rihi kıymeti haiz vesaik git
tıkçe ehemmiyet keabetmiştir. 
Yaptığımız etraflı ve mütem
ınim tahkikata nazaran mesele 
nin başlangıcı ve seyri şu şekil
dedir: 

Bundan iki sene evvel mali
Je vekaletinden defterdarlığa 
lüzumsuz evrakın satılması i
çin. bir emir gelmişti. Bunun ~
zenne muhtelif dairelerden bır 
komisyon teşkil edilmiş ve bu 
komisyona da mutahassıs sıfa
lile tapu kuyudu kadime . mü
ıneyizlerinden Nev'i B. rel& ta
Yİn edilmişti. Bu komisyon ha
tinei evraktaki tetkikat ve tas
nifini iki senede ikmal etmit ve 
netice maliye vekaletine bildi
rilmiştir. Bu komisyon azas~ 
ıııeyanında münakale kalem• 
ıııüıneyizi Rıza tetkik memur-• . 
larından Kazım ve Hıdayet, 
ıııaliye tasfiye mümeyizlerin: 
den Halit Beyler vardır. Halıt 
B.' altı ay evvel vefat etmiştir. 
Bu memurlaı· hali hazırda tapu 
kuyudu kadimesinin Ankara ya 
nakli dolayısile elyevm Ankara 
da bulunmaktadırlar. 

yapılan tasnif neticesinde 
komisyon reisi Nev'i B. Sultan 
Ahmet m ahzeni evrakındaki ev 
rakın kamilen lüzumlu ve kıy
metli olduğunu ve bu evrakın 
zıyaa uğramaması için başka 

bir yere nakledilmemesini bir 
rapor halinde bundan dokuz ay 
evvel maliye vekaletine bildir
ıni,ti. 

Fakat komisyon mazbatası
nı maliye vekaletine gönder
miş bulunuyordu. Maliye veki 
le ti bu mazbata üzerine, defter 
darlığa emir vererek lüzumsuz 
olanların satılmasını bildirmiş
tir. Evrak lüzumlu, lüzumsuz 
olarak ikiye ayrılmış ve gaz~te 
lerle ilan edilerek müzayede ıle 
'atılığa çıkarılmıştır. Yalnız 
maliye vekaleti satılan evrakın 
lıakkalların elinde ve saire yer 
de kalmaması için alan adamın 
hudut haricine çıkarmasını şart 
koymuştur. 

Yapılan müzayedede evrak 
İzzet B. namında bir mütaahi
din üzerinde kalmıştır. Satılan 
evrak 30 bin küsuı· okkadır. 
Evrakın satılmasına on gün ev
vel başlanmıştır. Müteahhit na 
lrı.ına mahzende bir musevi bu
lunmus ve evrakı o tesellüm et
miştir: 

Neticede anlaşılıyor ki, lü
zumlu lüzumsuz diye ayrılan 

• b" evrak biribirine karışmış ve ır 

t;ok tarihi eserler bu suretle sa 
hlmıştır. 

Aldığımız malumata göre 
•atılan evraktan mühim bir kıs 
lnı Bulgaristana sevkedilmiş
tir. 

. Evı:akın Bulgaristana sevke 
dilmesınde ~ir sui kast olduğu 
ve bundan bır müddet evvel bir 
Bulgar ceneralinin fehrimize 
gelerek Bulgaı·iatana ait tari
hi vesikalarla meşgul bulundu
ğu dünkü akşam gazetelerin
den birinde yazılıyordu. Bizim 
Yapt.ğımız tahkikata göre, fil
\'aki bundan bes ay kadar evvel 
eski Osmanlı ~eb'uslarından 
"e Galatasaraydan mezun, iyi 
lürkçe bilen Pançedorof ismin
de bir zat şehrimize gelmiş ve 
llulgaristan hakkında yazacağı 
biı· ta r ih kitabı için burada tet
kikatta bulunmuştur. Ancak 
Vaziyet bir müphemiyet arzet
ltıeftte ve bu zatın hazinei ev
raka gidip gitmediği, buı·adaki 
::

1
erleri görüp gfü·mediği anla-
8lllamaktadır. ..... -·· 

Yarın Taksim bahçesinde açılacak 
olan sergide muhtelif kmmlar için 
ayrılan yerlere dün direkleri çakıl

mııtır. 

Politiken muhabiri 
Kopenhag'ta intİJllr eden Politi

ken gazetesinin şarkı karip muhabiri 
M. R. Holmbve 'ebrimize gelmi,
tir. Ankaraya ve oradan Halep, Şam, 
Dera Aman ve Maan tarikile Mek
ke ve Medineye gidecektir. 

r.ütün bu meselelerin tetki- Resim sergisi 
ki için maliye müfettişlerinden ANKARA, 20 (Telefonla) - Re 
bir zat memur edilmiştir. Hazi- sim sergisi yarın fırkanın han şube
nenin kapııı mÜhrürlenmiş ve si binasında Maarif Vekilinin buzu. 
muhafaza altına alınmıştır. ı ru ile açılacaktır. 

Ekonomi 

Harici ticaretimiz in
hisar altında değildir 
Böyle bir tasavvurda bulunabil

mek için harici ticaret 
denilen şeyi bilmemek geı-ektir .. 

1 ki !'abah gazetesi, yeni teıkil edi- J . Es~sen bu . fİr~etin mahjyetinde 
len 1 ı Limted tirketi münasebetilc hıç bir fevkaladdık yoktur. Memle
bir k~ç defa tekzip edilmiş olan bir kette •enelerdenberi kurulmuı olan 
rivayeti yeniden ortaya attılar: ve mütemadiyen kazanan ecnebi bir 

GUya bu ~irketin teşkilile ihraca- sürü ihracat müeaaeselerinin yanın .. 
tn'nızın jnhisarına gidiliyor. Bilmi- da mütevazi bir sermaye ve müteva

yoruz, böyle bir ihtimalin mevcut ol zi bir procram ile bir Türk tırketi

madığını tekrıt.ra lüzum var mıdır? nin vücut bulı·rıasını hot görmemeği 
Daha geçenlerde Başvekil Paıa, Bü- izah etmekte müşkülat çekiyoruz. 
yük Millet Meclisi huzurunda bükii- Herhalde memlekette bu şirket gi 
meti namına okuduğu beyannamede bi daha bir kac ciddi ve milli ihra

bu şayiayı kat'İ olarak tekzip etmiş- cat 'irketi vü,ude getirmek ve bu su 
ti. E•asen ihracatımızı inbiaar altına retle rakip memleketlerde olduğu gi
almak için ortada hiç bil' sebep mev· bi Türk emtiasının revacını temine 
cut değildir. çalıımak daha ziyade temenniye şa-

Bet yüz bin liı·a sermaye ile te§ek- yandır. 

kül eden bir şirketin ihracatı inhisar 

altına alabileceğini dütünmek için Afyonlar hasara uğradı 
insanın hN"ici ticaretimiz hakkında 
hiç hir fikri olmamak lazımdır. 

MalUmdur kl, bizim ticareti hari

ciyemizin baliğ olduğu rakam yü:z 

elli milyon ile iki yüz milyon lira a

rasında teh"lüf etmektedir. Bir.aen
aleyb 500 bin lira sıibi küçük bir ser-

ı m11.ye ile teşekkül eden bir şirketin 
iki yüz milyon liı·alık hududu olan 
bu iste inhisar vücude getirebileceği 
nasıİ tasavvur t"dilclıiHr?. Değil umu 
mi Llcaretimiı:i hatta herhan~i bir 
ihracat mah&u]ümüzü bile inhiıar al 

tına almasına filen imk5.n yoktur. 

Yeni şirketin hariçte kolaylıkla 

iyi müşteriler bulabileceği pek doğ
rudur. Çünkü daha ıiındiden dürüst 
ve ticaretin icap ettirdiği teknik u· 
sullere uyarak çabtmağa karar ver-

Dün Ticaret ofisine gelen 
malumata nazaran son yağan 
yağmurlardan afyon mahsulü 
yüzde 30 hasara uğramıttır. 

Ticaret ofisi müdüru 
Budapeştede ihracat eua

mızın vaziyetini tetkike giden 
Ticareti hariciye ofisi müdürü 
Cemal Bey yarın avdet edecek
tir. 

Bu seneki buğday 
Son gelen telgraflara naza

ran bu sene buğday mahsulü 
cins ve evsaf itibarile geçen se
nelerinfevkinde olmakla bera
ber, rekolte itibarile geçen se
nelerden daha azdır. 

mittir. Keske bütün ihracat evleri- -
miz lt Banka"ma mı olur, h~k .. Umet o• n mu...,..._.....,...,.., 

müesseselerine mi olur, neye lazım- Kambiyo Borsası 
sa istinat etseler de haricin emniyet -=-:.=r
ve itibarını kazansalar ve bu suretle !sterlin 1030 

bazı mallarımızın kaybolan ıöhretle- Dolar 0,4 7,211 

rini tekrar elde etseler. · · Frank O )() 
k 

. 1 . 12, 7,l 

Kuron 15,95,00 

Şiling 3,36,00 

Peze ta 4, 7 4,25 
Yeni teşebbüsten küçü tacır erın ----::-::-;:-;:;:: 

f den L' et 9 02 00 R.nıark 1,98,30 zarar göreceği iddiası, e sa ne _ı r---::'-:::-:' :::: 
başka bir şey değildir. Çünkü doğ- FraokB. 3,39,50 Zloti 4.24 

rudan doğruya Avrupa ile temas ve Drahmi 36,41,00 Peogil 
münasebette bulunan kücük tacirler 79 30 

2,70,87 

pek nadirdir. Frank 1. 2,44,90 _L_e_y __ -:-:_. _• _ 

Bu gazetlerin iddialanna göre it Leva 65,10 Dinar 26•83•00 

Limted firketinin teşekkülü piyasa- Florin 
da iyı tesir bırakmamı' imiı .. Hal

ı,ı 7,50 ~ervoneç 1088 

Allın 900,00 

i
l Mecidiye 54,00 buki hakikat bunun büsbütün aksi

nedir. Çünkü harici ticaı·etimizle ve 

ihracat mallarımızın tasnifile alelll

mum ihracat işlerimizin tanziminde 

samimi ali.kadar olan her vatandaş, 

Limted şirketinin doğu,unu mem
nuniyetle karsılamamasına ihtimal 
verilenJez . 

Bor-:ı 

hariri Banknot 260,50 

Esham ve 'J'ahvilfıtın nevı 
93,75 
91,25 

m~ 
Şayanı dikkat bir 

muhakeme .. 
Musul meb'usunun katilini 
kimler ve nasıl kaçırmışlardı? 

Nuri Beyin k 'ili Hacı 
Bundan altı ay ... ıdar evvel Bey

oğlunda katili anla,ılamıyan kanlı 

bir cinayet olmuş, :1abık Musu1 ıneb 

uslarından Nuri Bey, ağır surette 

yaralanarak nıaktul düşmüştü. Ara

da epeyce z> man geçtiği halde Nu
ri Beyin kotili mümkün değ-il bulu
namıyordu. Sabık meb'usu öldüren 

adamın 1-lacı isminde bir Amavut 
olduğu anlaşılmııtı. fakat Hacı bu 
kadar takibata rağmen blı- türlü ele 
geçmiyordu. Nihayet ıünlerden bir 
gün l stanbul zahrtatı Hacmm izini 
buldu. Ancak bunu auetelerden 
o.aklayor, Hacının firar •ltiiini itaa 
ediyorlardı. HRkikatte zabıta, Hacı
nın ırizlendiği yeri keıfetmiı, Bul· 
garistana firar edeceğini haber al
mıştı. 

Ona göre bütün tertibatını alan 
zabıta Hacıyı Boğaz haricine kaç
mak üzere haz.ırladığı motöriin iç.in 

de yakalanııılardı. 
Katil Hacıyı böyle aylarca giz

liyenlerin k.iınler olduğuna gelince 
bunla,. Hacının memleketliıi Recep 
1e Recebin karısı Cani! ve pilivcı lb
ralıinıdir. HRcı cinayeti yaptıktan 

sonra bir kac C\'e dahalet ebnit ve 
bu evlerde bireı· ikişeı v.ün kaldık
tan 1;0r.ra en emin n1elce olarak 

Recebin evini intihap etmiıtir. Re
ceple kansı Cani,, Hacıyı iki ay

dan fazla evlerinde sakl11mıılardır. 
Hacı bu evde kaldığı müddetçe biç 
dışarı çıkmamıştrr. 

Recep, bu tehlikeli vaziyetin de

vam edenllyeceğini bildigi için Ha
cı ile konuşarak kendisini biran 

evvel hudut h1t.ricine çıkannak ça

ı ·elerini düşiinmü' ve kardeıi Şevki 
vasıtasile GalatadR pilavcılık yapan 
lbrabim elde edilmi9tir. Halbuki bu 
esnada zahıta da Hacının ihtifa et· 
tiği yeri ketfetmi~, katili yakalamak 

hangi tekilde kendilerbi d"rde&t et
Liklerinj anlattılar. 1 brabiın bu ifa. 
deleı·e ittiraz etti: 

- Kabul etmem, 
bunlardır ..• dedi. 

beni döğen 

Bundan sonra Recebin evinde 
kiracı sıfatile oturan Makbule ha
nımla Zeytinburunu fabrikası ame
lesinden Mu•tafa isticvap edildiler 
Bunlar biç bir şeyden haberleri ol· 
madığını söylüyorlardı. 

Mütealuben iddia makamını iş 
gal eden Cemil Bey, iddi~nameıini 
dermeyan ederek maznunların ceza 

kanununun 296 ancı maddesine tev .. 
fikan cezalandırılmasını iıtedi. 

Maznun vekilleri n1üdafa.alarını 
}"apmalc üzere mühlet talep ettiler. 

Muhakemeye 26 mayıs salı gü
nü devam edilecektir. 

Arap Mehmedin kaii i 
Mevlane kapuında bir meyhane

de Arap Mebmedi öldürmekle maz· 

nun Zaferin muhakemeıine dün 

Aiırcezada devam edildi ve bazı f&
hitler dinlendi. Bunlar Zaferin A
rap Mebınedi öldürdüğünü teyit 
ettiler. Muhakeme diğer f&hitlerin 
celbi için 18 ba;ıirana kaldı. 

Abdullahı kim öldürdü? 
ŞiıJide, Kozanın meyhaneıinde 

Alıclullabı öldürmekle maznun Dr. 

için tertib..'\tını almıf bulunuyordu. f\.1azhar Oıman Beyin sr:.bık şoförü 
Bu 5uretle H~cı için tedatik edilen Ahmedin muhakemetı.ine dün Aiır

motöı·de zabıta memurları bekliyor- cezada devam edildi. Katil biıdisesi
lardı . Hacı refakatinde Recep ve nin Kiçe isminde bir kadın yüzün
ı;ilavcı lbrab;m olduiu halde Rece- den çıktığı anla,ılıyordu. Evvela 
bin Davutpa~adaki evinden bir oto- tabitlerden Saffet lıanımın mazbut 
mobile binerek Unkapanı tarikile ifadesi okundıı. Mütealuben müda-
1,tinyeye gelmiş ve orad1tn pilivcı faa pbidi olarak Poli~ memuru 

lbrabimin çıraklığını yapan Aliyi a- Naci ve Bedri Ef. ler dinlenildiler. 
!arak Büyükdereye çekmitlerdir, Naci ı;:ı. nin "Abclullabı kim vurdu 
Burada motör hazır, bekliyordu. ğunu gören yok!" demesi üzerine 
Fakat Hacı ve beraberindeki Recep Müddeiı•mumi Cemil B. bu memu
Jt: İbrahim, motöre binecekleri bir run Adli tahkikatrn hilafını iıpata 
sırada kııtkıvrak yakayı ele vermiş. ç.alışhğını söyledi. Maznun vekiH, 

lerdir. bazen adlı tahkikatın noksan yapıl. 
işte Ağırceza ınahkemesi dünkü mış olabileceğini ileı·i 5Ürdü. 

celsesinde bu meh'uı katilini Bul- 1 ~1uhakeme bazı tahitlerin zorla 

garistana ka~ırmağa tetebbüs eden getir ilmesi için başka bır güne kal4 
lerin muhakemesine başJanııttn·. dı. 
Maznun mevkiinde Rc:cep ve Rece .. 

bin karısı Canitle pilavcı lbrabim 
bulunuyorlardı. 

Kara ve denizden tertibat alarak 
katili kaçlranları cürmü meşhut ha

linde yakalayan zabıta memurları 

şahit 51fatile dinlenildileı. Bunlar, 

Recep ve lbrahimin Hacıyı bir mo 

törle Bulgaristana kaçı~acaklarını 
nasıl haber aldıklarını ne suretle ta

kibe memur edildiklerini ve nihayet 

Katil Nazıni 
Meym et hanı katili Nazmi 

·\.'erem hastalığ.na tutulınuş oldu

~undan tedaviıi yapılmak Üzre ce

za51 kısa bir müddet için tecil edil. 
mişti. Nazminin yenid~n hapisane 

doktoru Zati Bey tarafından muaye 
nesi yapılmış ve ahvalinde salah gö 

rüldüiünden tekrar hapisaneye iade 
edilmiştir. 

Belediyede 

Yeni bütçe 
Bu akşam Maliye 

vekaletine 
gönderilecektir 

Şehir mecliainde tetkik ve 
kabul edilen vilayet ve beledi
ye bütçelerinin aon teklinin ta
bı bitmiştir. Bu akıam vekale
te gönderilecektir. 

Deniz hamamları 
açmak isteyorlar 

Bu sene deniz hamamları aç 
mak ve kiralamak için belediye 
ye bir çok müracaat vaki ol
muştur. Belediye bu müracaat
ları tetkik etmektedir. Beşiktaş 
deniz hamamları kiraya veril- 1 
miştir. ı 

itfaiyeye gaz ma~kesİ 
Belediye itfaiye efradı için 1 

asri gaz maskeleri ve kırmızı 
camlı gözlük, alevden siyanet 
için süzgeç ve saire alınmasına 
karar vermiştir. 

Bu meyanda daha bazı fen
ni teçhizat ta getirtecektir. --
Maarifi~ 

Ameli hayat .. 
Kız - Erkek Ameli Hayat 

(Lisan ve Ticaret) mektepleri 
tarafından T epel:ıaşı kıtlık tiya 
trosunda 22-5-931 cuma günü 
veda müsameresi verilecekti-

Müsamere 
Feyziati lisesinde bu cuma 

günü 5 nci sınıf tarafından me 
zuniyet sınıfı arkadaşları ıçın 
bir veda müsameresi verilecek
tir. 

Muallim kürsüleri 
Bir çok ilk mekteplerde mu

allim kürsülerinin çok eski ol
duiju anlaşıldığından ilk mek
teplere tevzi edilmek üzere 250 
muallim kürsüsü yaptırılması 
tekarrür etmittir. 

Matbuat müdürlüğü 
lağvediliyor 

ANKARA, 20 (Aktam) 
Matbuat umumi müdürlüğü
nün lağvedilmesi kararla9tırıl
mıştrr. Memurlardan bir kısmı 
dahiliye, bir krımı hariciye ve
kaletlerinde vazifelere tayin e
dileceklerdir. Ali iktııat mec
lisi kadrosunda da bazı tenki
hat yapılmıştır. 

Heyeti Vekilenin tetkikatı 
eanaaında bütçede ufak tefek 
diğe.- bazı tadilat yapılması da 
muhtemeldir. 

I,_.,, Soruyoruz 
De/terdlltlık eski hazinei 

evrakı satlyor. Hangi devre 
ait olursa olsun, hazinei ev
rak kıymetli tarih vesika
Janm ihtiva eden bir mah
zendir. Belki devletin bu 
evraka ihtiyacı yoktur. Fa
kat devlet te!jkilatı dahilin
de alakadar olması la:ı:1m 
gelen tarilı ve ilim heyetle
ri yok mu? 

Bu nevi satışlarda klasik 
resmi usullerin yeri ola
maz. Çünkü gayri kabili ta
mir hatalar i lenmesi ihti
mali çoktur. Onun için bir 
defa da devletin alakadar 
te!jkiliıtmı satıştan haber-

i dar etmek laum gelmez 
mi? 

Vakıa resmi satışlar ga
;1.etelerle ilan edilir. Bu iliın 
!ar ise basit formüllerdir ve 
bir şey ifade etmezler. Bel
ki de bu vesikalar "eski ev
rak., diye ilan edildi. 

Bu kadar mühim vesaiki 
ihtiva eden koca bir hazine 
sat1lığa çıkarrlrr, gider 11e 
bunun gazetelerde münal:a
şası günlerce devam eder 
de, mesela tarih encümeni 
acaba neden alakadar ol 
maz diye, 

Soruyoruz _I 

Mali teşkilat 
Hazirandan itibaren 

tatbik edilecek 
ıekil teabit edildi. 
Dün Maliye hey' eti teftitiye 

reisi Adil Beyin yanında DPf
terdar Şefik ve 
zat maatları 
muhasibi meıu 
lü Süleyman 
Sırrı Beylerin 
ittirakile saat 
14 te uınm 
müddet devam 
eden bir içti
ma yapılm19br. 

Bu toplantı
da Hazirandan 
itibaren tatbik 
edilecek yeni 
mali tetkilit 
ve deji,iklik- Si RRI lJ 

likler etı·afında görütülmüt ve 
yapılacak tebeddülatm tekli 
tesbit edilmiştir. 

Zat maaıları muhasibi meı' 
ullüğünün Hazirandan itibaren 
ilııa edileceği dün resmen 
tebliğ edilmittir. 

-•Ul•U•••ll•••lllfltlllllıl-UtllUllllltlllllllllllll•M•UlllllMllHMIM•---·-···-· 

Halis süt meselesi, hesap dersinde 1 

---
Muallim Agnı cinsten olmayan şeg 1er bir arada 

cem edilemez. Mesela: iki portaka!, üç kogunbeş kongıı 
eti denilemez .. 

Talebe - Peki Muallim Beg, Eniştem iki okka ~üte 
iki okka su karışt1rdığı halde mecmuu n ?Srl gine siit 
oluyor? 

- Oğlum onu daha Belediye bile halledemedi! .• 
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! ail\if Ct 1 Memleket işleri ! 

rın umdesl "Mllllgelil'" Rus dampinginin Tür-
( Kaırn $ \\'.1ı 'lt lb!l ll'il lb!l 1 

J 
Kutuluk keresteler 

meselesi 

/Çapı-as kelimeler 

20 MAYIS 1931 k• d • • 1 :~~~i::"c1re~ıni;:~di: ıye e tesırı o uyormu Geçen gün bir yazımızda iz. 
mire başka memleketlerden hil. 
lil. kutuluk keresteler idhal edil 
mesine hayretimizi saklama
mıştık. Orman mektebi alisi 
müderrislerinden Dr. Tevfik 
Ali Bey bize göndeı·diği bir 
mektupta bu mesele hakkında 
diyor ki: 

Bir kelime yüzünden 
1 ,ı. İstanbula iş aramağa geldim. 

1 
Telefon numanılıonı 

. 4311 - 24312 - 24313 

IBONE ÜCRETLERi 

Bir kısım mallarımızın satılmasına 
mani olduğu muhakkak .. 

Ne iş olursa olsun kabul ede
cektim. 

Şehri tanıyordum. Onun i
çin bende büyük bir tesir bırak 
madı. Mektuplaştığımız veçbi
le teyzemin evine gittim. Ora
da yatacak yer, yiyecek yemek 
vardı . 

'· yiığı 
Türkiye için Hariç lçiıı 
400 kuruı aoo kurut 

750 .. 1400 " 
111 

.. .. 1400 .. 2700 .. 

elen evrak geri verilmez 
üddeti geçen nüshalar 10 tam.ı 

Gazete n matbaaya alt iti• 
ı. 1ı1. üdiriyete müracaat aclilir. 
ı ızetemiz ilanlann mea'uliyedııl 
. ı 

ı .d ebnes. 

Bugünkü Hava 
Dün enfazla hararet 28 enaz 

ı fi di. Bugün ruzglr hafif lodos 
' , , ·e hnva ekseriyyetle açik 

'==:=:::::;;;;;;::;. 
;ı F 1:• sliLI 
f Ördek! 
f Efendim size tuhafınıza gide 
r 

1 
t bir şey anlatacağım: 

ı 
1 

Bizim gazete de dahil oldu
., halde İstanbulun hütün ga
ı .eleri beş ay kadar evvel "Es 
. 

1 
·engiz bir adam,, serlevhası 

1 1 ında ıu havadisi vermişler: 
1 

J. "Zati isminde bir Arjantinli 
r 1 ihtedinin harekatı polisin 

1 
n phesini davet etmiş. Hakkın

ı 1 tahkikat yapılıyormuş.,, 
-ı Gel zaman git zaman günün 

'. rinde Zeki isminde bir Alman 
s · .ihtedisi bütün gazeteler aley 

ne bir dava açar .. 
r; "Bu Zati ismi yanlıştır ••• 

ç. lzetelerin bahsettiği adam 
"· n olduğum muhakkaktır. Bu 
ü zlerle benim casus olduğum 
b' ylenmek isteniyor. • Haysi-
I 'tim ve dini hislerim rencide 

uyor .. Binaenaleyh zaran ma 
,. ~vi olarak 2000 adet Türk lira 
; 

1 isterim,, der. E sekiz gazete 

51
' i~er bin liradan eder 16,000 

d 
1 ·a. . Y uvarlacık bir servet •• 

· 11 • iç fena değil.. Lakin gazete
d ı lerde ne bu parayı verecek su 
,, 'ıt ne verebilecek kudret var .. 
ı. [uhakemeyi dinledim. Gazete 

: ,. lede görüştüm ve o yazının 

1 ,j ı ktığı gazeteleri okudum .. Ga 
'• ~teciler ne bu Zeki Efendi ne 

Bu suale menfi cevap verme 
mek için vaziyeti iyi tetkik et
memek icap eder. Bazı İstihsa 
lil.t maddelerimiz üzerinde Rus 
yanın bize yaptığı rekabeti, bi
ri dahilde, diğeri hariçte olmak 
üzere iki cepheden mütalea et
melidir. Son zamanlarda gaze
teler, Rusların memlketimize 
bilhaua, 9imento, kereste, şe
ker, manifatura, maden kömü
rü idhal ettiklerinden ve bunla 
rı ucuz fiyatla sattıklarından 
§İkil.yet ettiler. 

Son aylaraait gümrük istatis 
tikleri neşredilmediğinden eli
mizde mevcut 1930 senesi güm 
rük istatistiklerinde yaptığımız 
tetkikatla şu neticeye vil.sıl ol
duk: 

Rusya 1930 seneşi zar€ında 
bize 31,396 liralık kereste ve 
emsali idhal etmit ve biz de 
9,691 liralık mübayaatta bulun 
mutuzdur. Binaenalyh Rusya 
lehine 21, 705 liralık bir fark gö 
rülmektedir. Ruslarm bu idha
latı hiç te şayanı ehemmiyet de 
ğildir. 

Çimento: 
Geçen sene memleketimize 

60 bin ton kereste idhal edil. 
mittir. Bu umum çimento idha 
liitında Rusyanın hisseai16800 
yani umum istihsalil.tın yüzde 
27 sidir. 

Sahibi salahiyet bazı kimse
lerin beyanatına nazaran Rus
lar tetrinievvelden beri memle
ketimize çimento idhal etme
mektedirler, ve Rus çimentola 
nnın bizim mallarımızdan ucu 
za satılması bir rekabetten ziya 
de Rus mallarının kalite itibari 
le aşağı olması ve memleketi
mizde pek te rağbet görememe 
sinden neş'et etmektedir. 

Maden kömürü: 
1930 senesi zarfında Rusya

nın memleketimize maden kö
mürü idhalatı 168 bin lira kıy
metinde 13 bin tondur. 

Şeker: 
, ·,' e yerine geçmek istediği Zati 
, ~ ı .f. hakkım',-ı "casustur, veya 

' ı ıs us değildir,, dememişler. . 1930 senesi zarfında memle-
1 - lnlar sadsce Zati Efendiden ketimize 9 milyon 178 bin lira 

~ 
1 ahsetmişler. lık şeker idhal edilmiştir. Bu 
~ Zeki Efendi: idhalil.tın üçte biri yani iki mil 

1 

ı - Bu adam benim. İsmimi yon 723 bin liralığı Rusyadan-
1 ' anlış yazmışsınız. . Paraları dır. 

istihsal ettiğim emtia üzerine 
Ruayanın bize idhalil.tı pek te 
şayanı ehemmiyet değildir. 

Esasen himayei gümrük tari 
felerimiz sayesinde Rusyanm 
bize doğrudan doğruya yapaca 
ğı anormal idbalat bizim için 
uzun zaman devam edecek bir 
afet olamaz. Ve gümrük kanun 
larımızda bu hususta sarahat 
olduğundan hükUmet derhal 
damping yapan memleketin id
hil.litına mini olabilir. Fakat 
Ruayanın hariçte bize yaptığı 
damping yani başlıca ihracat 
emtiamıza harici piyasalarda 
rekabeti, cidden şayanı dikkat 
ve önüne pek te geçilmesi imka 
.ı:u olmayan şekilleri, memleket 
iktısadiyatını, harici ticaretimi 
zi, sarsmakta ve il.ti için büyük 
tehlikeler göstermektedir. 

Rusların hariçte Rus emtia
sma nasıl rekabet ettiklerini, 
Türk emtiasmın ecnebi pazar
lardaki mevkiini nasıl sarstık
larını, binnetice bazı mallarımı 
zın satılmasına mil.ni oldukları 
nı yarmki yazımızda izah ede
ceğiz. 

MÜMTAZ 

Yenlneşriy~ 

TÜRKSPOR 
Her hafta per11embe giin

leri çıkan Türkspor yarınki 
olympiyakos maçını ertesi 
gün haber vermek için cu
martesi çıkacaktır. 

Milli mecmua 
126 ıncı nüoha.,. )>ek zengin yazı-, ,_ 

!arla çıktı. Mulh..,\ıf nesir, şür ve 

yazdar vardır •• 

Letaif cüzdanı 
Süleyman Tevfik Bey Letaif cüz

danı isminde bir kitap neşretmİftİr. 

lşitilmemit çok nadide fıkraları ihti

va eden letaif cüzdanlnı karilere tav 

siye ederiz. 

Garp cephesinde 
Gece karanlığında 

2000 metreden bomoamızı 
nasıl attık? 

Havacılık ve sporun 
erin! diye tutturmuş. . Petrol gibi hariçte mübayaa en son intişar eden 47 nu-

"': : Hikayeyi bilirsiniz.. mecburiyetinde olduğumuz ba- maralı sayısında bu tüyler 

1 • ' Herifin biri "Ördek!,, sözü- zı emtianın bize ucuz fiyatla id ürpertici harp sergüzeştini 
. ı e kızarmış. Bir gün birisi bu halimilli iktısadiyatımız noktai mutlaka okuyunuz. 

"İzmirin kutu kerestesi idha 
li meselesi senelerden beri ke
reste müstahsilleri ile İzmir 
tüccarları arasında devam eden 
bir mücadele halindedir. 

Bu ihtiyaç senevi azami 26 
bin metre mik' abı olarak tesbit 
edilmiştir. Bu sene Jktısat ve
kaleti bu mikdardan yalnız 10 
bin metre mik'abmın hariçten 
gelmesine müsaade ederek ve 
mütebakisinm yerli müstahsil
ler tarafından itasını tesbit et
miş ve buna istinaden yerli müs 
tahsiller mutedil bir fiyatla bu 
malları vermek üzere İzmir tüc 
carlarile mukaveleler akteyle
mişlerdir. Ahiren Maliye vekil. 
!etinin bütçe kanunundaki bir 
maddeye musteniden bunun ha 
ricinde de kereste ithaline mü
saade etmesi yüzünden bu vazi 
yelten istifade eden bir takım 
kereste tüccaları, Avrupa piya 
sasmda buldukları keresteleri 
İzmire gümrük resmi verme
den idhale çalışmaktadırlar. 

Bilhassa Rusyada kutuluk 
kereste olmadığını da kaydet
mek isterim.,, 

Zavallı bakımsız 
ağaçlar 

Aksaraydan Valde camii ö
nünden Y enikapıya kadar uza
nan Büyük Mustafa Paşa cad
desinin orta yerine iki sıralı di
kilen ağaçlar tutmuş ve hakika 
ten büyük caddeye ayrı bir 
zevk ve letafet bahşetmiştir. 
Lakin bugünlerde bu ağaçlar
dan bazılarının kuruduğu, kuru 
mağa yüz tuttuğu görülüyor 
ki, sebebi de bakımsızlık, çocuk 
!arın ve keçilerin bunlara da
danmasıdır. Ne olur, mercii ai
di veyahut ağaçları koruma ce 
miyeti, diğer yerlerden olduğu 
gibi, bu ağaçların ". etrafını ço. 
cukların, hayvanların tasallut
larını menedecek kadar demir 
çemberlerle ihataya gayret ve 
himmet gösterse fena mı olur?
Büyükmüncimizin ismine izafe 
edilen bu caddenin zevk ve le
tafetini tezyit ve memlekete 
gene bir hizmet olmaz mı? 

Yenikapı orta sokak 29 N. 
Mahalle hey'eti ihtiyariye 

azasından: Cemil 

tik gece gelişim tes'it edil
di. Oturduk, içtik, içtik. Ondan 
sonra da gezinmek için bir az 
dışaTı çıktım. 

Polisin biri beni yakaladı: 
- Böyle bulut gibi nereye 

gidiyorsun? Dedi. 
Hafif tertip münakaşa poli

sin hoşuna gitmedi, beni tuttu
ğu gibi karakola götürdü. Ka
rakolda zayıf' çatık kaşlı, sert 
bir komiserin önüne çıkardı. 
Komiser istifham makamında 
başını salladı. O da "halini gör 
müyor musun?,, gibi beni çene
sile gösterdi. 

Dedim ki: 
- Bulut gibi sarhoşsam, be

ni nasıl yakalayabildiniz? ( -
Hakikaten sarhoşmuşum ki, 

uzaktaki bulut nasıl yakalanır 
diye düşünürken, orada saçma 
bir cevap vermişim. O zaman 
arkamdaki polis: 

- Bana hakaret etti, demez ., 
mı. 

Karakolu ziyaretten halil. gö 
zümün şurasında bir yumruk 
yeri kalmıttır. Amudu fıkarim 
de de hafif bir inhina vardır. 
Ne ise .. 

Ertesi sabah karakoldan çık 
tım. Zaten kafi mikdarda da 
ayılmıştım, iş aramağa çık
tım. 

Gazetede bir ilil.n gördüm. 
Müesssenin biri muhasebe kale 
mine katip arayormuş. Soluğu 
müessesede aldım. Baktım ki, 
bir kalabalık toplanmış. Anla
mak için zeki olmağa ihtiyaç 
yoktu. Hepsinin de katiplik is
temeğe geldiği belliydi. 

İntizar salol!.l.lıun kapısı ka
palıydı amma, penceresi açıktı. 
Bir puntunu getirip içeri gir
dim. Avallerin hepsi de dışarı
da beklerken, ben "tık, tık!,, 
müdürün kapusuna vurdum. 
Şapkam elimde İçeriye girdim. 

Müdür, geniş bir Amerikan 
yazıhanesinin aı·kasına gömül
müş, şişman bir adamdı. Gözlü 
ğünü indirip bana bakınca, yak 
laştım ve maksadı ziyaretimi 
anlattım. 

b
' damın önünde: nazarından pek te aleyhte gö- • 

. · - Hvaa bulutlu! diyecek ol- rülecek bir şey değildir. Bun- ı 
. nuş.. Beriki de kaldırmış bu dan müteeıısir olacak bize idha Harik Mayat Kaza ve Otomobil 
. özü söyliyene bir tokat atmış. lat yapan diğer memleketler- 1 

----

On dakika sonra müdür Bey 
yirmi bir yaşında olduğumu 
(yalan), Ticaret mektebi alisin 
den çıktığımı (o da yalan), mu 
hasebe işlerini çok iyi bildiği
mi (katmerli yalan), bir kaç 
müessesede çalışarak hüsnü 
hizmet vesikas ıalclığıını (aslı 
yok), vali Beyi, vekil Beyler
den ikisini tanıdığımı (ne ge
zer?) öğrendi. 

. f )ayağı yiyen sormuş. . dir. Maamafih ellerinde stok Sigortalarınızı Galatada Ünyon hanında kain 

1 - Ne vuruyorsun yahu? mal bulunduran bazı manifatu- t ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 
Bu kadar faziletli bir genci 

kabul etmemek için başka bir 
sebep olamazdı değil mi Neti 
cenin lehime ve müsait şekil
de tecelli edeceğine kanaat ha 
sıl etmeğe başlamıştım. 

1 '~ - Ne vurmıyacağım? Bulut ra tüccarlarının son zamanlar- 1 

: •• . ledin, buluttan yağmur olur, da piyasalarımıza yapılan dam
<· rağmurdan göl olur, göle de ör pinglerden fazla mutazarrır ol-

1 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
aa 

. n< ı :!ekler iner. • . Sen benlen alay dukları söyleniyor. 
1 • 

ş ~ttın. .. Fakat bu manifatura üzeı-in UNVON Bu sırada kapı çalındı ve içe 
riye bir zat girdi. Doğru mü
dür Beyin yanına giderek, ku
lağına bir şey söyledi. Müdür 
başını sallayıp: 

! ?i Şu Alman mühtedisi Zeki de yapılan dampingin Ruslar-
;:' 1 Ef. nin iddiası da buna benze- dan ziyade Japonlar tarafından 

kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır-

, 0 1 miyor mu? Çok esrarengiz şey! yapıldığı iddia edilmektedir. Telefon: Beyoğlu 2002 

hl 
1 

FELEK Görülüyor ki bizatihi bizim 
li· ----"'!"------~-"'!!!'!!!!!!'!""!!!!!!!!!!'~----""'!!!!!!!!!!'!!!ıı~~- -
ığ 1 tükten sonra doğru kardeşine 
•t. t M illiyel'in tefrikası : 36 gitti. Kadri hemşiresini yanak-, 
n ı w ~ !arından öptü; Kerimenin du
i,. % . . ···v·- !Ko ........ ı-e . daklan bu yanaklara temas et-
..,. 1 - _ ~ miş olduğu için bu suretle sev 
at; : gilisinin kokusunu alır gibi olu 
• yordu. 
A Kerimenin Kadri Beye git- [ rime ile aşıkı Arabın nazarında yegane adeta tehditkar bir 
·z mek sur ~tile kendini attığı teh mahrum kaldığı ikbali temsil sesle kardeşine dedi ki: 

~;'. . tike F erah'ı çok sevindirmişti. ediyorlardı. Onun için Arap _ Kadri 91>k ihtiyatlı olmak 
! . Padişah Kadri Beyi frenkvari her ikisinden de nefret ediyor- lazım. 

·, , fiki.-leı;nden dolayı pekhoş gör du. _ Aman, Kerimeye bir şey 
it müyordu. Ayni zamanda Kadri Yegane Hanım kardeşinin e- mi oldu? 
'P Beyin bütün dostlarına da şüp vine çok düşünceli bir halde _ yok birşey olmadı amma 
K heli nazarla bakıyordu. Arap, dönmüştü. çok üzüntülü. 

İbrahim Beyin tavsiyesindeki Eskid en Yegane işleri 0 ka- - Neden? Ne oldu? Kerime 
ık· isabeti takdir ediyordu. Yusuf dar ustalıkla idare ederdi ki sev tehlikede ise gidip kurtara
• Pasa hala sadrazamdı. Padisa dalılar biribirlerini haremde bi yım, 
~ hın. teveccühünü haizdi. İbr~- le görebilirlerdi. Çocukken bi- - Keske tehlikede olsa .. Yu 
«ı him B2y haklı idi. Arabm inti- ribirlerine duydukları masuma suf Paşa· onu İbrahim Beye 
0 , kamını alır:ak hususunda kısme ne muhabbet olgunlaşarak vermek istiyor! 

te güvenilebilirdi. Şimdi uzun muhteris bir aşk haline istiha- - Ne söylüyorsun? Ne za-
":'"• eoart se::ıeleri unutulmuştu. le etmişti. Yegane türlü türlü man? ... 

Arap yalnız keııdini düşünmü- hiylelerle arkadaşını ağabeyisi - Daha ortada kararlaşmış 
~rdt~. Onun do. ikbale erişmek le her z1man buluşturabiliyor- bir şey yok. Kerimeya de dün 

· d" · :ılbu"'.<:i efendisi O· du. söylemişler. 

ol,;:s; senden olur-:-Ne yap yap -karŞI yanıp tutuşan ldni büsbü 
Kerimeyi buraya getir. tün parlattı. Şayet gene kız Bü 

- Kerime sana selanı söyle- yükadaya gidecek olursa onu 
di. "Beni bu vaziyetten kurtar- babası vasıtasile cezalandırmak 
sın. Kendisinden büsbütün ay- imkanı azalacaktı. Onun için 
rılırsam!,, diyor. Arap her şeyden evvel Kerime 
derle bulutlanmıştı . nin Adaya gitmesine mil.ni ol-

y egane kardeşinden ayrıldı- ı mak istedi. Şayet kızı elinden 
ğı zaman çehresi derin bir ke- kaçırmamak istiyorsa mesele-

Kadri yalnız kalınca ellerini den haberdar edilen İbrahim 
sımsıkı biribirine kenetledi. De Bey hemen harekete geçmeli 
rin düşüncelere dalacağı zaman :di. 
böyle yapmak adeti idi. Keri- Bir az sonra Arap tilki adım 
menin çaresiz vaziyetini düşün larile İbrahim Beyin bahçesine 
dükçe kalbinin sızladığını his- giriyordu. Birden bire biri dir
sediyordu. Bütün ev halkı için- seğini tuttu. Başını çevirince 
de onu korktuğu akıbetten kur İbrahim Beyle göz göze geldi. 
tarmak iktidarını haiz tek bir - Bana bir haber getirdiy
kişi bile yoktu. Bu sırada Çarls sen içeri gel. Ben sana kaç de
Baker'in kendisine vaki olan fa tenbih ettim, bana gündü
müzaheret vaadi Kadrinin kara zün gelme diye ... Şayet bilhas
ran ruhu İçinde bir şimşek gibi sa efendin seni göndermediyse 
çaktı. Evet, dostu kendisine bu vay haline ... 
hususta yardım edebiliı·di. Ferah senelerce kölelik etti-

Kerime ile Y egane'nin gizli- ği için bu gibi tehditlere kulak 
ce görüştükkrini öğrenmek asmazdı. 

- Teşrif etsinler, buyur
sunlar, dedi ve ayağa kalktı. 

Benim orada olduğumu unut 
muş gibiydi. 

Muhakkak bu gelen zat, mü
dür Beyin aklını alacak kadar 
muhterem bir şahsiyetti. 

Müdür kapıya doğru yürür
ken, kapı açıldı. Tanımadığım 
bir zat içeri girdi ve oturdu
lar. 

Ancak beriki odada yabancı 
bir adamın durduğunu görün
ce, bana bakmış olmalı ki, mü
dürün o zaman aklı başına gel
di. 

- Bir az dışarıda bekleyiniz 
diyecek zannettim. 

Hayır demedi. Yalnız yeni 
gelen zata döndü ve beni göste 
rerek: 

- Vali Beyfendi, tanırsınız 
kil.tip alacağ-ız, dedi. 

Gelen vali imiş. O zaman 
bende şafak attı. Bittabi vali 
bana baktı. Şöyle bir az hafıza 
sm ıyoklar gibi düşündü: 

- Hayır, dedi, tanımayo
rum .. 

Aman Allahım, şişman mü
dürün gözlüğünün üzerinden 
hışımla bana bir bakışı vardı 
ki, hiç unutamam. 

Arkasını söylemeğe lüzum 
yok değil mi? Tam işi yoluna 
getirmişken, bir ziyaret herşe
yi bozmuştu. 

Behey avanak! Haydi vekil
ler Ankarada! Valiyi ne diye 
söylersin? 

Alemdağı ve T aşdelen 
müşterilerinin nazarı 

dikkatine 
Hergün sabah ve akşam 

olmak üzere günde iki defa 
zirde saatleri muayyen va
kıtlerde Üsküdardan Araba 
meydanında 14 numaralı dük
kan önünden hareket edecek 
olan otobüslerimizin hareket 
saatleri: 

Üsküdardan hareket 
Sabah 7,30 
Akşam 5,15 

Alemdağından hareket 
Sabah 8 
Akşam 6 

İstanbul Birinci İflas Me· 
morluğundan: 

Hazır elbisecilikle meşgul 
iken ilanı iflas eden Eğirdirli 
Ahmet Nuri Efendinin mua· 
melatı iflasiyesi tekemmül 
etmiş ve sıra defteri tanzim 
ve askıya konulmuş olduğun· 
dan ikinci alacaklılar top!an· 
masının icrası tekarrür etti
ğinden 11 haziran 931 tari
hine müsadif perşembe günü 
saat 13 de Adliye sarayında 
vaki birinci iflas memurluğu 
toplanma salonunda eshabı 
matlubun hazır bulunmaları 

il an olunur. 

1 2 4 5 6 7 8 9 ırı il 
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Yeni şekil 

Soldan sağa 
1 - Işıldayan (6) Keder (4) 
2 - Yapmak (3) Cansız (6) 
3 - RA (2) Mah•ul (4) 
4 - Hoı (5) Kabul etmemek (3) 
5 - Kaderin ortağı ( 4) Yüksek 

· (3) Nota (2) 
6 - Boy değil (2). 

7 - Okuyan çocuk (6) 
8 - Türkiyenin merkezi (6) Rey 

ler (3) 
9 - Bey (3) 
10 - Fesat karışbran (5) 
11 - Bıçak (4) Kalın çuha (3) 

Nota (2) 

Yukardan aşağı 
1 - ihtiyar (3) Kıyı (5) 
2 - Haylaz (6) Nota (2) 
3 - Yolun muhaffefi (2) Çok de 

ğil (2) izaz (5) 
4 - ikram (4) (i) ilave ediniz 

peygamber olur. ( 2) 
5 - iskambilde birli (2) 
6 - Edat (2) Tath çörek (5) 

Sonuna ( s) ilave ediniz su içebilir
siniz (2) 

7 - Sual (2) 
8 - Çift değil (3) Bir din (5) 
9 - Emreden (4) Meyva (4) 

10 - Put (5) Cazbandla eğleni
len yer (3) 

11 iplik (4) Nota (2) 

Ferah sinemada bu gece 

San'atkar Naşit Bey 
ve hey' eti Hermine Ham· 
mm iştirakile büyük müsa
mere, ayrıca sinema, varyete 

Bu akşam 

ASRI Sinemada 
BEY AZ ESİR Tüccarları 
Kızlar Ticaretine dair 

en muazzam açık filmdir. 
Çıplak kadınlar - Safiyet
lerine kurban oldurulmuş 

kızlar. Perde aralarında 
zengin varyete numeroları . 

Dühuliye 20 kuruş 

----EL HAMRA SİNEMASI 411--., .... 
~~~ı:~ı~m HİNT MEZARI 

2 safha, 20 kısımlık filim 
Tekmili birden kösterilmektedir. 

vap verdi: ·---;,_;-bulur. Kerime, Kadrinin kız 
- Kadri Bey Kerime Hanı- kardeşi ile ne kararlaştırdılar?. 

mm babasının evinden kaçır- - Her zamanki gibi Kadri 
mak için kumpas kuruyor. Size Beyin Büyükadadaki köşkünde 
bunu haber vermeğe geldim ki t;uluşacaklar. 
mani olabilesiniz. Ben Paşa E- - Yalnız bunu mu öğrene-
fendiye söylemeğe korkuyo- bildin? 
rum. Arap başı ile tasdik etti. lb· 

Küçük Hanımı sıkı nezaret rahim kölenin yüzünü dikkatle 
altında bulundurmadın diye kı tetkik ettikten sonra : 
yametleri koparacak! Küçük ~ Pekala, dedi. Sen gözünü 
Hanımın Kadri ile görüştüğü iyi aç, Kerimeyi evden kaçırma 
anlaşılıyor. Paşa bütün kabaha mağa gayret et. Kadri ile İn;ı-İ· 
ti bana yükletecek... lizi bana bırak. Ben onların 

- Doğrusu bütün kaba'hat haklarından gelirim. 
te sende ... Neden gözünü açıp İbrahim bu sözleri söyleye. 
Küçük Hanıma mukayyet ol- ı rek Arabı evin arka kapısınd~ .ı 
madm? dışarı çıkardı. 

- Kadri bu işte yalnız da Arap oradan doğru tanıdığ ı 
d<!ğil ... Yanında bir de zengin bir eczacının dükkanına gidiıı 
İngiliz var ... Beni bayağı ürkü bir şişe içinde uyku ilil.cı aldı. 
tüyor... Bu söyldiğim adam Adam şişeyi verirken: 
tüccar. Çok zengin. Oturduğu - Uykunuz kaçtığı geceleı 
handa bir çok odalar var. İçeri bir kaşık içersiniz, decli. Yirmı 
kimse giremiyor. Kim bilir için J saat ra.hat rahat uyursunuz. Sı 
de neler var .. kın fazla alayım d ~me sonra ı,, 

m m a' (Bitmedi) 
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Bazı camlı kapılara da perde 

koymak lazımdır. Düz zemin ü 
Zerine ortası taftadan işienmit 
renkli perdeler zarif bir efe bı-

Süt likörü 
Bir litre süt yarım litre ha

lis İspirto, soO gram teker, bir 

Modern bir y.1::. tli yüzü 

Norma Sirer Pa -... 

gidiyor • 
rıse 

Kocası lrving Talberg ile Av
tııpaya geldiğini yazdığımız maruf 
A 'k ş· rnerı an yıldızl3ı·ından Norma ı-

tcr bu hafta içinde Ber1inden Pari

•e gidecektir. rio•m" ş;...,,. Berlin
daki stüdyoları gezmiş ve Alman si
hctna tekniğini tetkik ehniıtir 

Claraya gelen 
mektuplar 

Amerikan yıldızların d" 
ın un. 

yanın dört köşesinden aldıkla 
l'I mektuplar hepsini de bir iki 
ka tip istihdam etm~ğe mecbur 
etmiştir. En ziyade mektup a
lanlar içinde rc!mr Clara Bov

dadır. Claraya Şarl Rijeye ve 

tnütevdfa Valentinodan fazla 
ırıektup gelmektedir. Yani her 

sabah pos tacı Klaraya vasati 

İki Yüz elli mo:ktup bırakmakta 
dır. 

Clara mektl!pİarı atmayor
ırıı.ış.. Fakat k5.tip!erinin her 
llelen mektuba c.e'"'? verip ver 
ll.ıedilderi ma!Urvı de~il.. 

• 

-----

rakır. Yalnız ta.fta çiçeklerin 
arkasını kesmek ve bu suretle 
çiçek renklerinden ziyanın geç 
meaini teshil etmek lazımdır. 

baston kesilmit vanilya, dilim 
dilim doğranmıt yarım limo
nu .. Hepsini bir sürahide karıt
tırınız. Ağzını sıkıca kapayı
nız. On gün sık sık çalkalamak 
suretile kendi haline bırakınız. 

Ondan sonra rengini açmak 
için iki defa filitreden geçiri
niz. Kadınlar için mükemmel, 
tamı bot bir likör olur. 

Çocukların uykusu 
Çocukların uzıın müddet uy

kusunu bozmamak lazımdır. 
tik mekteplerde tetkikat yapan 
bir İsveç komisyonunun aldığı 
neticelere göre, vasati uykusu
nu alamıyan çocuklarda hasta 

Norma Sirer 

Şarionun yeni filmleri ı 
Şarlo Avrupa ~ey~~ati~.de.." 

sonra yeni filmlerı ıçın sukiı
netle çalışmağa başlayacaktır. 

Şarlonun şimdi 6 senaryo 

projesi vardır . Birinci Hamlet, 
ikincisi Napolyon, üçüncüsü 
Şorlonun ölümü.. Dördüncüsü 
şehir ışıklarının mabadi gibi 

bir şey olacak ve bu filmde ay
ni filmde oynanan eşhas, ama 
kız ve sarhot zengin birer rol 
alacaklardır. Beşincisi Şarlo ve 

Müstakbel harp, altıncısı Kor

kusuz Şarlo ... 

Şarlonun bu filmleden ev

vela hangisine başlayacağı bel 
li değildiı·. 

MİLLİYET PERŞEMBE 21 MAYIS 1931 

Çocuk ve ilaç 
Kucaktaki çocuklara, doktor 

kat'i bir zaruret göstermedikçe 
ilaç vermemelidir. Çocuğıın ha 
zim enbubesi ve cümlei asabi
yesi 0 kadar hassastır ki, en 
küçük bir münebbih gaye! .va
him teıevvütlere yol açabıhr. 

Mesela bazı kadınlar bu yav
rulara midelerini temizlemek i
çin hintyağı içirirler. Bu suret
le yetil ishale yol açarlar. Bu 
iıthal bazı mevti intaç edecek 
teıev'vüılere sebebiyet verir. 

Zaten çocuğa neden ilaç ve
rilir, bilmeyiz! Çocuğun keyif
sizliğini düzeltmek için, gıdası 
na dikkat etmek kafidir. 

Çocuk hastalıklarının tedavi 
sinde en batta gelen şey rejim
dir ve çocuk hıfziaaıhhasma ri
ayet etmektir. 
Çocuğa hiç ilaç vermemeli 

demiyoruz. Bunun için, doktor 
)arın kat'i zaruret göstermesi 
lazımdır, diyoruz. Mesela difte 
ri, menenjit gibi hastalıklarda 
her şeyi doktorların müdahale
sine bırakmak icap eder. 

Zıril bir bardak. b~zi 

lık, diğerlerinden yüzde 25 faz 
ladır. 4 yaşında çocuk on iki, 7 
yaşında çocuk on bir, 9 yaşında 
çocuk on, 12 - 14 yaşında ço
cuk, dokuz, on saat uyumalıdır. 
Anemi, kansızlık, zaf gayrikafi 
veya gayri muntazam uykudan 
ileri gelmektedir. 

1 iE~Derııce , __ 
Yelpaze 

Şimdi yazın sıcak zaman
ları ... En iyi yelpazeler en ba.
sit olanlardır. İtte ~ize herke
sin bildiği, fakat her kesin ne 
ka.dar kolay yapıldığını bilme
diği bir yelpaze .. 

Bir tabaka ka.lınca kağıt alı
nız. Bilhassa duvar kağıtla.rr 
en makb.ulleridir. Bu kağıttan 
SOX25 ebadında. bir müstatil 
kesiniz ve bunu armonika terti
bi bükünüz. Kıvrımlar takri
ben bir santim ve muntazam ol 
malı. Böylece büktükten sonra 
bir İplikle bağlayınız. Sıkmağa 
lüzum yoktur. 

Ayrıca elli santimetre uzun
luğunda iki yatsı tahta alınız 
ve bükülmüt kağıdın bir tarafı
nı zamklayınız. Zamklı tarafın 
yarısını bu tahtanın birine, di
ğer yarısını da ötekine yapıttı
muz. 

Bu suretle istenildiği zaman 
açılıp kapanan bir yelpaze elde 
etmiş olursunu~. 

Kellesi koltukta ! 

Her ıan'atin olduğu gibi fo
tografçılığın da kendine mah
sus hileleri vardır. Baz an bu ba 
sit hilelerden çok eğlenceli 
neticeler çıkar. Mesela içiniz
den biriniz sizden fotografınızı 
istiyen arkadaşınızdan birine 
kendi resminizi yukaı-ıki şekil
de gönderse~:-. ai'kadaşınız şa
şırmaz mı? Hem şaşırır, hem 
güler, halbuki bu şekilde fotog 
raf çekmek gayet kolaydır. Yal 
nız iki cam feda etmek lazım

dır. Bunun için net olmak şar
tile evvela kendi resminizi çe
kersiniz. Yalnız resminizi çe
kerken koltuğunuzun altında 

1 bir şey tutuyormuş gibi vazi
yet alınız ve koltuğunuzun al
tında başınız kadar bir boşluk 
bırakınız. 

Maurice Chevalie'niri 
y ni filmi 

Sonra bu resmi ağrandiaman 
yapınız. Bu ağrandir-manda 
kendi batınızı güzelce kesip çı
karınız ve koltuğunuzun altına 
yapıştırınız. 

Şimdi başınızın boş kalan ye 
rini karakalemle retüş yaparak 
kapatmanız lazımdır ki, bu da 
güç bir şey değildir. Ondan 
sonra bu ağrandismanı tekrar 
fotografmızla küçük c ;:ıma çe
kiniz. Bu suretle keil n iz kol-
tuğunuzun altında resmônizi cı-
karmı~ olursunuz . . 

.M..i:z« tlı 
Küçük fark 

Şalom efendi altı seneden beri ev 
lidir. Fakat bir türlü çocuğu olma
Y•tına sıkıl.yor. Bir sabah karııı mü 
ide verdi: 

- Şalom, dedi, ben gebeyim.. 
Şalom sevincinden doğru haha

ma koştu: 
- Aman söyle haham efendi, de 

di, kızmı olaeak, erkelı mi? 
Haham fÖyle bir düşündü: 
- Karının doğuracağı çocuk 

kız olacak, dedi. 
Kadın bir erkek doğurdu. o za

man Şalom tekrar gidip hahamı bul 
du: 

- Sen kız dedin ama, erkek 
doğdu. 

1 Haham sakalını §Öyle sıvazla
ladıktan sonra cevap verdi: 

- Ben doğacak çocuğa balıtnn, 
baktım, ne gördümıe söyledim. Ama 
gözlerim artılı İyi görmiyor. Ne ya
payım, küçülı bir farlıı seçememitim 

Hep o kadınlar 
Arif beyle karısı tiyatroya cide

celıler. Fakat karısı bir türlü tuvale 
tini bitiremiyor. Arif bey nihayet ba 
ğırdı: 

- Y abu, biraz çabuk olsan a ... 
Birinci perdeyi kaçıracağız, son per 
delerden de bir ıey anlamayacağız, 

içeriden karısı cevap verdi: 
- Canım, boyuna dır dır edip 

durmasana .• Sana yarım saatten be 
ıri bet dakikaya kadar hazır olaca
ğımı söylemiyor mıyım?. 

Hesap 

/ ,, 
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Recai Bey arkadatı Salih Bey 1950 de hafla zabıtai ahUikıgesi 
le Memduha hanrmrn evleneceklerini • 
ha~ :a1ınca cenı sıkıldı. t1ıiside mu Bacaklar I Nızam bu ! 
:~'.meli, Recai bey ikisini de tanıyor .. c~~~~ Ber. i~d~vacının yıldö: ,. ~ idi p 

Bir arkadatı canının niye sıkıldı 1 numu~u tes ıt ıçın. ·~an Beyı f.C re~~~[..,., 
ğmı sordu: yemege davet etmı§tı. Kansı · %ı 

- Aynı meslekten bir çift anla bir aralık mutbakta iken anlat ~ ~ ) 
tamaz diye mi korkuyorsun? tı: 

- Y olı be birader! Ben haftada 
bir ırün Salih beyde, bir günde Mem 
duha hanımın evnide yemek yerdim. 
Şimdi evleniyorlar. Bizim yemeğin 
biri güme gidiyor. 

kızınızı 
vermeye 

- Ben niçin evlendiğimi a
çıkça söyleyeyim. Daha bekar
ken bizimkinin peşinden kofU
yordum. Bir gün, bir yaz günü 
çok şeffaf bir ip:!k eteklik gi
yinmi~ti. Kumaş o kadar ince 
idi ki, bacakları görünüyordu. 
O vakit aklım başımdan gitti. 

Ben de kendisine talip oldum. 

Arkadaşı da şu cevabı verdi: 
- Benimkisi büsbütün tersi 

ne desene Ben daha. bekarken 
şimdiki karım gayet uzun ve 
kalın kumaştan eteklik giyer
di. Bir türlü bacaklarını göre
mezdim. Nihayet dayanamaya-

Yolu kapattığı için ceza f 

ra kkarar verdim. K endisine tı 
lip oldum. 

Büyük adamlar: Galvani 
Kimdir? - Hayatı - Keşfiyatı - Meşhur tecrübesi 

Meşhur adamların hayatlarını 
öğrenmek ve bilmek faydalıdır. Biz 
çocuklar için aç.tığımız bu ıütünlar 
da, onlara meşhur adamların hayat· 
)arını da tanıtacağız. Bul{Ün meş
hur ltalyan fizik üstadı Galvaııiden 
bahsedelim. 

Galvani 1371 de Bulonya'da doğ 
muştur. Gayet iyi bir tahsil gönnüt 
t • · Uayatında gaye bir manastıra 

fJJ 1 

bakardı. Şöhreti arttı. iyilikten hot 
!andığı için fakirler kendisini çok 
severlerdi. 

Lakin çok sevdiği karısrnın 11h
hati bozulmuttu. Bir gün haata karı 
sına bir kurbağa çorbası hazrrlayor 
du. Masanın üzerinde hareket halin 
de bulunan bir elektirik makinesi 
ne elinde tuttuğu kurbağa tesadÜ· 
fen dokundu ve kurbağanın ayağı 

kin siyasi karıııklıklar çıktı, yen 
hükumet bütün tabaasından sada 
kat yemini iıtedi. Galvani yemin e 
medi. Çünkü yemini lıanaatları hil' 
fında bulunuyordu. Kendi kanaati. 
rı hiliifında hareket etmektense, Bı 
lonya akademi •İndeki mevkiini fed. 
etti. 

Kardeşinin yanına çekildi, lıan 
ıı ölmüştü, oda derin bir hüzün v 

Mau;·;ce Chevalier'in T ris
tan Bern:ud ' ır. eserinden alı
nan "Küçük ' a.ıve,, İsmindeki 
yeni filmi r vnı;}:ı ve Amerika 
da gösterilmet; • b~~lanmıştır. 

son m emnun ! Lakin mirasa 

konduktan sonra, mukaveleyi 
1 

1.~:;ı,.,..t.1,I 
bozmuyor. c~ne kahve garso-

Bu filmde Mauric-J garson
luk yapıyor, Mütevazi bir kah
ve garsonu! Kahve sahibin~n 

k Yvonne garsonu sevmege 
ızı . h 

başlıyor. fakat :ışkını ız ar e-

demiyor. 

Kahve sahibi, Mau~ice'in a· 
. bir mirasa kondugunu ha-
zım d 'h h 

1 Maurice'in a a a her a ıyor. 
• . k Kahve sahibi gano-
o::rı yo . k b' 

·ı maaşını arttuara ır 
nu ı e b .. 
ml!kavele yapıyor. Ta 11 gar-

• nu kalıyor. Fakat ne garson! 
Bir milyoner garson tasavvur 
ediniz. Maurice mukaveleyi 
bozmak için düelloya bile giri
şiyor. Yvonne haber alıp kotu
yor. Aşkını itiraf ediyor ve ba
yılıyor. M:ıurice' de o zaman 
kızla evleniyor ve kahveyi bıra 

kıyor. Menu bu olmakla bera J 

ber filmin safahatı çok eğlen
celidir. Bittabi Maurice'in yeni j 
~arkılar1'11 da dinleyoruz. 

kapan:nak ve orada okum-;.ki.. Fa~ 
kat hocaları onu bu fikirden caydır 
dılar. Oda manastırdan çıktı ve Tıp 
mektebini ikmal etti. 

Mektepte tuttuğu tezi kuvvetle 
müdafaa ettiği için, nihayet Bulon

ya dariilfununu an<\tomi müderriali 
ğine tayin edildi, 

.\yıu zamanda hastalarınada 

derhal oynadı. Galvanı busuretle ı 
kurbağada seyyalei elektirikiye mev 
cut olduğunu gördü. Tecrübeyi bir 1 

çok kerreler tekrar etti.Fakat bu tec 
rübenin hakiki ehemmiyetini daha 
o zaman kavrayamamııtı. 

Galvani me~P.isi şöhretini büıbi.i 

tün artırmıştı. Nihayet Bulonya 
akademisine aza intihap edildi. La-

kedere düşmüştU, artık çalışmagad 
hevesi kalmamıttı ve 1793 senesi k 

nunuevvelinin dördünde vefat etti. 

Galvani keşfiyatı vakıa nataman 
dı, Volta ve Amper bunu tashih v 

ısliıh ettiler. Fakat o yol açmış 01 

du. Bu ğünkü elektirik ve tatbikat 

nı birazda ona medyunuz. 

• 

1 
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Birinci sahifeden geçen yazılar 

Gene mes' ele 
çıktı 

f J 

Gürültü ve 
mücadele 

(Başı 1 inci sahifede) 
ta tetkikat yapmış fakat birliği11 id
diasının ak"i Üzerinde ısrar edilmiş· 

tir. 
Raportörlük serııide sahş yapıl

ı masmı serııi sayesine muhalif adde-

l 
diyordu. 

Oda katibi umumiıi Vehbi Bey bu 
huıusta söz alarak Galatasaray ıer

ııiıinde hatta bazı san'atk&rların ken 
di mamuli.tının gayrisini te,hir et
tiklerini söyledi. 

Şiddetli bir red .. 
Olimpigalco$ takımının göz bebeği dört kar.leş mühacim Sergide Oda namına bulunan Ga

ni Bey bunu tiddetle reddetti ve ra
portörün bunu neden bitaraf olarak 
raporunda zikretmediğine hayret et• 
tiğini söyledi. 

Bu cuma yapılacak maç için 
kaptanlarımız ne diyorlar? 

1 ---·------------
~ 1 Galatasarayın Nihadı ve F enerbahçenin 
ı l mütalealarını söylüyorlar 

Zekisi 

.Jikleri hususiyetlere nazaran daima 
tahalüf ettiğinden kıyas daima yan
httır, 

Gürültülü olugor? 
Vehbi Bey tekrar söz alarak: 
- Efendiler dedi. Zannetmem ki 

sergilerde satış yapılınası için bir 
karar versin. 

Bu cümle gürültülere sebep oldu 
ve bu esnad" G&ni Beyin seıi yük
seldi: 

- Katibi umumi Bey. Oda mec
lisinin fikir ve kanaati üzeriıte tesir 
İcra ediyorsunuz. Ve ili.ve etti: 

İ Nihayet büyük ve çok mühim İm 
f hanlara ancalı: 1 gün kadar kısa 

r müddet kaldı. Bunun için bu 
~yük imtihanı ııeçirecek olan ta

l im kaptanlarının fikirlerini almak 
r ı tedim. Bu dütünceyle kendisine 
1 ı klİrRcut ettiiim Nihat Beye fikir-

- Takımınız nasıl teşekkül ede- 1 

cektir. 
1 

Bendeniz de ümit etmeyorum ki 
- T~kımım en kuvvetJi 

çıkmağa çalışacakbr. 

ıcklile ki k · · d 1 ı· il 

!'l"İnİ ıordum: 
ı - Olimpiyakos ..,_ hakkmda 
t e dütünüyonunu•? 

ı ı - Takım hakkında kat'i malü-
1 1 ıatım yoktur. Binaenaleyh dütün-

1 • elerim mahduttur .. Yevmi ııante
r 1 •rd<!n elde ettifiıni:ı ınalôıuta na
n ,aran son günlerde nihai maç neti
' esi Yunan tampİyonu olduiu anla 
-l .lıyor. Yunan ffitbolunun ise kendi 

, •emlelı:etleri dahilinde almıt olduiu 
. •etayiç Yunan filtbolunun son ııe-

• ıeler :ıarfında kuvvetli bir tqekkül 
ılduğunu göstermektedir.Yunan füt 

r 1 .,ıcularının dolaytoila Olimplyakos'-
Ç• m derecesini talcrjbi bir tekilde anlı ( 
ıı rabilmemiz için hariç takımlarla yap 
u nış olduğu maçların neticesine bak 
b nalıytz. Memleketi haricinde yap- ı 

Jğı rna~lann hemen hemen hapıln-
1 ~e büyük farklarla mağlüpolmuttur. 
Halbuki memleketleri dahilinde ay

•: 1 •İ ecnebi takımlarila almıt aldukları 
ı neticeler ise bunların tarnamlle ak-

11 ıidir. Binaenaleyh bu takımın mem 
d ' feketimiz toprağında maç yapmaaı 

\endi kıymetlerinin % 25 niıbe- ı 
tı j tinde kaybolmasını intaç edecektir. 
d Onun için takımımız % 211 fula 
J1 bir (Avantaııe) ile Olimpiyakoıla 

~ karşılaıacak demekti.-. Belki oyun- 1 
ı.; eular ferdi atletik kabiliyetleri clhe. 
, 1 1 tinden bizim oyuncu1arımı:za faik 
,. <>la bilirler. Teknik iılbarlle faik ola-
• caklarını zannetmiyorum. 

1 '~ 1 Takonlarımızın bu ııibi nrilhim maç 
h. 1 fara atfetmiı oldukları ehemmiyet 
- ; nazarı itibare alınacak olursa atleılk 

ij 
· kabiliyet noktai nazarından Yunan 
. ·oyuncularile ayni derecede (enerji) 
~ sarf edeceklerine eminim. Şu cihet
i le neticeler lehimize olarak kayde

dilebilir. 
- Beoıradıki ile bu takımı u

• . sıl mukayese edeniniz? 
.. , - Yuııoılav fütbolu her halde 

ı Yunan futbolundan eıkidir. Bllhaı-
• 

1 sa Harbi umumiden sonra Yugos-

~ 
1 (.,..yaya ilhAk olunan Macar ıehirle-

1' • rinin Yuııoslav futbolunun lnkita-
1 • 

1 
fına çok büyük yardımlan dokun-
muıtur. Yuııoslav futbolü her cihet 
ten Merkezi Avrupa futboluna 

· ! çok yakındır. Beogradılci takırnı O
l . limpiyalroı h•kkında malümabm 

• 
1 

olmamakla beraber daha kuvvetli 
1 ., oldoiu kanaatindeyim. 

11 < . - Takımınız na•ıl te~ekkül ede-
• ct'k? 

1 nt 1 ~ - Takımımız ancak ıahada belli 

1 
~ olur. 
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- Oyuncularınız İyi antrene ve 

~nfor mudurlar? 
- Oyuncularımız bu maça kafi 

derecede ehemmiyet atfettinniıler
dir. Lik maçlarının sonunda bulun 
maklrğımız nazan itibara almacak 
olur .. anform olmamalarına bir se
bep yoktur. 

- Maçın neticeıi hakkında nik 
bin veya bedbin misiniz? 

- Hiç bir rna~ bedbin olarak 

11/iha: 

... 

Yulcardaki iç oyuncu zarif 
oldukları söylenen haf /ar, 
aşağıdaki iiç oyuncu bekler 

t1e kaleci 

çıkmayacağımızdan pek tabii ola
rak bu maçı da kazanmak azmile çı 
kacafız. 

Nihat Beyden sonra Zekiyi gör
düm. O da dedi iri: 

- Aldıiuruz malümat Yunan ııa 
:.tellerinden tercüme edilerek bizim 
gazetelerde okuduklanmızdan iba
rettir. 

Bunlara nazaran hu taknnın mu

h,.cim hattının çok kuvvetli olduiu 
ve bu hattın dört kardeıten mürek 
kep bulunduğu, aralarında güzel 
kombinezonlar yaptıklarını ve seri 
oynadıkları, müdafi hatları ise niıbe 
ten zayıf oldukları ve sertçe oyna. 
d.klandır. Görmeden bu malumattan 
lıiç bir 'ey anlaıılm•yacagı bedihi
dir. 

- Bu takımla Beoııradıkiyi naaıl 
buluyorsunuz? 

- Bunu mükayese imkanı yok 
tur. 

Olimpiyakosu ııönnemekle bera
ber takımların aldıkları neticelerle 
birbirlerini ınukayese yapmak insanı 

1 

büyük hatalara ıevkeder. Esasen 
futbol maçlRn kuvvetlerin oynadığı 
günlerdek.~ ,e~aite, haleti ruhiyeleri 1 

ne ve o gunku oyuncuların göster- 1 

KiRALIK BAG ve KÖŞK 
Acı Bademde Kızlarağası 

çeşmesinde Ali Fuat Beyin 
vasi bağ ve bahçe ile köıkU 
kiralıktır: Gezmek için deru
nundakilere görüşmek ıçın 

Istanbıılda Koskada Hasan
pa~a karakolunda 18 nume
roya miiracaat. 

- Oyuncular iyi antrene ve an
form bir tekilde mjdir? 

- Oyuncular bu maçın ehemmi· 
yetini idrak ederek muntazam çalıt 
mı1lardır ve gayet forme bir halde 
dirler. 

- Neticeden nikbin ve bedbin ml 
ıiniz? 

- Neticeden, büyÜk bir ş~nssız
lık olmazsa ç•ok nikbinim. 

M. (). 

istikbal merasimi 
Olimpiyakoo müsabakaları 

tip heyetinden: 
ter .. 

1 - Yunanistan şampiyonu Q. 

limpiyako• klübü dün Pirede.ı iz. 
mir vapurilc hare.ket etmi, ve bu
ııün saat 16,30 da Galata rıhtımına 
muvaıalat1arı muknrer bulunmutj

tur. Yunanistana giden idmancılzrı 
mıza karıı Yunan halkının göster
dikleri yakin "J:.ı • ve samimiyete ·- ' bir ıniıkalı<!le uıı. •k üzere fst, nbul 
Sporculan misafirlerimizi büyük te
zahüratla istikbal edeceklerdir. Cu
ma ve Pazar maçlarında da muhte
rem temaşager!erin vakar ve sükiin 
la müsabaka fJ.rı ta.kip etmelerini ve 
bitaraf Hakem Mösyö Kaçefi ve 
oyun&larımızı müşkil vaziyette bı
rakmamalarını rica ederiz. 

2 - Hakem Mösyö Kaçef de bu
gün ~a11.t 10 da Sirkeci istasyonuna 
vaaıl olacaktır. 

3 - Stadyum gitelerile 
apor maiazasında satdmakta 

Milli 
olan 

biletlere nftzaran cuma günü Stad
yum kapılarının evvelki günkü teb
liğimizde muharrer saatten evvel 
kapatılması ihtimaline binaen tema
fagcrlerin St111dyuma muayyen maç 

zamanından evvel te§rifleri meı-cu
dur. 

Yunan futbolculan 
yola çıktılar 

ATINA, 19 A. A. - Olympiya
kos futbol tnkımı yarın lzmir vapu 

ru ile lıtanbula hareket ederek cu
ma günü F enerbahçe ile ve pazar 
günü Galata•aray ile birer maç ya
pacaktır. Her iki oyunun hakemi 
Bulgar Kaçef'tir. Takım Gramati
kopulcı;, Kurandis, Kri:ı.anthopulo, 

Lekkoı, P;ıuopulos, Koroneos Tc
rezakis ve Sofras ile dört Andria
nopulos, kardeşlerden mürekkeptir. 
Takıına antrenor Swenck ile Atiu 
ve Pirenin bir ç:ok gazeteci ve spor 
meraklıları refakat etmektedir. Ta
kım latanbuldan sonra lzmire gide 
rek Karııyaka takımı ile bir maç 

yaı>acaktır. 

Zeki 

yo u ıçın c açı an yer ı ma ar ser· 
ı;i sinde satış yapılmamasına karar 
verilsin. 

Tic ret müdiirü ne diyor? 
Ticaret müdürü Muhsin Bey söz 

2ldı: Bizim vaziyetimiz hususidir. 
Milli sanayii tanıtmok için satışa ih
tiraç vardır, amma ıİz ona sergi de. 
meyiniz de panayır deyiniz, pazar 
deyiniz ... Bu sırada bir ses yüksel
di: 

Biz kendimize benziyoruz 
Hatta Mahmutpaıa çarşısı denil

sın. 

Gani Bey tekrar •Öz aldı: 
- Büyük Gaziye inkılap biday6-

tinde sormuılar: 
Büyük Millet Mecliıi hükumeti 

hangi idare tarzına benziyor. Büyük 
Gazi cevap vermİf: Bize •.. 

Biz de bize uygun ıekli kabul et
meliyiz. 

Vehbi B~y hald söligor 
Mesele tam reye konulacaktı, Veb 

bi Bey kalktı 
- Bu ilmi bir meseleclir tayini e

sami ile reye konulsun. . dedi. 
Fakat Hacı Recep Bey ayağa kal

karak bağırdı: 
- Müzakere kAfi ııörüldü amma 

Vehbi Bey hô.la ıöyleyor. 
Neticede meıele reye konuldu ve 

alkıtlar arasında serııilerde ıatıt ya
pılması kabul edildi. Bu kararı sü
rekli bir alkıt takip etti. 

Nihogıt $Öt bitirildi! 
Bu esnada Hulki Bey heyecanla 

ayafa kalkarak ceketinin önünü aç
tı: 

- Efendiler dedi. Ben bu gömle
ğin yerli olduğunu c>.;-ada ııördüm, 
yerli stt.nayiin deferini orada anla
dım dedi. 

Vehbi Bey tekrar söz söylemek 
istedi fakat imki.n bulamadı. 

Ecnebi ıirketler 
Oç ecnebi ıirketin Odaya aidat

larını vermediklerinden tecziyesi ka
bul edildikten sonra Vehbi Bey tek
rar söz aldr. Hacı Recep Bey aya
ğa kalkarak lıajırdı: Ba,ka içtimada 
dinleriz, müzakere kifidir. 

Reis Necip Be~ içtimaı tatil etme 
di, fakat hu ıefer Gani Bey itiraz 
etti: Bu usule muhaliftir dedi. 

Neticede Vehbi Beyin bir takrir 
hazırlayıp heyeti idareye verilmesi 
münasip görülerek içtima neticelen
di. 

Darülfünun ve 
barem 

1 
~· (Başı 1 inci sahifede) 

ı lecektir. 
R. Ali l!eg 

Muammer B. vekaletle Ra
i sim Ali B. meselesi hakkında 
1 da temas etmiştir. Vekalet ih-

1 

raç kararı evrakını usul nokta
sındaki bazı noksanlarını ikma. 
li için tekrar darülfünuna iade 

1 etmi~tir. Vekalet ihraç kar arı-
lı nı, nevakısın ikmalinden sonra 

tasdik edecektir • 

1 
Gazi Hz. nin huzurunda 

Muammer B. Gazi Hz. ta
l rafından kabul edilerek darülfü 
ı nunun tazimatını arzetmiştir. 

Darülfünun divanı bugün sa 
at 14 te içtima ederek yeni büt
çeyi tesbit ederek derhal veka
lete gönderilecektir. 

, , . . . (Başı birinci sahifede 
ücreti olduğu zikredilmekte 
sinemalara bedava girenleri be 
rane ederek cera yazmanın mu 
vafık olamıyacağı beyan edil
mektedir. 

ikinci ve ü;iincü madde 
Tamimin ikinci maddesinde: 

(Her seans için bir fasıla bırak 
tıklan sonra müteakıp seansa 
başlanabilir ilk seans bitmeden 
ikinci seans için kite açmak ve 
bilet vermek sureti katiyede 
menedilmiştir) denilmektedir • 

Tamimin 3 üncü maddesin
dede şöyle yazılıyor: (Bir ıe
ana için verilen bilet başka bir 
seans ve batka bir gün için is
timal ettirilmez). 

Sinemacılar, tamimin bu 
maddelerine şiddetle itiraz edi
yorlar. Her seans için ayrı ayrı 
bilet olamıyacağmı1 gişeden bi
let alan bir müşterinin iıtediği 
gün ve seansta istimal edebile
ceğini, bir seansta filmi eksik 
gören müşterinin müteakip se
ansta tamamını gördüğünü bu 
maddenin gayri kabili tatbik ol 
duğunu söylüyorlar. 

Tath!katta karışıklık 
4 üncü maddede: (Biletler 

müşterinin elinden maliye me
murları tarafından tamamen ve 
ya kısmen alınır ve darülaceze 
ile istihlak kontrol beraber ya
pılır) diyor. 

Sinema sahipleri bunun tat
bikatla karıtıklığı mucip olaca 
ğını ifade ediyorlar. 

Felce mi ugrar? 
5 nci maddede: (satılmış &

lan biletler temata mahalleri 
esbabı tarafından geri alınıp be 
deli mütteriye vergi ve rüaüm 
ile birlikte iade edilecek olursa 
biletin dip koçanından kopanl 
mış olmasından dolayr buna ait 
vergi ve resimler temaşa ma
halleri eshabına tazmin edil
mez) denilmektedir. 

Sinemacılar bu maddeye 
kartı lstihlik_;::eraisi sintma sa 
hiplerine değil müşterilerine 
konmut bir vergidir. Diyorlar. 

Bütün mufaaaal ızahattan 
sonra, bunun sinemacılık tica
retini felce uğratmakla beraber 
hükfunet varidatını da tenlat 
edeceğini ve meselenin hallini 
istemektedirler. 

Bu hey' et kendiai ile görü • 
aen bir muharririmize demit 
tir ki: 

"- Bize kırk sekiz saat zar
fında cevap verilmez iae Vali
yi ve Defterdan proteato edip 
dava açacaaız, ve ılnemalarr 
kapatacağız." 

Vali mua11ini ne diyor? 
Meıeleyi vali muavini F aıdr 

Beyden sorduk. Dedi ki: 
- Mükerreren yaptıiımı:ı 

hususi ve umumi kontrollerde 
ıinemacıların1 bir biletin mü -
kerrer defa sattıklarlDJ teıbit 
ettik. Hazinenin vari4atmı te
min için bu talimatname vücu
de getirilmittir. Maamafih iti
razlarını tetkik ediyoruz. 

Buda ne? 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

iskelede münlıal yer yoktur. Son :ıa
manlarda hamal itleri azalmıf, lıaJe.. 
diye bunu nazarı dikkate alarak ha
mal kadrolarını adam batına vasati 
bir lira kazanç gelecek bir şekilde 
tenzil etmittir. Şimdi belediye hudu
du dahilinde bütün iskelelerde 2600 
hamal vardır. Müracaat eden iııiz

lerden bazıları aç olduklarını, kendi
leri.ne İf bulunmasını, aksi takdirde 
hırsızlık yapmağa mecbur olacaklan 
nı söylemitlerdir. Belediye bu hu
ıua.ta zabıtanın nazarı dikkatini cel

bedecektir. 

Silifkede yol inşaatı 
SiLiFKE, 20 (A.A) - Bu 

sene vilayetimizin her tarafın. 
da yol inşaatına faaliyetle de
vam edilmektedir. Anamur'dan 
Ermenağa giden yol yakında 
bitecek Mut - Ermenak yolu
nun tamiri bir haftada ikmal 
olunacaktır. Gülnar - Erme
nak yolunun yeni senenin ilk 
devre programında tamir ve ıs
lahı için tedbirler alınmıştır. 1 
Hazirandan itibaren işe baıla
nacaktır. Ermenağın ayrıca Si
lifkeye raptı da tasavvur edil
metkedir. 

Kaçak iskanı.bil kağıdı 
Polisler şehre sokulmak istenen 

1175 paket 
oyun kağıdını nasıl yakaladılar? 

Dün limanda bir kaçakçılık 
vak' ası olmuı polisler tarafın
dan 1175 paket iskambil kağı
dı yakalanmıtbr. 

Vak'a şöyle olmuştur: 
Evvelki gün limanımıza ge

len Fransız bandıralı Avkor va 
purunda külliyetli miktarda 
kaçak sigara kağıdı olduğu ve 
tehre çıkarılacağı zabıta me
murları tarafından haber alın
mış, İcap eden tedbirler ittihaz 
edildikten sonra kağıtların çı
karılmasına intizar olunmut· 
tür. Aradan bir müddet gçtik
tn sonra Yunan tabasından üç 
kişi tarafından iki bavul içinde 
11 75 paket iskambil gizlice sa· 
londan geçirilmek istenilirken 
tc,·tibat almış olan memurlar 
harekete geçmİ§ler ve bavulla
rı musadere etmişlerdir. 

Kaçakçılar hakkında ayrıca 
takibat yapılmaktadır. 

Anadolu Kavağında Kule 
caddeainde ciheti aakeriyeden 
metruk paviyonlardan dün yan 
gın çıkmrş, bir metre murabbaı 
kadar yer yandıktan sonra sön 
dürülmüttür. 

Hüviyeti bilinmiyor 
DUn Tat kasapta İbrahim 

Zıya mensucat fabrikasının ö-

nünde bir otomobil kazası ol. 
mut, bir çocuk otomobil altın
da kalmıf, ifadeye gayri muk· 
tedir bir halde hastaneye naJc.. 
ledilmi§tir. Polis çocuğun hü
viyetini tesbit edememittir. 

Şoför hakkında kanuni mu. 
amele yapılmaktadır. 

30 bin lira ne oldu 
Jak Hefter isminde eldiven 

fabrikatorü bir İtalyanın piya· 
sayı 30,000 lira dolandırarak 
tayyare ile kaçtığını dünkü öğ
le gazetelerinden birisi yazıyo~ 
du. 

Dün bu hususta polisin ma
lumatına müracaat ettik. Poliı 
böyle bir dolandırıcılığa mutta 
li değildir. Jak Hefterin kaçtı
ğına dair bir müracaat vaki ol 
mamıttır. Polis keyfiyeti an
cak böyle bir müracaat vukuu 
takdirinde tetkik edebilecektir. 
Şimdiki halde poliste bu bahse 
dair bir muamele cereyan etmtı 
mektedir. 

Bostan kuyusunda öldü 
Ok meydanında bağçıvan 

Mustafanın 2 yatındaki çocuğu 
Halim bostan kuyusuna düt
müş boğulmuttur. 

Emlak Bankası 
lzmird• 400 parça 

emllk satacak 
Boyuna biribirlerini 1ZM1R, 19 - Emlak Banka 

d d ı sı umum müdürü Hakkı Saffet, 
ava e İyor ar mecliıi idare reisi Cemal aza-

Suzan H. 

1ZM1R, 20 (Huauat) - Ha- dan Raufi Beyler şehrimize gel 
fize Euzan H. tahkikatı henüz diler. Hakkı Saffet Bey Mali. 
ikmal edilmemiıtir. Hidayet ve 7e Vekaletinin hissei iştiraki 
Nazmi7e H. la Dr. Kizım Ka. mukabili olarak bankaya devre 
ra Ali Bey ve çocuğun anneal dil- 400 parça emlakin satıt 
Müzeyyen H. bugün müvacehe tarzını tespit edeceğini, satışla
edilmitlerdir. ra ilk mahıul zamanında başla· 

Mü&eyyen H. Manisa Ziraat nacaimı, ikraz faizlerini yüzda 
Bankası memurlanndan bir zat 12 ye indirdiklerini ıöyledi. 
hakkında etkiden vaki izalei bi Bankanın ikrazat şefi Kamil 
kir meseleıinclen dolayı dava Bey İstifa etmittir. Bu istifanın 
açarak on bin lira tazminat iate mühim bir meseleye istinat et
mittir. mekte olduğu söyleniyor. Hak 

Diier taraftuı Remziye H. la Saffet Bey bankayı teftişe de 
m memleket hastanesinde mu- vam ediyor. Şehrimizde on bet 
ayeneai yapılmıf ve bir ay ev- glin kadar kalacakbr. 
vel çocuk doğurduju anlatıl· 1 g 
mıftır. Remziye H. da bu suret •·'"'!'--K·ü-·ç·i-ik-~.".".e•r•l•e•r---ıı• 
le batın• gelen h&diaelerin -- İzmir mübadillerinin 
mus ve bayaiyetini keerettifi 
iddiaaile Ştlkrü B. aleyhine d&- bir müracaab 
va açmııtır. 

Bir istifa 
Hayvan borsası komiseri 

Kemaleddin Bey istüaımı dün 
vekalete göndermiıtlr. 

Kemaleddin Bey dün kendi
sile görüıen bir muharririmlze 
demittir ki: 

- Ticaretle uğraıacağmı i
çin memuriyet hayatından ay
rılmaia karar verdim ve istifa 
ettim, 

Bugünlerde İzmire gidece
ğim Muhsin Bey yeni bir zat 
tayin edilinceye kadar vekile. 
ten komiserlik vezaifine baka
cak. 

Sofya telefonu 
Sofya telefonunun itletmeğe açal

ması İç.İn henüz emir ge:Jmemittir. 
Bulgar telefon idareıi fiat tarife

sinin ne olacaJını sonnuıtur. 

Sadullah Bey 
Seyrisefain umum müdürü 

Sadullah Beyin bu akşam An
karaya hareketi muhtemeldir. 

Sadullah Bey Seyrisefain 
fabrikalarım teftiş etmi,tir . 

Tasfiye kanununun sarih bir 
hükmü muhtevi olmaması dola 
yısile tatbikatta gadre uğrıyan 
İzmirdeki mübadiller de, iska
nı adi derecesindeki borçları• 
nın affı için Ankarada makama 
tı aliyeye telgrafla müracaatta 
bulunmutlardır. 
Kadastro heg'eti fennigeıi 

Kadastro heyeti fenniyesi Cağa· 

!oğlundan tapu daireıine nakledildi
ği için buradaki altı heyet üç odaya 
ııkııtınlmı§, yerlerine heyeti fenni 

ye yerlettirilmiıtir. 

52,000 okka deri 
ne oldu? 

BURSA 19 (Husuıi) - Burada 
bağcı Mehrnet i~minde biri Ziraat 
bankaaına 60 bin okka deri teslim 
ederek mukabilinde :ıo bin lira al• 
mıf. Vadesi gelince parayı ödeye· 
miyen Mehmet Ef. nin derileri ban
ka tarafından satılığa çıkarılmak is
tenmit, fakat bu defa 60 btn okka 
deri yerine 8 bin okka deri çıkmış• 

tır. Müfetti,ler meseleye vaz'ıyet et 
mi,lerdir Banka müdürü bu mesel' 
hakkında İz"-hat vermek Üzere An 
karava gitm;~tir. 

Tütün inhisarı Umnmi 
Müdürlüğünden: 

5000 kilo maden yağı 
500 ., Siklop raptiyesi 

Alınacak maden yağı (Dik) yağı evsafında ve orıımaı 
kaplarda olması şarttır. Gerek Dik yağının, gerek raptiyenin 
nümuneleri komisyondadır. Her iki malzeme 28 - 5 - 931 
perıembe günü saat 11 de Galatada mubayaa komisyonunca 
pazarlıkla satın alınacakhr. Çemberler için 75, yağ için 6o 
lira denn7itn alınw. 



Piyango' 
Kuponla;;·;ızı kesip 

saklayınız ! 
Milliyet, Politikanın kuponlarına 

devam ediyor 
"Miıı· " . . .f . . ıyet gazetesı neıır vazı e-

••tıı ka ·ı . . d d _,_ tı. rı ennı aha memnun e ecca. 
" tarzda ifa edebilmek için "Po-

müteakip üç program için sinema 
biletleri. 

10 - Bet kariimize birer sendik 
abone, 

11 - B"§ kariimize altışar aylık 
abone. 

Bunlardan ba§ka 170 kariimize 
muhtelif kıymetlerde ve iılcrine ya
rayacak mütenevvi etya hediye ede 
ceğiz. . 

Bu hediyelerimizin bır kıemı 
Bahçelaıpıdaki yerli mallar pazarın 
dan ve Necip Bey müıtahzerab ına
ğazasmdan almmıtbr· 

Bu hediyelerden maada ~,vrıca 
beş kiıiye de .beti bir y~rde C?mhu 
riyet altmlan hediye edılecek~ır: 

Taşradan bu piyanıoya ıttırak 
etmiı olanlar derhal. ~po~arını mu 

~ • _ ..... , vazzah adresleri ve ısımlerıle bera· 

litilıa" t . . .. raze Olıru kendi teşkilatı lÇI• 

ııe •lmıı bulunuyor. 
Anca.ı. P rt·k . . . k O ı ı a gazetesinde bırıron 
?P0nları ikmal edilmi• ve diğeri-

1110 k nl • ;ı.· t . upo arı neıredilmekte olan ı 
ı>ıyangoıu vardı. -, 

h '.'Milliyet" bu müıabakalara ait 
.•dıyele,.;0 mali meı'uliyetini de üze 

rıııe ·•-- "P liti lı """'! olduğu cihetle,_ . 0 
• 

~· da kuponları ikmal edilmıı olan 
~ıı~alıakanın hediyelerini vereceği 
2.•.bı, İkinci müsabakaya da kendi 
•utıınlarında devam etmektedirler. 
de B~ müsabakada 45 kup~n ~eş;e· 
h c~gız ve ittirak eden karılerımıze 
•dıye edeceğimiz muhtelif kıymet

:~ ~e çok zengin eşya liste.ini tafsi
•tıle yakında ilan edeceğiz. 

"Politika" nın bundan evvelki 
"'!iioabalu.sıua iştirak etmiş olan ka
rılerine 1500 lira kıymetinde muh· 
telif eıya verilecektir. 

"Politika" karileri ellerindeki ku 
!>onları 23 mayıs ak§aınına kadar i
d•rehanemize göndeererek, numara
lı bir fit mukabilinde tebdil ettir· 
ltlelidirler. 

Kuponların 23 mayıo akpmma 
kadar tebdil muameleıi hitam bul
duktan sonra, kura çekilerek, isabet 
eden numaralara !" hediyeleı·i vere
""iiz: 

1 - Bir aynalı Navman dikit ve 
nakış makinesi. 

2 - Bir Filipı radyo maki...,.i, 
3. - Bir Erika marka yazı makİ· 

nesı, 

4 - Bir sahibinin sesi ıramofon, 
5 - Altı adet tayyare piyangosu 

nısıf bileti. 
~ - Eminönünde Selanik bonmar 

feıınden iki adet fotorraf makinesi, 

ber "Milliyet" idaTehanesine gön
dennelidirler~ Bunlar için ayıracağı
mız fit numaraları kur'a keıideıin-

den evvel, sahibinin isim ve adresle
rile birlikte neıredeceğiz. 

Taıradan bu müıabakaya iştirak 
edenlerin kur'aya dRhil olacak olan 
numaralan olacaktır. Onun için taş
rada bulunanlar kendi fit numarala
nru kur'a neticuinin ilinına kadar 
bir tarafa kaydetmelidirler. 

23 mayısta kuponların tebdil mu 
amelesi hitam bulduktan ıonra ""1r' · 
a çekilerek, kazananların isimleri~ 
adresleri, kazandıkları efyanın cins 

ve miktarı ertesi gün ga:zetemizle i~ 
lan edilecektir. 

Tafradan iştirak 
edenler 

Tapadan "Politika" nın ev-
7 - Ankara caddesinde "Milli- velki piyankosuna iştirak edip 

Y~' ıazetesi ittisalinde Abter ter· d 
>ıhanesinden iki kariimize 11marla- kuponları idaremize gön eren· 
>ita kostüm. !erin isimleri, adresleri ve kur· 
. 8 - Bet kariimize bi....,. çift iakar aya dahil olacak olan numara-

Ptn (Eıninönünde Altınçizmeden). d 
9 ,__, ._, il.k !arı &unlar ır: - On kariimize iıuter ..,, ı ~ 

No Adres 
lOİ Elektirik şirketi ayar m.emur':' Eniı. B. 
102 Sirkeci fskenderiye otelı?de ıskeçelı Vasıf B. 
103 81i !ikada lspilandit oteli Mahmut . B. . .. . . 
104 Bafıkpazar caddesinde i~~af ıniıessesesı mustahdımı· 

ninden Ahmet Kamı! ~f. . 
105 Babıa.Iide 44 numarada mücellıt Mahır Ef. . 
106 Heğbeliadada dava vekili Abdürrazzak Hamdı, Kabataf 

lisesinde 575 numaralı Haşım B. 
107 Eyüp Otakcılar numara 38 Refik B. 
108 Fatih Haraççıınuhittin mahallesinde 11 numarada ınü· 

hendis Ahmet Fehmi 8. 
109 Beykozda Malül yüzbaıı İhsan 8. 
110 Aksaray Muratpaşa çıkmaz •okak 23 numarada Mus· 

tafa Ef. 
111 Etyemez tramvay caddesi 121 numara Talat B. 
112 Muhtelit Mübadele komisyonunda posta memuru Khım B. 
113 Devlet Demir yolları iıtatiatik memurlarından Adil Bey 

Haydarpaşa 
114 Vakıt gazetesi idare memuru Ahmet 8. 
115 Kasımpaşa Dutdibi sokağında 27 numarada Recep Ef. 
116 Haseki hastanesinde eczacı Ahmet Ef. 
117 Kocamustafapaşa caddesi 180 numarada Nurettin 8. 
118 - Dariişşafaka dokuzuncu sımftan 874 Fuat B. 
119 Soğanağa mahallesi 35 numarada Emine Hanım 
120 Üsküdar Sultantepe lcadiyetepe 14 numarada Ahmet 

Kerim Ef. 
l21 Ankara Yeniıehir şehit Nuri 8. sokağı Abdullah 8. 
22 • Sabık Balıkesir meb'usu Fahrettin B. refikası 

Melek Falırettin Hanım 

MİLLİYET PERŞEMBE ':! ı MAYIS 1931 .. 
• . , .. 

1111 IST ANBUL VILA YETi 
nezih aile mecmaı 

PARKI 
sazende ve hanendelerden 
ayrıca CA ZBAND 

Şirketi Hayriyeden: 
Bilet ücretlerinde ahiren yapllan tenzilath ücret tarifesi 
haziranın birinden itibaren tatbik edilecektir. Boğaz
içinde oturanlara mahsus olmak üzere gidip gelme 
bilet fiatları üzerinden otuz varaklı abonman karnele· 
rile Köprüden Boğaza çıkacak mütenezzihin için keza 
gidip gelme bilet fiatleri üzerinden onar varakla 

abonman karneleri ihdas edilmiştir. 

Deniz Levazım Satın alma Ko
misyonundan: 

5720 kilo Kuzu Eti, 26632 kilo Koyun Eti 30 Mayıs 931 
cumartesi günü saat 11 de 

138824 kilo Ekmek, 1800 kilo Fırancıla 3() Mayıs 931 
cumartesi günü 11at 14 de 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan yukarıda mık
darları yazılı iki kalem Et ve iki kalem Ekmek ka?alı zarf 
usulile ye iki şartname ile münakasaya konulmuştur. Müna
kasa günü olmak üzere tayin edilip hizalarında gösterilen 
3() Mayıs 931 cumartesi günü saat 11 de ve 14 de teklif 
.ıdilecek fiat!ar muvaf.k görüldüğü takdirde ::ıyrı ayrı ihale 
idileccklerinden prtı:ıame!erini almak isteyenlerin her gün ve 
vermek isteyenlerin ihale gün ve saatinde Kasımpaşada deniz 
müzesinin umum kap '.sı üstündeki Den:z Levazım satınalma 
komisyonuna müracaatları. 

~~~~~~~~-

Deniz Levazım Satınalma Ko
miyon undan: 

30000 Kilo muhtelif cinslerde yaş sebze açık münakasa 
ile 28 mayıs 931 tarihinde ihale edilecektir. 

DeJiz kuvvetleri ihtiyacı İçin lüzumu olon yukarıda yazılı 
muhtelif cinslerde 3()()00 kilo yaş sebze açık münakasaya 
konulmuştur. Münakasa zamanı olmak üzre tayin edilen 931 
senesi mayıs ayının yirmi sekizinci perşembe günü saat on 
beşte teklif edilecek Hatlar muvafık görüldüğü takdirde 
ihale edileceginden şartnamesini görmek isteyenlerin her gün 
vermek isteyenlerin münakasa gün ve satinde Kasımpaşada 
deniz müzesi binasının nmnm kapısı üstündeki deniz levazım 
satınalma komisyonuna müracaatlan. 

Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: 
Türkiyede Yangın, Hayat, Nakliyat sigorta işlerile çalış

mak üzre kanuni hükümler dairesinde tesdl edilerek bugün 
faaliyet halinde bulunan İttihadı Milli Türk Sigorta şirketi 
bu kere müracaatla fstanbulda açacağı acentalığa şirket na· 
mına Yangın, Hayat sigorta işlerile meşgul olmak ve bu 
işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde müddei, 
müdeaeleyh ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzre 
Mehmet Sadullah Beyi tayin eylediğini bildirmiştir. Keyfiyet 
sigorsa şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 25 ha· 
ziran 927 tarihli kanun hükümlerine muvafık görülmüş ol· 
makla ilan olunur. 

Tayyare Piyango Müdürlüğünden: 
Numunesi veçhile 5,000 adet duvar afişi tabettirileceğin

den tab'a talip olacakların pey akçaları ile birlikte 18 mayıs 
931 pazartesi günü saat 15 te piyango müdürlllğiinde mü
teşekl<il tavyare mübayaat kcmisvonuna müracaatları. 

123 " Adliye \ekli.eti ceza işleri müdiriyetinde sulh 
hakimi Süleyman bey 

124 .. Başvekalet istatistik umum miidirliği memurla
rından İsmail Hakkı bey 

125 Şehzadebaşı Bozdağan kemer caddesi 28 numarada 
Mehmet Kizım B. 

126 Fener yoiu Bağdat caddesi 184 numero Neşet bey 
127 Kas m paşa küçük bakkal türbe yekuşunda 44 nume-

roda V cdia hanım. 
128 Kasımpaşa kulaksız furun sokak hikmet efendi 
129 Ankara Maliye vekaleti veznedar Abburrahman bey 
130 ,. Evkaf umum müdürlüğü zat işleri odacısı Ahmet ef. 
131 .. Maarif eminliği katibi Mustafa Zeki bey 
132 Sanı!al bedestanıuda kontrol memuru muhtar 8. 
133 Liman şirketi dördüncü kat odacısı İsmail ef. 
134 Ankara divanı muhasebat murakıbı Nesim bey mahtu· 

mu Mitat bey 
135 ,, Gnmburiyet mektebi 2 ci sınıf 357 Fikriye 

Musa hanım. 
136 ,, Yenifehir seddülhahir sokağında doktor Fuat 

bey kw Luna hanım 
137 ., İktisat vekaleti mutemedi Hüseyin bey 
138 Piyango müdiriyetinde tahsin Rauf bey 
139 Bayezit mahallesi muhtarı mustafa efendi 
140 Glh:tepe Bağdat caddesi 235 numerada Suzan hanım 
141 Bebek telefan sokağında Yusuf bey kerimesi Saliha h. 
142 Bağçe kapı Necdet bey hanında 2 numeroda Ferit Na· 

mi bey kalfası bürhanettin bey 

143 Osmanlı bankası mösyö. Firmizyan 

144 
Sebze halinde sebzeci lgnot bey 

14
5 Arnavutklly yeni mahalle 56 numeroda Haydar bey 

146 
Üsküdar iskele N.avuman kumpanyası makine mağa-

zasında Atiye hanım 

1 
Şehıadebaşında kalender.hane cami ıokak 6 numeroda 

14 Hüseyin efendı 
nkö birinci ünye sokak 24 numeroda Aliettin bey. 

148 Ero Y çınar aokak liigat apartımanı yüzbaıı Naki B. 
149 Haydar pat~ ys ınahallesinde hoca sokağı 16 nume-
150 Fatih hoca ve Tabain bey 

roda Haaan ( Devamı var ) 

M. M. safin alma 
komisyonu ilanı 

Semizotu, Taze bakla, Ta
ze kabak, Patlıcan, Taze fa· 
sulya, Taze bamya, Yefil bi
ber, dolmalık biber, Kırmızı 
domates. 

Buı·sadaki müesaesat ve kı
taatm ihtiyacı olan yukarda cin 
si yazılı dokuz kalem sebze ka 
palı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 27 mayıs 931 
çarıamba günü saat 15 te Buı· 
sada askeri sabn alma komisyo 
nunda yapılacaktır .Taliplerin 
şartname ve tekliflerini vermek 
üzere teminatlarile birlikte ~z 
kiiı· komisyona müracaatları. 

* * * 
EJazizde inşa edilecek olan 

yedi parça bina kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İhale

si 6-6-931 cumartesi günü saat 
14 te Eliizizde askeri satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin şartnameyi gönnek 
üzere Fındıklıda heyetimize ve 
şartname almak ve tekliflerini 
vermek üzere teminatlarile 
mezkilr komisyona müracaatla 
rt. 355 

Askeri mektep
ler ilina!ı 

Askeri mektep ve hastaneler 
için 35,000 kilo kuru aoğan 
ve 40,000 kilo patates kapalı 
zarf suretile satın alınacaktır. 
lhalesi 23 mayıs 931 cumartesi 
günü saat 14 teHarbi ye mekte 
bindeki mahalli mahsusunda 
icra edilecektir. Taliplerin ıart 
namesini görmek için komiayo 
na müracaatları ve ittirak için 
de vakti muayyeninde hazrr bu 
lunmaları ilin olunur . 

Üsküdar ikinci sulh hu
kuk mahkemesinden: 

Göztepede Mehmet efen
di sokağında 19 No: lu Mü· 
teveffa Osman paşa kö}kfin
de mukim iken bundan ak
tem vefat eden ve terekesine 
mahkememizce vaz'ıyet edil
miş bnlunan müteveffiye Sel
ma hanımın tahrir ve tespit 
edilen emvali menkulesinden 
bronzlu vitrin konsol ve ya
zıhaneler ve bazı antikalar 
ve sair eşyayi beytiyesi 26-S.. 
931 salı günü saat onda mez
kür köşkte açık artırma au· 
retile parıı.ya çevrileceğinden 
talip olanların sabş gllnü 
mezkür köşkte hazır bulunma
ları ve müteveffiyeden alacak 
ve borç iddiasında bulunan· 
larında tarihi ilindan itibaren 
bir mah zarfında ıenedat ve 
vesaiki kanuniyelerile birlikte 
Üsküdar ikinci sulh hukuk 
hakimliğine müracaat eyle
meleri lüzumu ilin olunur. 

İstanbul sekizinci icra me:" 
murluğtından: 

Menteş kasavi Efendiye 
medyun Asmalımescitte kü· 
çük kabristan sokağında 
30 No. lu hanenin 3 üncll 
katında terzi lıtavri İstavrİ· 
dis Efendinin 31/K./22 No. lu 
bir adet mahcuz ve müced
aet ayaklı Singer makinesi 
şebrihalin 31 ine müııadif 
pazar a-ünü 11at 10 ili 12ye 
kadar mahalli mezkiirda bil
müzayede sahlacağından ta
liplerin memuruna müracaat· 
!arı ilan olunur. 

DEFTERDARLIK İLANLARI 1 
Tamirat münakasası: Mülga düyunu umu

miye binasının 479 lira 43 kuruş keşifli tami
rah pazarlık suretile ihale edilecektir. Talip
lerin 21 mayıs 931 perşembe günü saat 15 te 
Defterdarlıktaki komisyona müracaatları. (M.71) 

* * * 
Kadıköy malmüdürlüğünden: 

Semti So. No. Cinsi 

Erenköy Birinci S: r 8·22 Cedit Hane 
39 Atik 

Kıymeti lira 
585 tamamı 

Ral;\da t '""fı muharrar bir bap hanenin 2-4 hissesine cdfü ve 
Kemal beylerin uhdesinde olup hazineye olan 39:l lira 51 kuru~ 
verb>i lıorçlarının temini tahsili için vila)'et tah;ihlt komisyonunca 
sarılması karargir olduğundan 12-5-931 tarihinden itiba re n ~ 1 
gtin müddetle nıü ,;aycdeyc vazedilmiştir. 

İhalei evveliycsi 17·6 ·931 tarihine nıüsadif ı;;ır,:ımlı:ı g·Hnli ve 

ihalei kat'iyesi 27-6-931 cumartesi güniı b~deaeval >:tut ikiden 

dörde kadar icra edileceginden tal.iplerin % 7,5 teminat akç~s lııi 

mal roüdiriyeti veznesine teslim edecek pey siirmcl.: için meı.:li'i 

idareye müracaatları ilan olunur. 

r::=Et,_a_n_b_uı_a_e_ıe_di_·_ye_s_i _ita_n_ıa_r_ı -----=:! 
Kadıköyünde Caferağa mahalleıinde Muvdl.ı:kıthane mey

danında 1 numaralı kagir dükkan bir seneden üç seneye 
kadar kiraya verilmek için kapalı zarfla müzayedeye kon· 
muştur. Taliplerin şartname almak için her gün levaz:m mü-

dürlügüne müracaatları. 66 liralık teminat makbuzile şartnam~ 
ve teklif mektubunu mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 
10·9-931 perşembe günü on beşe kadar eı:cümeni daimiye 
müracaatları. 

• • • 
Yenikapıda katip Kasım mahallesinde Yenikapı caddesinde 

10-1 numaralı depo bir seneden üç seneye !radar kiraya 
verilmek için kapalı zarfra müzayedeye konmuştur. Taliple
rin şartname almak için her gün levazım müdürlüğüne mü
racaatları. 40,5 liralık teminat makbuzile şartname ve teklif 
mektubunu mühürlü zarfa koy1.rak ihale günü olan 11-6-931 
perşembe günü saat on beşe kadar encümeni daimiye ver
meleri. 

* * * 
Eminönü Belediye şubesi müdüriyetinden: Monla Fenari 

mahallesinin tavuk pazarı caddesinde cedit 83 No. 'lbşap 
diikki.n ankazı bedim ve nakil masrafı alıcıya ait olmak 
üzre kapalı zarf usulile satılacaktır. Almak isteyenlerin şart
namesini görmek üzere Baş mühendisliğe müracaat ve ihale 
günü olan 20·6-931 cnmartesi günü saat on dörde kadar 
teklıf ve teminatı havi zatfları daire encümenine tevdi ey
lemeleri ilin olunur. 

* * * 
Şehzadebıışında Eblil Fadıl efendi medreıesi bir seneden 

üc seneye kadar kiraya verilmek için açık müzayedeye kon
muştur. Tıliplerin prtnameyi g&nuek için her gün müzaye· 
deye girmek için 8 lira teminat akçelerile beraber ihale 

gönll olan 14-6-931 pazar günü saat on beşe kadar ecümeni 
daim.iye müracaatları. 

* * * Tavuk pazarında Mimar Hasan ağa medresesi bir sene 
müddetle kiraya verilmek için açık müzayedeye konmuştur. 
Taliplerin şartnameyi görmek için her gün levazım müdür
lüiüne müzayedeye girmek için 13 lira teminat akçelerile 
beraber ihale günü olan 14-6-931 pazar günü saat on beşe 
kadar encümeni daimiye müracaatları. 

* * * Pangalhda Akbaba sokağında ikişer odadan ibaret ;) ve 
7 numaralı haneler bir seneden üç seneye kadar kiraya ve
rilmek i~n ayrı ayrı açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin 
şartnameyi görmek için her gün levazım müdürlüğüne mü· 
zayedeye girmek için 8 zer lira teminat akçelerile beraber 
ihale günü olan 14-6-931 pazar günü saat on beşe kadar 
encümeni daimiye müracaatları. 

* • * 
Tophanede 17 odadan ibaret Kılıç Ali medresesi bir se

neden üç seneye kadar kiraya verilmek için kapalı zarfla 
müzayedeye konmutur. Taliplerin şartnameyi almak için her 
gün levazım müdürlüğüne müracaatları 62 liralık teminat 
makbuzile şartname ve teklif makbuzunu mühürlü zarfa ko· 
yarak ihale günü olan 14-6-931 pazar günü saat on beta 
kadar encümeni daimiye vermeleri. 
............................... ! ..... _ 

Bütün dünyada tercihan kullanılan 

Filmini kullanınız 
Kopyalarınızın VELOKS kağıdına 

basllmasına israr ediniz. 

1 Kopyalarda VELOKS kelimesini J 
arayıp emin olunuz. 

"~----Adliye V. Hukuk İşleri Müdürlüğünden: 
Senede alb yüz lira safi varidatı olan AKŞEHİR Noter 

muavinliğine imtihanla talip olanların mahalli encümelline 
müracaatlan. 

• 
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~vrupaya Para Vermeyiniz, Günahtır.FAYDA: 
Daha ucuz, daha kat'i ve müessir bir harikai san'attir. Yerli malıdır. Pire, tahta 
kurusu, sinek ve sivrisinek ve sair haşaratı bir anda itlaf eder. Kutusu 50 büyük 1 S 
kuruttur. Bütün devair ve müesseaat FAYDA istimal eder. Hasan Ecza deposu· 

SEYRISEF AIN 1 t . b 1 ·ıh l"t .. - ı~~~ ~~. ~'~ s aıı u ı a a qum · ZO Ut 
··...., ·· d ı mr 

Muallim Ahmet Halit Kitaphanes! 
Muhtarlara Rehber ~~hth~~arı:e~~r~lı:~: Merkeı acınu:" Galata küpril 

llaıı B. 2362 Şube Acenteıl : 
. irkecl .llilbilrdaı zade hanı 22740 

Karadeniz hat 
bnda bilumum 
kamara ve gü
verte yolcu ve 
yük navulların
da mühim ten-

haber, tapu ve nüfus işleri , izin kağıtları ve saireye ait mü
teaddit nümuneleri muhtevidir Herkese lazımdır. 25 kuruştur. rugun en: )' ALOVA KAPLICALARı 

Adet Nevi kap Kilosu gr. t-lnsi eşya 

. zilat vardır. 
Trabzon ikinci P. 
(CUMHURiYET) vapuru 

21 mayıs pe11embıı akpmı 
GaJatadan [ lnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize, 
Hopa] ya kalkacak dönüşte 
Pa.zar, Rize, Of, Sürmene, 
Trabzon, Polatbane, Gö
rele, Giresun, Ordu, Fatsa, 
Ünye, Samsun, S:nop, 
lnebolu, Zonguldağa uğra
yacaktır. 

Mersin postası 

A k D l • Bu kitap her evli erkek ve kadın 
ş ers erı ile nişanlanacak ve evlenecekler 

için kıymetli bir rehberdir. 25 kuruş verip bu kitabı oku
yanlar mesut olup aıkın ne olduğunu anlayacaklardır. 
Cin Ali Çocuklarınıza faydalı ve güzel bir kitap okut-

mak iatiyorsa!ıız bu kitabı alıoız. 25 kuruştur. 

-Tiirihte Kadın Simaları ~;:tb~~~ 
ıel eserini herkes severek okuyacaktır. Me,hur Türk kadıu
larıodan 6 tanesinin bayatını anlatır. 50 kuruştur. 
A k Ahl "'k Felsefe muallimi Hilmi Ziya Beyin 
Ş Q ı eseridir. Asrımızın ablak kitabıdır. 

Muallimler ve gençler bu mühim eseri okumalıdır. 100 k. 

-Sınıf Mualilm ive Vazifes_i 
Bütün muallimler için okumaları farı olan bir eserdir. lngili:r:
ceden tercümeedilmiştir. Çok mllbimdir. 100 kuruştur. 

-----------------------------------------------------------------------· ----------------------------
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Büyük Tayyare !! --
Piyangosu ~~ 

5. inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir. SS 

Büyiik ikramiye ~~ 
50,000 liradır. ~~ 

15,000, 12,000, ss --Avr1ca: 
J ----

2 Paket 1 Kurabiye 
1 Paket 1,950 Janbon 
J Paket 2,170 Nefis hamur ışı 

1 Torba 3 Un 
2 Sandık 38 Sardalya balığı 
1 ,, 26 Şeker 
l 5 Makarn< 

" J Kutu 3 Reçel 
2 Paket 1 Ekmek gevrek 
3 S:ındık 76 Turfu 
2 D fıçı 390 Makinayağı 

1 Sandık 59 Konserve 
1 Kap 1 kutu Marmelat 
1 Sandık 8 kutu Reçel 
1 ,, 8 teneke Reçel 
1 Paket 50 gram Deve kuşu tüyb 
1 Kap 34 kilo Konserve 
1 Sandık 25 Maden suyu 
8 Kutu 8 kutu Süt hülisası 
1 ., 200 gram Şekerleme numuneıi 
1 Sandık 27 kilo Meyve konservesi 
1 Paket 2 ,. Şeker 
1 ,, 2 ,, Pirinç 
4 Kutu 4 kutu Reçel 
2 ,. 2 kutu Lokum 
1 Çuval 70 kilo Şeker 
2 Sandık\:d 20 ,, Kuru üzüm 
2 ,. 2 ,, Kahve nümunesi 
1 Torba 2 ,, Kahve nümunesi 
1 Paket 440 gram Çay 
1 ., 97 adet Çukulata 
1 Kutu 520 gram Kahve 
1 Torba 7 kilo Çay 

( ANAF ARTA) vapuru 
22 mayıs cuma 10 da Ga-

1 !atadan Çanakkale, İzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, 
Fethiye, Antalya, Alaiye, 

' Mersine kalkacak, dönüşte •• -- 10,000, 8,000, sa -- 1 Paket 16 ,, Süt hüliisası 

Liralık ikraıniyeler ~~ Taşucu, Anamor, Finike, :: 2 Kutu 1 ,, Reçel --Dalyan, Marmaris, Ge!ibo :: -- 2 Sandıkça 46 ,, Sardalya balığı ----)uya da uğrayacakbr. 

1 
:: --Gidişte Çanakkale için :: --yük alınmaz. :: --

1 Torba 6 ,, Çiğ kahve 

40 000 -- 1 .. 12 " " ... 9 :: 1 Paket 1 ., ,, ., 

L• } k b' .. k ~ f' d -- 1 Torba 5 ,, Şeker 

--
ve 

lstanbul beş inci Noteri 
beyefendiye: 

Muhterem efendim, 
Müessis ve azısı pederim 

Alemdar Zade Hafız Aziz 
ve amcam Alemdar Zade Ha
san Hasbi ve biraderim Ah
m-!t ve amca zadem Seyyit 
Bilal beylerle benden mürek· 
kep olan ve " Alemdar zade 
biraderler ve mahtumları ,, 
unvanlı kollektif şirketinden 
pederim mumaileybin vuku 
vefat ndan sonra verese ve 
şü rekayı saire ile akd eyle
diğim Beyoğlu dördüncü No
terliğince musaddak 26 ni~an 
931 tarihli ve 6389-138[) nu
marah su1hnar e ahkamına 
tevl a he · türlü h ı kuki ali 
ka ve mü a~be t m, birriza 
kalett: mi ve arbk mezklir 
ş"rket ile lir güna irtibabm 
kılmıdığını ve şirket zimem 
ve maHubatından mütevellit 
hukuk ve mes'u;iyetin yene 
o u van tahtında muameli 
tına devam edecek olan ve
rese ve mütebaki şurekiyı 
mumai'.eyhimce münhasıran 
deruhte ve kabul ed.lmiş ol
duğunu beyan eder ve keyfi
yetin olveçhile muhterem ef
lı:irı umumiyemize ve hassa
~., kendileriyle muamele ve 
ınüoasebetimiz bulunan ferdi 
~e hükmi bilümum eşhas ve 
müessesa ta arz ve ibliğı zım
nında İstanbulda vilayet, Cu
buriyet, Milliyet ve Fransızca 
akşam ve S:ımsuoda Ehali 
gazeteleriyle neşir ve ilinıoı 
nıaa~ihtiram reca ederim 
efendim. 

Alemdar Zade Mehmet 
Dairede saklı aslına mu

tabık olan bu nüsha talep 
vechi!e Milliyet gazetesine 
tebliğ olunur. on dokuz ha
ziran bin dokuz yüz otuz bir. 

f sten bul Beşincı N ;ıteri 
Mel:!met Sami 

Ticaret l ~i cri l lmum .\lüd lir· 
liı~umiL:n : 

:ıu i kincı ı · ş ın ,lJO tarihl i kanun 
htik '1ll erinr gorc !Cacil edilmiş olan 
ecnel i ~ırkoıltrindcn ( '\ k~ ie Eleskahct 
Em /_ ' "ç ' llergningı \ntröpriz
A kıcc ;e i - kabcı Em. Z. ~'w:cr's 

Hcr~n in ı;> i·'.ntr< pu CJ şi ıl.cıı hu 
ktre mlı r3.c"ı:ı. t! · rurki,cdı.:ki ınn :ı 

m el.irına 1 h3\ et \ rd i~ı ni bı l di rmiş 

olm Jk la ml' Z~l ':'• ci 1

C a:j; ı,~ ı hu 
lunınlann ~ r e re "'. rc ıbında ı ~ rııtı 
hlı l m1 - tı ~ .• 1 'ıc .. ı.:t nıt.id .. !"' ::, n 

ml.f:'ll'l :I! '\ nt lerı ı';l t nl ıı :-. 

------------ 11"3 I Il' IllU a at var il' .. :: 1 .. 3 .. Toz şeker --
•

-- 1 Kap 7 ,, Kesme şeker 
111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111• 1 ,, 8 ,, Kesme •eker 
111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111 111111 1 T 

1 Kutu 1 ,, Çiğ kahve 
- Yaz mevsimi için ı Müzayede ile satış 10 Sandık 553 ,, Kesme şeker 

B E 8 E K, te Halı, gümüş ve porselen 
1 vazolar, ,.t.ablolar ve gayet 9 " 433 " " " 

Kl,p9JJ~ J9)J nadide ~şyalar müzayedesi 2 " 74 " " " 
U 1 U 1931 mc.yısın 22 inci cuma 1 Torba 5 ,, Süprüntµlü kahve 

ve 24 üncü pazar günleri sa- 1 ,, 1,400 Toz şeker 
Dalyan önUnde Salp Bey 
yalısı möbllell olarak ki· 
rahktır. Darunundakllere 

1 müracaat 

Fatih su! icrasindan: 
Merhum Hacı Nesip efendi 

vereseleri Bedriye, Binnaz, 
Hikmet hanımlar tarafından 
Fatihte Saraçhane başıoda 
Dülğerzade mahallesinin Nal
bant sokağında 5 numaralı 

ve halen müfrez yedi parçadan 
ibaret Osmanpaşa arsası na
mile arif arsanın izalei şuyuu 
hakkında evkaf müdiriyeti 
ile Naciye ve Adviye ve Me
diha ve Rukiye, Nafıa, Refia 

ve Emine hanımlar ve Lütfüllah 
efendi aleyhlerine ikame olu
nan dava üzerine müşaı 
mezkürun kabili taksim ol
mamasıodan naşi bilmüzayede 
furuhtu takarrür edip ikti
sabı kat'iyet eden ilam mev
kii icraya vazedilmiş isede 
hissedarandan~Rukiye, N ıfia, 

Refia ve Emine hanımlar:a Lüt
fullah efendinin ikametgahları 
mechul olduğu anlaşılmakla 

namlarına tastir olunan satış 
iliinlarıoın tebliği kabil ol
madığından b'.r m1h zarfında 
Fatih icrasına muracaat et
medikleri takdirde baklarrnda 
gıyaben muamelei icraiyeye 
devam ve hükmün infaz olu
nacağı tebliğ makamıoa ka-

11tm olmak üzre ilan olunur. 

Beşiktaş ikinci Sulh Mah
kemesinden: 

Mahkememizce derdesti 
tasfiye Çarşuyukebirde Kürk
çü1er çarşısında 2-3 num '1 o!u 
mağazada kürk, ma 1to ve 
emsali eşyayi tüccariye 21 -5-
931 tarihine müsad f p.r
şembe ve onu müteakip gün
lerde saat o.ıdaıı itibaren 
b'lmüzıyede sat ı'.acağı ilim 
o!unur. 

bab saat 10 da Beyoğlunda 1 Kutu 3,400 Marmelat 
Nişantaşında Harbiye cadde- 1 Torba 17 Toplama şeker 
sinde Vali konağı ittisalinde 2 feneke kutu 8 Bozulmuş yağ 
51 numaralı hanede bu'.unan 3 Torba 75 Bozulmuş hurma ÜZÜD' 

ve maruf bir aileye mensup 1 Paket 1,280 Çay 
gayet kıymettar ve müzeyyen 1 " 15 Toz şeker 

b 1 Demir kova 6 Kirli şe1~e· eşya, ta lo, vitrin ve saire 
1 Damacana 28 Sirke müzayede suretile satılacak-

br. Renesans usulü ve san- 1 Teneke kutu 10 Konserva 
1 Bag 20 Tarçın 

dalyeleri çatma kadifeli ga- 1 Sandık 23 Süt hülasas. 
yet es1'i yemek oda takım' , 1 Çuval 30 Kara bübe. 
Lui Sez usulü kabartma ipek- 1 Çuval 33 Yeni bahar 
li kadifeli salon takımı , On- 1 Çuval 125 Soda 
beşinci Lui şeklinde gül ağa- 4 Kutu 4 kutu Süt hülasıısı 
cmdan mamul ve bronz işle- 1 300 1 Paket , Sardalya balığı 
meli nadide bir komod, mü- d '- 113 1 San ıK Kuru kayısı 
keller marketiri iş~enm;ş mü- 2 Çuval 99 Pancar tohumu 
zeyyen masalar, hakiki On- 3 Sandık 451 Pamuk ipliği 
be§inci Lui şeklinde verni - ı ,, 7 4,SOC Vaketa deri 
marten sedya vitrin, Holan- 1 ,, 86 Bısıklet aksamı 
dez vitrin, bağadan mamul 3 Çuval 63 Kasarsız pamuk ipliği 
ve bronz işlemeli çekmece, 1 Adet 6570 Çam tahtası 
gayet kıym~ttar sedef işle- ı Fıçı 141 Tarama havyar 
meli büyük çekmece. Ampiı 't Fıçı 86 Tere yağı 
bronz saatlaı-. Saksonya ve 3 Adet 945 Çam tahtası 
Çin lamba'ar, 79 puçadan 1 Sandık 22 Demir keski 
mürekkep Roayal sevir çay 1 Fıçı 256 Kestane büllisa1ı 
Elk m., üzeri bronz işlemeli 1 Sandık 25,500 Destere 
Sevır mamulatı nadide vazo, 1 Balya 29 Pamuk ipliği 
eski Çin lake yaldızlı para- 2 Sandık 128 Jartiye tokası 
van ve dolap, oymalı Türk 35 Adet 1435 adet Bot numune fİfell 
Divanı, Çin, Portügez ve 5 Saıtdık 556 kilo Mukavva 
Delf tabak ve vazolar, iki 6 ,, 475 Fermeıop 
adet müzeyyen Portügez di- 1 ,, 80 Kuru pil 
var tabakları, büyük san'at- 2 ,, 31 Vernik 
karlar tarafından imzalı na· 1 281 Pamuk mensucat 

" dide tablo!ar, lake ve oymalı lalada cins ve mikdarı yazılı 78 kalem etya 23/5/931 
m'.ikemmel yatak oda takımı, tarıhinde İstanbul İthalat gümr6ğü müdüriyeti Abf komia· 
gümüş vazo ve leğen ıbrık- yonu tarafından Bilmüzayede satılacağı ilin olunur. 

lar, kristal tabaklar, biblolar -~111111111111111111111111 HARBİYE' de lllffH•UHllll'\ 
ve sair lüzumlu eşyalar. Bronz gr-
ve kr:stal gayet zarif avize-

ler, Sine, KirmJn, Horasall, -B lvu·· alat ka kısmı= Bu!ıara halıhrı pey süce:Jlerc!cn e ur ~ 
100 

de 
25 

t em·nat a!mır. 21 Mayıs 931 Perşembe açılıyor 1 
.._ Göz Hekimi -= Gramofon plaklarında balkın takdirini kazana• 

1 ı · f h kıymetli san'atkarlardan mütqekkil. 

. ~r. ~-urı e mi ( IST ANBUL NAGMEI .ERİ) 
'I ~;~;::::~.'.' ·,~;;:;i ı ~ _1:,· · ~'.',''~;'; ;·~· musiki heyeti her akşam icrayı abuk edecektir. 

1 
ffill!HllllHlllllllllllllllHlllllllHllll 

Yeşillikler arasından fışkıran 

HAYAT SUYU 
Romatizma 

- Siyatik 
- Arteriyos-kleros 

~ - K&dın Hastalıkları 
~ - T eneffllsü cihazı hastalıkları 
-Cilt, Asap Hastalıkla rı-ı· ı 

1 Yeşillikler arasından fışkıran 

Hayat Suyu ile 
~ Tedaviolunur. 

Oteller 60 kuruştan 500 kurup kadar. 
~ Yemekler: Tabildot ( sabah, öğle ve akşam dahil ) 

225 - 450 kuruş. 
(Üçüncü sınıf otellerde yemek mecburi değildi) 
(Çok ucuz fiatla alakart yemek bulunur) 

~ Banyolar_: 50 - 75 - 100 kuruştur. 

ı Vapur ücretleri: 1 ~ ~g Kuruştur. 
Mayıs zarfında otel fiatlarında yüzde 20 tenzilat -
Her türlü malümat için YALOVA da Kaplıcalar Mü

dürlüğüne veya İST ANBUL da Seyrisefain Umum Mü· 
dürlıik kalemine müracaat. 

18 cari pazartesinden itibaren iş'an ahire kadar zirde 
muharrer Bankalar gişelerinin saat 9 1/2 dan 15 e kadat 
umuma küşade olduğu ilin olunur. 

American Express, Co Banca Commerciale ltaliana, Banco 
di Roma, Türkiye Ziraat Bankası, Türkiye iŞ Bankası, S.S· 
C. 1. Ticareti Hariciye Bankası, Memaliki Şarkiye Fransıı 
Bankası Umum Ticareti Hariciye Bankası , Felemenk Bahri· 
sefit Bankası, Osmanlı Bankası , Selanik Bankası, Deutscbe 
Bank, Deutsche Orientbank, Şarkıkarip Ticaret Bankası. 
Credit Lyoonais Bankası. 

• İLAN 
Osmanlı Bankası Gişeleri. 

nünden itibaren, iı'an ahire 
!erde açık bulunacaktır: 

Mayısın 18 inci pazartesi gü• 
kadar, zirde muharrer saat• 

1 - Galata Merkezi daresi: 
Eyyamı adiyede: saat 9 1,ı2 ten 15 e kadar 
Pazaz günleri : saat 9 1/2 tan 12 ye kadaı 

2 - Y enicami Şubesi: 
--------------~ 

Eyamı adiyede: saat 9 1/2 tan 15 e kadar 
Pazar gür..leri : saat 9 1/2 tan 12 ye kadar 

3 - Beyoğlu Şubesi: 

'Eyamı 

Pazar 

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

günleri: saat 9 1/2 tan 12 ye kadar 

EMLlK YE E1T1M BlNll~I 
TÜRK 

Sermayeai 
ihtiyat akçeleri : 

• 
Gerek ınşa 

ANONiM ŞiRKETi 

20,000,000 Türk Lirası 
1,0S0,000 T&rk Lirası 

olan edilmekte 
emlak Ve gerek mCVCUt üzerine 

en müsait ve mutedil ıeraitle 
•e uzun vadelerle 

Para ikraz eder. 
'ADELI '" VADESiZ mevduat kah11l, c mıllait ftrııt ile 

HESABICA.RI ve TASARR F undıAı h•uplın açar 

lstanbul Şubesi : Bohçekıpı 
Telefoıı. : 24480 

' . ~ Mühim tavsiye: 

BROD Kumaş 

Ticarethanesinin 
celbetmlf oldutu mebzul çeflıli lngiUs kumıtlınn klfful rekabeti 

kıran llaılarlı 11tmalcıı oldutundan. mübayaannızı kararlqtırmadın cvol 

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

1 bu fırsatı kaçırmamanız menlııılılz 
lkılzasındandır • 

1liH ijifü ' IJıııı 
;r:::.··· • Dr. HORHORUNI 
i!lih 
:mE Beyotla 'l'olcadıyın yanında mektep IOlcılı: 35. , , 
1'i:iir. - .. •l!!lllll''""''""" .. ..... k d , .. ,.,.,,,,.,,, ..• l,"f'"'ll""'. ıı" =n~m!W·mmdH :H!!!!Üi rıı!ıı!ru 1 Hergun sabahtan -.-mı 1 ır. l!ıU:::: ::: H ~ı l l! !!H~!~H !!: · ·· 

Mee'ul müdür: Bürhaneddirı 


