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"'0b;~!iır:;!~1erin'Heyeti vekile bütçe müzakeresini bilirdi 
Gülün~ 
Şayialar! 

yeni sene bütçesi, encümende, en 
kısa bir zamanda intaç edilecektir 
Bütçenin haziran ayı nihayetinekadar intacı ihtimali 
olursa yalnız bir aylık muvakkat bütçe teklif edilecek 

Bu sıcaklarla halimiz 
ne olacak der

ken çıkarılan şayialar 

J Müderrislerin maaşla 
1 

rı dün tespit edildi 
Masraflardan kısarak 800 bin lira 

ile barem temin edilebildi. 

Meclis temmuz haftasında tatil kararını verecektir 
( 

ANKARA 21 (Telefon) - ı edilecektir. 
Heyeti Vekik öğleden sonra Millet Meclisi 1 

hat kanun liyihalannı ikmal. 
Haziran ayı den sonra tatil karan verecek

tekrar toplandı. 1931 bütçesi 
üzerindeki müzak~r~_ini i~aı Tati"I kararı 
etti. Hü.lı:umet yem bütçeyı haf 

tir. Bu kararın nihayet Tem
muz haftasında verilmesi mu· 
karrerdir. 

ta bqında meclise takdim ede-
cektir. Maliye Vekileti bütçe Millet mecli•i lıazfran Mecliste kalan diğer llyilıa· 
encümeni ile temasa gelerek ye agı zarfında 93T bütçe- lar meclisin tetrinisanide baıh-
ni bütçenin en kısa bir zama~ sini fle idalıat kanan la- yacak içtimalarında aörütüle-
da tetkik ve intacını talep ede- cektir , 
cek ve bütçenin Haziran ayı nİ· gilt.a:11nı ikmalden so?ra .. 
hayetine kadar intacı ihtimali tatıl kararı JJerecektır. Hukfunet mülki takıimat 
oluna, yalmz Haziran ayı için hakkındaki kararını tatbikten. 
bir ayhk muvakkat bütçe teklif 1zarfında931 biitzesini ve ısla- l ıarfı nazar etmittir. 

Bagôn Gtılatasara,la karıılaıaca"/c olan Yunan takımı 

Olympiacos geldi .. 
Yunanlı oyuncular bu günkü 

maça fevkalade 
antrene bir halde çıkıyorlar 

Yeni bir 
Saflıa 

Vapurcular yelkenleri 
suya indirdiler .. 

Tekrar müzakere başlı-
yor, diiıı 

iptidai bir nıiiıak11rt1 oldu 

Seyrisefainle vapurcular ara 
sındaki ihtilf dün yeni bir saf
haya girmittir. 

Evırelki-'giir>- ~eyrisefainle 
vapurcular arasındaki müzake
rat inkıtea uğrayınca, Seyrlee
fain idaresi dünde.. itibaren fev 
kalide tenzilatlı bir tarifenin 
tatbikine batlamıştır. 

Bu tarifeye nazaran 1stanbul 
dan Hopaya kadar Karadeniz
de herhangi iskeleye bilet ücre 
ti güğerte içitı iki liradır. 

Kamaralar 9 liradan 30 lira
ya kadardır. Eıyayı ticariyenin 
tonu 2 lira ücrete tibidir. 

Saman, ot ve emsali etyaya 
fevkalade tenzilit yapılmakta
dır. 

Bu vaziyet üzerine, Karade
niz hattında itliyen vapur kum 
panyalarr da fiatleri daha fazla 
kırmıtlardır. 

Seyrisefainle rekabet edemi
yeceklerini anlıyan vapurcular 
dün Seyrisefainle yeniden te
masa gelmitlerdir. 

Yelkenci, Sadıkzade ve A
lemdar kumpanyaları namına 
vekaleti haiz Sadık zade Fehmi 
Bey dün Seyrisefaine giderek, 
tekrar müzakerata başlamak 

imkanını temin etmitlerdir. 
Seyriaefain idaresi esasen mil. 
li vapurculara zarar vermek fik 
rinde olmadığından, vapurcula 
rın talebiiıi memnuniyetle kar
tılamıttır. 

Müzakere yarın ba9lıyacak
tır. ,. -, 
Piyango 

KUPONU 

Uü gündür 1ıtanbuld~ sıcak 
lar pek ıtrataız gidiyor. Son 
günlerde halk arasında çıkan 
ve bazı safdillerin zihinlerinde 
yer bulan fayialara, bu sıcaklar 
da kuvvet verdi denebilir. Dün 
azami otuza kadar yükıelen sı
c~klık bunaltıcı bir hale gelmit 
tr; 

Bu kadar fazla sıcağın gayri 
tabii olduğunu düşünenler de 
bulunabileceği cihetle, rasata
neden sorduk. 

Kandilli tepesinde otuı·anlar 
her şeyi tabii buluyorlar. 

Saf halk tabakası arasında, 
fevkalade hadiselere intizar 
teklinde tecelli eden enditenin 
havanın bu halile münasebeti 
olmadığını dün böyle beyhude 
enditeye kapılanlar da anlamıt 
ve gülmütlerdir. Yalnız bunal
tıcı havalar daha devam edecek 
ae, o zaman tahammülümüz he 
aabıoa belki endite edebiliriz. 

Bugün hava hafif bulutlu o
lacak ve rüzgar mütehavvil ese 
cektir . 

Aydında tevkifat 
6 kişi komünistlikle 
maznunen yakalandı 
IZMIR, :>J - Aydında, gizli fa. 

aliyette bulunmakla maznun olarak 
bir komüni<t grupu meydana çıkarıl 
mııbr. Bu ![rupun §İmdiye kadar ma 
lıim olan •na.ırı Aydın orta mektep 
muallimi Salahaddin, muallim Baha, 
malıiniıt Ali Cevdet, marangoz Mu
oa Oğuz, marangoz Bulgaristanlı Hü 
oeyin, San'atler mektebi talebeıin
den izzet B. ve Ef. terdir. Bu zevat 
tevkif edilmiılerdir. Grupun daha 
batk• azaları olduğu söyleniyor. 

Otomobille seyyahat 
eden iki baron ( No. 14·) 

Bu kuponu kesip 
saklayınız. 

Dün Avrupadan ıehrimize 
Baron.Radrik Şitebmen, Baron 
Balfi ve zevcesi gelmitlerdir. 
Mumaileyhim otomobille ıeya
hat etmektedirler. ---

Piyango fa/sll~h 'l 11el 
aahl/~ml:ıthdlr. 

Bir kaç gün ıehrimizde kal
dıktan sonra vapurla Kösten
ceye aidecekler ve oradan tek
rar otomobille aeyahate devam 
edeceklerdir. 

Maaşl~rda fazla tenkihat yoktur .. 
Darülfünun divanı dün Hat 1 

13 te Muammer Ratit Beyin ri 
yasetinde fevkalade bir içtima 
akdetti ve müzakerat aaat 18 e 
kadar sürdü. 

Bu İçtimada yalnız bütçe ve 
baremin tatbiki meselesi görü
tülmüttür. Divan bundan bir 
müddet evvel bareme göre bir 
bütçe yapmıt ve vekalete aön
dermitti. Bu sene fazla tahsisat 
olmadığından vekilet ancak 
800 bin lira verebilmit ve bare-

1 min bu imkin dairesinde tatbi-

J 

kini bildirmiıti. 
1 Dün toplanan divan evvelce 

yap11111 olduğu bütçeyi mühim 
• tekilde değittirmit, yanm mil

yona yakın noksanla baremin Diotından bir köşe ... 

bir ~üderris 500 lira alacaktır. 
500 lıra alacak müderriıin kı
demi 25 seneyi tecavüz etmit 
olacak ve darülmesaiıi buluna
caktır. 

tatbikine imkan verilmittir. An 
cak maat miktarlan eaas itiba
rile deği9memit, tuarruf, da
rülfünunun harici ve dahili bi
lumum masraflarından kısıl
mak suretile temin edilmittir. 

Yeni bütçede maaıları indi- . Gene her fakültede beter ki
rilen yalnız müderris muavinle tı 400, beter kiti 288, beşer kişi 
ridir. 256 lira alacaktır. 

Evvelki bütçede kıdemli ve Yalnız kıdemli müderris 288 
darülmesaili müderris muavin- darülmesaisi olan kıdemli mu
l~ri 165 lira ve kıdemsizler 126 allim 256, yalnız kıdemli mual
lıra almaları lizım gelirken Hm 210 lira alacaktır 
şimdi bu maaşlar 126 ve 108 ~ Bütçe bugün sür'at.! t b · 
l ·ı d"I · · M e e yız enzı e ı mı§tır. aat mikta- . edilecek ve akşam vekalete gön 
rında başka tebeddül yoktur. : derilecektir. 
Anc:ık yük~ek maaş alacak mü Vekalet bu son şekli taadilc 
derrıs adedı azaltılmı§tır. Son ettiği takdirde hazirandan itir 
tekle göre her fakültede yalnız haren tatbika baılanacaktır. 

Sahlan evrak için tab. 
kikata başlandı .. 

~atıl~nlar. tarihi vesaik değil, 
eskı malıye kuyudatı imiş .• 

. Sultanahmett~i Maliyeye a I Bir defa Sultanalımettelıi 
ıt evrak mahzenındeu ıatılan mahzeiı, Maliyeye ait Miri ku
e.vr~ haklund~ Maliye müfet- yudat mahzenidir, Batvekilete 
!''lıgınce tahkikata batlanmı,. merbut olan ve tarihi vesaiki 
ır. . muhtevi bulunan mahzeni ev-
Anla9ılıyor ki, bu meselenin rak iıe Babıalidedir 

İç yüzü evvelce yazıldığı tekil· Binaenaleyh ıatılan. k t 
d .ı-"-ld" evra a e ~11ı ır. Sultanahmetteki h __ _. 

B. · d"" • ma z.,....e 
k t 

ızım un yap.tıgımızdutahki- mevcut eaki maliye kuyudatı. 
a a nazaran vazıyet fU r: (Devamı 6 mcı sahifeoe.\ 

Yüzbaşı Celal 
1'ürk Ordusunun ilk edebi romanı 

Muharriri: 

Bürlıan Calıit 
8ürhan Cahit Bey arkadatımız Avrupada bulunduğu sı. 

rada Milliyet için bir roman hazrrlıyacağını vadetmitti. Ar
kadaıımız laviçrede iıtirahat ettiği esnada bu vadini tuta
rak (Milliyet) karilerini ve bilhaaaa kahraman Türk ordu
ıunu fevkalide alakadar edecek olan eserini ikmal etmı" t" f ır. 

Merhum Cemal Pa,anın Mısır aeferile Suriye cephesin-
deki aıkeri hareketler esnaıında Tedmur sahasında ve uya
nık Arap atiretleri araıında geçen ıiyaai ve milli bir mace
rayı ihtiva eden bu edebi roma nın kahramanı ve adı: 

Yüzbaşı Celal 
dir .. Bü~han Cahit Beyin kadınları, gençleri ve bilhusa genç 
:ııabıtlen alakadar eden bu eserini yakında 

MİLLİYEl 
sahifelerinde okuyacaksınız ..• 
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• 
; Eleni kaçmak istiyordu 

Klio üstadane suallerle prensesi 
söyletmeğe çalıştı .. 

ı ' 1 
1 

Klio, Prenses Eleniyi büsbü 
tün değişmiş gördü. 

Çocukluk arl.:adatı olan bu 
güzel kadının bütün hisleri sön 
müş, ruhu ihtiyarlamış gibiy-
" "" Klioyu şüpheye düşüren bir 
nokta vardı: Eleni uzaklara 
gitmek Türkiye hududu hari
cinde yaşamak istiyordu .. 

Genç kadına bu arzu neden 
:loğmuştu? 

Klio merak etti. 
- Sinyor Kontarino seni ls 

tanbuldan kaçıramaz mı? 
Diye sordu. 
Bu sual, Prensesin neşelen

mesine kafi gelmişti. Gözlerini 
c; 1 •Üzerek: 

1

, - Kaçırmayı vadetti bile, 

1 

dedi, fakat ben cesaret edemi-
t yorum ... 
i 1 -Sinyor Kontarino, çok ze 

h ki bir adamdır.. Paditahın te
r nezzühe çıktığı bir gün seni sa 

r C raydan kaçırmak mümkün de-
n ı tt 

r ı I• 
·1 ., g. nıı. 

Eleni evvela fazla açılmak is 
1 ~ temedi ... Klionun gözlerinin İ· 

çine baktı . 
ı • -Su bahsi kapatalım, Klio. 
1 • -Niçin ... Benden şüphe mi 

1 
1 • ediyo•sun? 

'. r 1 ., -- Şüphe değil, fakat... Bı-
n C rak Klio, beni bırak ... Korkuyo 

1 1 rum ! 
: ~ , ~ - Kimden .. Benden mi 

1 

: " - Hayır ... 
• ,. -Ya . 

ı 1 - Kendimden korkuyorum 
r • Klio! Kendimden korkuyorum. 
~ !' Ben hiç bir yere kaçamam. 
" " Türk sarayından başka bir ye
u ~ re gidemem... Beni fazla söy
h 1 !etme! 

1 

ı ~ Klio eskisinden daha mü,fik 
\.. davrandı... Arkadaşının elin

,. 
1 

ı. den tutarak: 
1 , n - Bana itimat et yavrum, 

11 , 1 dedi, Ben senin eski bir dert 
d ~ ortağınım! Benden en mahrem 
tı • 

1 
düşüncelerini bile saklama! 

d 1 Mümkün olursa, İstanbuldan 
•ı tı Aen de kaçmak isterim .. 
h ~ - Sen de mi? 
"' < Eleni bu suali bir az daha iti 
ni 1 

t mat!• sordu. 
:• 

1 
!- Klıonun samimiyetine inan-

• ~ ı' mıştr. 
h 

1 
- Dmıek sen de kaçmak is 

1 
tiyorsun? 

'ı --Şüphesiz ... Ve düşün ki, 

~ 
•

1 

ı, bensaraydanseningibi yalnızfik 
ren değil, bedenen de rahatsız 
olan bir kadırum ... Senden ziya 

' 

• t 
l.. 
... 

de istirahat ve sükunete ihtiya 
cım var! Fırsat ve imkan bul
duğum dakik•da bir dakika bi 
le ihmal ve tereddüt etmeden 
kaçarım ... 

- O halde, bana söz ver; 
bu iti beraber yapalım .. Fati

ı hin tahakkümünden kurtul
mak için bundan başka çare 
yoktur. 

Klio söz verdi: 

1 ( 

- Yemin ederim ki, hayatta 
en çetin yollardan da gitsem 
daima seninle beraber yürüye
ceğim! nı ı 

Prenses Eteni sevindi: 
- Bu emelimizin tahakkuk 

etmesi için, ilk hatveyi sen at
malısın! 

- Her şeyi yapmağa hazı
rım. Yalnız, sen fikir ve düşün 
celerini benden saklama! .. Se
nin bildiklerini ben de bileyim! 
Senin düşüncelerinden, teşeb
büslerinden benim de haberim 
olsun! 

- İşe başlamadan evvel, şu
nu söyleyeyim ki, sen şimdi, 
b•na yardon vadetmekle, beni 
ölümden kurtarmış oldun!. 
Ben, bütün emelleri sönmüt, 
ümitsiz bir halde yafayorum ... 
Kendi kendime bir it görmeye 
ceğini anlayınca, büsbütün me 
yUtı olmuş ve intihara karar 
vermittim. 

-Hayatt• muvaffak olmak 
için azim ve sebat lazım, yav
rum! Karınca batvesile de yü
rüsek sebat etmeli, Hedefe va
sıl oluncaya kadar sarsılmadan 
mücadele etmeliyiz! 

- Yalnız, bir endite var, 
Klio! Sultan Mehmet çok mü 
tecessis ve zeki bir hükümdar
dır. Acaba bizi tarassut ettir
mek için peşimize h•fiye koy
mamiş mıdır. 

Klionun katlan çatıldı: 
- Hafiye mi? 
- Öyle ya ... Padiıahın biz-

den şüphelendiğini söylüyor
lar ... Fatih, bu gibi tedbirleri 
ihmal eder mi 

- Zannetmiyorum .. Çünkü, 
ben her temas edişimde Bizans 
kızlarından bahis açtıkça, dai
ma hükümdara karıı minnet ve 
şükranla mütehassis oldukların 
dan; Türk sarayında eski de
virden çok daha mes'ut ve mü 
reffeh yaşadıklarından bahse
derim. 

- Sultan Mehmet bu sözle
re m•nır mı 

- Hünkarın bana, senin tah 
mininden çok fazl• itimadı var 
dır ... Niçin inamasın? Bu söz, 
ikimizden madası için doğru 
söylenmemit midir? 

- Hakkın var! İkimiz istis
na edilirsek, yirmiden fazla Bi 
zans kızlar ıhiç te bizim gibi 
görmez ve bizim gibi düşün
mezler ..• 

- Padişaha karşı Türk cari 
yelerinden çok daha fazla sada 
kat ve merbutiyet gösteriyor
lar .. 

- Acaba onlar mı iyi yapı
yorlar? Yoksa biz mi? 

- Orasını Hiristo bilir ... 
Biz işimize bakalım. Ben bura 
da daha fazla yaşayamayaca
ğım! 

Klio, kendisini, bu işde mu
vaffak olmuş addediyordu. 

Prenses Eleniye döndü: 
- Sana bir teklifim var, fa. 

kat reddetmeyeceksin! 
- Söyle nedir 
- Parmağınızdaki yüzüğü 

muvakkaten bana vereceksin! 
(Daha var) 

HARiCi HABERLER •• DAKi 
Tahdidi teslihatta bir esas Afyon konferansı 

Cemiyeti akvamda devletlerin teslihat mikdarını 
konferansa bildirmeleri istendi .. 

Müsavirler 
" 

radan 
dün akşam Ank 
hareket ettiler 

ANKARA, 21 Telefonla)
Cenevrede toplanacak olan af
yon konferansında İktısat Ve
kili Mustafa Şeref Beyin meş
guliyetine mebni hüki'ımetimi
zi Millet Meclisi reis vekillerin 

den Hasan Bey (Trabz 

Öğrenmek 
iste yor/ar 

Cemiyeti akvamda 
dün cereyan 

eden müzakereler 

M. Bi, ant 

CENEVRE, 20 A.A. - Ce
miyeti Akvamda tahdidi tesli
hat meselesini müzakere etmif 
tir. 

M. Henderson, tahdidi tesli
hat konfer•nsının herşeyden 
evvel ayni tekilde bir sual cet
veli ile muhtelif memleketler
den teslihat hakkında istenile
cek mali'ımtı toplaması husu
sunun zaruri olduğunu iddia 
etmittir. 

M. Von Kurtius, ayni tekil
de bir sual cetvelinin lizım ol
duğunu ve bu cetvelin talim 
görmüı ihtiyta efradına ait ve
aikalarda dahil olduğu halde 
tealibata müteallik bütün esas
lı umurları ihtiva etmesi ıcap 
ettiğini söylemiştir. 

M. Briand, Frans.nm bazı 
kayit ve tartlarla lngiliz tekli
fini kbaul etmekte olduğunu, 
fakat Almanyanın teklifini ka
bul edemiyeceğini söylemiştir. 

M. Grandi, İtalyan hükfune 
tinin, tahdidi teslihat umumi 
konferansının büyük bir faide 
elde edeceğine kani olduğunu 
söylemiştir. Ancak bu faidenin 
elde edilebilmesi için her devle
tin 1932 senesinde Cenevrede 
hazır bulunar•k teslihatının va 
ziyetini sarih bir surette bildir 
mesi icap edeceğini ilave etmiş 
tir. 

Avrupa birliği 
--Tetkik komisyonunda 

zirai itibar meselesi 
CENEVRE, 20 A.A. - Av 

rupa birliği tetkik komisyonu, 
zirai itibar layihasını müzake
re etmi~tir. M. F rançois Pon
cet, tali komisyonun bu meaele 
hakkında kaleme aldığı raporu 

jLI _.;.A,;,;,t.;.in_a_m;,,;.,,,;;,e,;;,;,k.;.' u.;.b;..u _ _.l j 
Pire limanı 

AT1NA 16 (Muhabirimiz
den) - Pirede serbest güm
rük mıntakası ve serbest sınai 
mmtakadan başka, liman işle
ri h•yli ileriledi. Muhtar lim•n 
ofisi idaresi, limanı tam mani.
sile asri bir hale getirmek için 
elden geldiği kadar çalışıyor. 

Liman idaresi meclisinde ti
caret ve sanayi erbabile amele 
de temsil edilmiş bulunmakta
dırlar. Yalnız ticaret ve sanayi 
erbabı amelenin mecliste rüç
hanli bir mevkide olmasına iti
raz ediyorlar. Bunun için de 
ofisin yaptığı hizmetlerin nok· 
san kaldığı fikrindedirler. 

Limanda 25,000 ton buğday 
istiap edebilecek iki silo inşa
sı mevzuu bahistir. Bu silohr 
en modern makinelerle tecbiz 
edilecektir. Siloların 38-40 mil 
yon drahmiye mal ol•cağı tah
min edilmektedir. Maamafih 
gerek amele, gerek zaman iti
barile azami tasarruf temin e
dilmiş olacaktır. 

Bugün 6000 tonluk hububa
tın ihracı, şimdiki vesaitle on 
beş güne ve 300 metroluk bir 
rıhtıma ihtiyaç gösteı·iyor. Si
lolar inta edildikten sonra ay
ni iş iki günde bitirilecektir. 

Bir seneye kadar vinç de ik
mal edilmiş, kömür tahmil ve 
tahliyesine batlamıı olacaktır. 
Bu vinçler sayesinde de zaman 
ve masraftan bayii tasarruf ya 
pılacaktır. Her vinç saatte 150 
tonluk randman temin edecek
tir. 

Lakin bu Jslahattan sonra 
bir çok am~o;:;."l itıiz kalması 
tabii olduğuna göre, mecliate 
amele mümessilleri hayli müt· 
kilit çıkarmaktadırlar. Şimdi
ki 4,500 ameleden o zam•n hiç 
olmazsa 1,500 üne yol verile
cektir. 

Pire limanında amele ayda 
25 gün çalıtır. Yol verilecek a 
meleye tazminat ita edilecek
tir. Tazminat için ameleye ve
rilecek paranın 45 milyon drah 
mi tutacıığı tahmin ediliyor. 
Amele, öğle üzeri bir saat ye
mek vakti dahil olduğu halde 
günde sekiz saat çalııacak ve 
akşam üstü yevmiyesini alacıık 
tır. 

okumuştur. Türkiye ve Rusya 
mümessilleri zirai itibar layi
hası ahkamından istifade hak
kının Cemiyeti Akvam azası ol 
mayan Avrupa hükfunetlerine 
ıie verilmesini istemişlerdir. 

Romanya, ltalya, Yug.oslav 
ya, Yunanistan, Bulgarıstan, 
Çekoslovakya, Macaristan, Es
tonya, Letonya, İsviçre, Bel
çika, Lüksemburg, lsveÇ ve Le 
histan mümessilleri zirai itibar 
mukavelesini imzaya hazır ol
duklarını beyan etmişlerd:r. 

Yeni Alman 
kruvazörü 

M. Brüning bir nutuk 
söyledi 

BERLİN, 20 A.A. - Deuts
chland zırhlı kruvazörünün Ki
el'de Reiaicümhur Hindenburg 
ile 50 bin kitiden mürekkep ol
duğu tahmin edilen kesif bir 
halk kütlesi haZ'r bulunduğu 
balde denU.~ 
indirilmesi mi\ 
nasebetile Baş 
vekil M. Brü
ninıı: bilhassa 
şu beyanatta 
bulunmuıtur: 
"Muahedeler
den bütün be
şeriyet için bir 
ümit doğması 

lazım ise biz de 
teslihatımızı 
tahdit hususun- M. Brun;"g 

Münhal meb'us:uklar 
ANKARA, 21 (Telefonla) -

Münhal kalan meb'uıluklar intih~ba 
tı için, alakadar vilayetlere bir kaç 
güne kadat· emir verilmesi muhte
meldir. 

ırlf;a namına gösterilecek namzet
lerin bir iki gün içinde il.in edilece
ği anlaşılmaktadır. Kimlerin namzet 
gösterjleceği n1alUm değildir. Yeni 
listede. umumi İntihapta hariçte kal
mıı olan meb'uılardan bazılarının 

namzet aöıterilecekleri zannedilmi
yor. 

fzmirde ecnebi 
seyyahlar 

IZMIR, 21 (A.A) - Fransız ban 
dıralı "Theophile Gauthier,, vapuri
le bu s:.bah şeh,.imize muhtelif mem
leketlere mensup 105 seyyah gelmiş
tir. Vapur bu akşam lstanbula hare
ket edecektir. 

temsil edecektir. Hasan 
iltihak edecek müşavirler b 

ıam Ankaradan hareket ed 

tir. 

Mahsul bereketli 
olacak 

KONNYA, 21 (A.A) -
sene mebzul bir surette y 
mur düştüğünden bir kısım 
çiler tarlalarını "sulama ida 
ne., sulatmak ihtiyacını du 
mıştır. Mahsulün çok ber 
olacağı taltmin edilmektedir 

lzmirde ilk mahsul 
IZMIR, 21 A. A. - Bu sen 

ilk arpa mahsulü Menemenin S 
köyünden muhacir Mehmet ağa 
rafmdan stibıal edilmittir. Şehri 
borsasna getiri]en bu yeni ma 
şerefine bir alay tertip edilmit 
mahsul araba içinde olduğu h 
bütün çarşılarda ve şehirde gezd· 
miştir. 

ilk mahsulün okkası 8,5 kuruş 
satılmıştır. 

daki hareketimize bütün millet 
lerin imtisal etmesini bekliyo
ruz. Bununla berab~r muahede
lerin bize bahşettiği mahdut 
emniyet ve selamet vasıtalarını 

milletimize temin etmeğe çalı§ 
mamız tabiidir." 

Tütün beyiyesi j Bir haftada evleneni 
Harp mal\ıllerinden beıinci ve al- Fitih evlenme memurluğunda 

tıncı dereceli efrattan kısmı azamı, hafta zarfında nikahlan İcra adil 

Yunanistanda 
Bir istifa -------
Dahiliye nazırı· istifasını 

'Utrdi 
ATINA, 21 (A.A)- Dahiliye Na 

zırı M. Karapanayotiı, iıtifaıının lua 
bul edilmesi için M. Venizelos nez
dinde ısrar etmittir. Mumaileyh, 
matbuata kartı asli takibatta buluna 
bilmek için tam aerbeatliğini ele al
mak arzusunda bulunduğunu söyle

mİftİr. 

Hatırlardadır ki Atina gazetelerin 
den bir çoğu, M. Karapanayotiı'in 

biraderlerinin -kendisi münakalat 
Nazırı iken- Midilli adasındaki yol 
inşaatı imtiyazını almıt olan bir ıir .. 
kete dahil bulunduklarını iddia eyle
miştir . 

M. Venizelo•, M. Karapanayotia' -
in talebinin haklı sebeplere istinat 
ettiğini teslim ederek, mumaileybin 
istifasını kabul etmiştir. 

Portekizde zelzele oldu 

kanuni meaağ yokken on senelik ma 
aşlarını defaten almışlardı. Bunlann 
ellerinden maaı cüzdanı ve berat gi
bi reımi vesaik istiı-dat edilmiıti. 

Bunlar maaş aldıkları yerlerden m&· 

lul olduklarına dair vesika getirir
lerse, tütün beyiyesinden istifadele
ri mümkün olacaktır. 

Bunlardan ıüheda ailesinden Yeya 
vefat etmiı malul ailesinden olup ta 
on aeneliklerini defaten almıı ola,ıı

ların bu haktan istifade edemiyecek 
leri anlatdıyor. 

Kanun mucibince tütün beyiyeai 
için haziranda tevzi edileceği cihet
le, malUlleria Mayıs pyaİne ........ 
askerlik ıubelerine müracaat ederek, 
kaydettirmeleri lazımdır. Mayıs so
nunda defterler kolorduya gönderile 
ceğinden, o vakte kadar müracaat 
etmiyenler beyiye hakkından mah
rum kalacaklardır. 

ler: 

Hüsniye H. Sinan Ef, Zekiye 
Ahmet Ef, Refia 1-1. Mehmet Ef, 
mile H. Ali Ef, Naciye H. Mehm 
Ef, Bedia H. Refik Ef, Düriye H. 
aat Ef, Huriye H. Mehmet Ef. 
ıe H. Halil Ef, Zehra H. Hasan 
Melahat H. Fazıl Ef, Ayte H. la 
il Ef, Leman H. Mehmet Şevket 
Refet H. Hacı Ali Ef, Fütuhat 
Hayri Ef, Trapis H. Aristoleli Ef 

Eminönü evlenme memurluğun 
bir haftada nikahları kıyılanlar: 

Nüaret Ef. lclil H. Salih Balıa 
din Ef. Zekiye H. Karabet Ef. 
sayır H. Ali Ef. Azize H. M 
Ef. Firuze H. Ağop Ef. Mernııt 

Avni Ef. Nafia H. Rıza Ef. Yıl 
H. Ali Ef. Esma H. Avram Ef. Sa 
H. Osman Ef. Zahide H. Nobar E 
Agavni H. 

LIZBON, 2 (A.A) - Dün gece 

memlekrtin her tarafmd~ bir zelzele 
olınuş, bilhassa l.izbonda halkı bü

yük bir teliiı ve korkuya düşürmüş
tür. Ahali yeni bir zelzele olmasın

dan korkarak sokok!ara dökülmüş-
Serği bugün açılıyor •• 

tür. Bir çok camlar kınlmı~tır. Bir Tavukçuluk, meyvacılık, çi
çok taraflarda elektrikler sönmüı· çekçilik sergisi bugün saat on 
tür. ikide merasimle V•li Muhittin 

FUNCHAL, ?O A. A. - Saat Bey tarafından •çılacaktır. 

biı de Funchal'da oldukça şiddetli Serginin bütün istibzaratı 

bir zelzele vuku bulmuştur. dün akşam bitmiş, sergiye işti-

rak edenler Taksim bahçesind 
ki yerlerini almıılardır. 

Bu sabah jüri heyeti aergi 
çılmadan evvel toplanarak t 
hir edilen hayvanat ve çiçekle 
üzerinde puvantaj yapacaklar 
dır. 

' ru 

(, .... ..,.H_a ... f ... ta ... l ... ık_S,,.iy,,.a ... s ... i,,.İc ... m ... a ... l ,..,_ ... :: 

- dia ediyorlai. rın menafiini telif için ortaya a 
tılan projeler var. 

- ha-~ale edilmiş bulunuyordu. selenin bukUki safhasının tetki
Bin~.cnabyh meclis içtima eder ki için ve siyasi safhası mevzuu 
etmez derhal işe vaziyet etti. bahis olunmaması şartile bun• 
İngiliz Hariciye Nazırı Hen- muvafakat etmişti. Mesele, Li 
derson, meselenin reyi alınmak hey mahkemesine havale edil
üzere Lahey mahkemesine ha- mekle Almanya §İmdilik bu 
valesini talep etti. Lahey rnab- noktada muvaffak olmuş de
kemesinin iki sıfatı vardır: mektir. Çünkü Lahey mahke-

dıklarr sabit olursa, sulh-;-d 
kuşı bir huekette bulunma 
mıtlaı· demektir. Sulh ve müs 
!emele kartı bir harekette bu 
lunmayınca da bana itiraz et 
mek fuzulidir. 
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Nihayet Cenevrede beklenen 
İçtimalar aktedildi. Evveli Av 
rupa birliği tetkik komisyonu 
toplandı. Mayıaın 15 inci günü 
toplanan bu heyet, içtimaları
na nih•yet vermezden evvel, 
üç gün sonra Cemiyeti Akvam 
mecliai içtima etti. 

Avrupayı İşgal eden batlıca 
mesele, Almanya ile Avusturya 
arasındaki gümrük ittihadı me 
selesi olduğu malumdur. Bina
enaleyh, ruznameleri her ne o
lursa olsun, bu beynelmilel iç
timalarda bu meselenin mevzu 
bahsedilmesi tabii idi. Alman
ya - Avusturya ittihadı esasen 
Cemiyeti Akvam meclisinin 
ruzname sine dahildi. Fakat 
Avrupa birliğini tetkik eden ko 
misyonda bu meselenin müza
keresi dütünülmiyordu. Buna 

rağmen, Avrupa birliğini tet
kik eden komisyon batlıca, ik
tısadi meselelerle me,gul oldu 
ğundan veAvuıturya-Almanya 
gümrük ittihadı da bir iktısadi 
mesele olduğundan bu müzake 
re neticesinde birlik komisyo
nu bunu mevzuu bahsetti. 

Birlik komisyonunda tebel
lür eden ihtilaf şudur: Alman
ya, Avusturya, Türkiye ve di
ğer bazı devletler, Avrupa dev 
letlerinin, kendi aralarında hu
susi gümrük itilafları yapmala 
n faideli olduğuna kanidirler. 
Bu nevi hususi itilafların Avru 
pa iktısadiy•tına yardım edece 
ğini iddia ediyorlar. 

Diğer taraftan Fransa, Çek
oslovakya ve bir kısım devlet
ler ise, bunun faidesiz olmak
tan başka muzır olduğunu id-

Gerçi birlik komisyonu Avru 
pada bir iktısadi vahdet gayesi 
ni takip ediyor. Fakat Briand 

- Ya hep, ya hiç, diyor. 
Yani bütün Avrupa devletle 

rini tamil bir iktısadi vahdet 
tetkil edilirse, ne ili .. Edileme 
diği takdirde Avrupayi iktısa
di zümrelere ayırm•k, iktısa
den bir mesele halletmediği gi 
bi sulh ve müsalemet için bile 
muzırdır. 

itte birlik komisyonunda 
iktısadi meselelerin müzakere
si esnasında çarpışan fikirler 
bunlardır. Bazı devletler bunu 
doğrudan doğruya ortaya at-
mışlardır. Bazıları, teklifleri
nin hakiki gayesini pet"de arka 
sına gizlemişlerdir. lktısadi 
dertlerin tehvini için ortaya atı 
lan bir çok projeler vardır. Her 
devlet tabii iktısadi sıkıntıyı 
kendi zaviyesinden görüyor. 
Ziraat memleketleri var, sana
yi memleketleri var. Bunla-

Bütiin bu yapılan ve yapıla
cak ohn teklifleri tetkik edip 
bir hül5.sa yapmak için bir en
cümen teşkiline karar verilmiş 
tir. Komisyona Almanya, Avus 
teurya, Belçika, İngiltere, İs
panya, Fransa, Yunanistan, Fe 
lemenk, İtalya, Lehistan, Ro
manya, İsveç, İsviçre Türkiye, 
Rusya ve Yugoslavya aza İnti
hap edilmi,lerdir. Bu komisyo
nun reisi de İsviçre murahhası 
M. Motto'dur. Binaenaleyh 
bu komisyon yapılan teklifleri 
tetkik ve tasnif edecektir. 

Birlik komisyonunun içtima 
ından üç gün sonra toplanan 
Cemiyeti Akvam meclisi, Avus 
turya. Almanya gümrük ittiha 
dı meselesine dı:ı'.ıa doğru bir 
yoldan gitti. Yukarıda söyledi 
ğimiz gibi, mesele esa5en ge
çen martta lngilterenin teklifi
le Cemiyeti Akvam mecliıiaıe 

1 - Mahkeme beynelmilel mesi ancak hukuki noktai na
davalar hakkında karar veren zardan bu ittihat meselesini tet 
bir mahkemedir. kik edebilir. Fakat şimdilik di-

2 - Cemiyeti Akvam mecli- yoruz. Lihey mahkemesinin 
sinin hukuk encümenidir. bir veya diğer şekilde karar ver 

İşte Lahey mahkemesi, bu mesile mesele halledilmiş olaca 
ikinci sıfatiledir ki şimdi mese- ğa benzemiyar. 
leye vaz'yet etmiş oluyor. Yani Diğer taraftan siyaseten 
Almanya · Avusturya gümrük mevzuu bll'hsolup olmayacağı 
ittihadının mevcut muahedeler meselesine gene temas edilmit 
ve mukaveleler ile tearuz teş- ı tir. Fransa ve Çekoslovakya bu 
kil edip etmediğini tetkik ede- nun siyasi cepheden de tetkik 
cektir. edilmesi lazım geldiğini söyle-

Alman - Avusturya gümrük rıişlerdir. Alman Hariciye Na
ittihadı geçen martta ileri si\- zırına gelince; haklı olarak de
rüldüğü ve İngiltere Hariciye diği gibi, bir defa Lihey mah
Nıozırın!n Cemiyeti Akvama ha kemesi Almanya ve Avus
valesi hakkındaki teklif yapıl- tury•nın m~vcut taahhütleri ha 
dığı zaman, Almanya ancak me ricinde bir tetebbüste bulunma 

Meıeleyi bu cepheden mü 
naka,a etmek dahi siyasi saf 
haya intikal ettirmektir. Fran 
sızların istediği budur. Faka 
Lahey mahkemesi karar ver 
mezden evvel, devletler bu no 
ta üzerinde tevekkuf etmek is 
tememitlerdir. Şimdi Avrupa 
nın bu muazzıım meselesi Li
hey mahkemesine intikal etmit 
bulunuyor. Lihey mahkemesi 
de bu dava ile timdiye kadar 
üzerine aldığı yüklerin en ağırı 
nı almış bulunuyor. 

Lihey mahkemesinin !U ve
ya bu tekildeki kararile mesele 
halledilemeyeceğe benzeme
mekle beraber, bu muamelenin 
şu iyi tarafı vardır ki, asabı 
teskin ediyor. Cemiyeti Ak
vam meclisine havale imkanı 
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inhisar angi Bir 
~iiiiiii=iiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiifiii1--'1B~e~le;diıl~g;edde;-~-:-~jii--~;;;;;;;;;;;;;~ 

oktur •• 
.. §konomi 

edikodu lüzumsuz! 
ei Bir inhisardan bahsedebilmek için ya 

çok hayalperest olmak yahutta bu 
işlerden hiç anlamamak lazımdır .. 

Celal Bey mühim ve dikkata 
Bu 

~- şayan beyanatta bulundu.. ~ -
ifı llarici lica f . . . . 1 d b' I' 1 . i.,,· re •mızın mkışaf ve tan ye e e ı ır er. 

• 1_ •ne Y•rdını etmek için te§ekkül Hakikatte milli istihsalatın 
"''n "f L' h T .. tlie b' § •nıted,, !irketi faaliyeti kolaylıkla nakde ta vı ı ıçın _ça 

b
y •nde bir iki gazetenin neşriyat- Irtacak büyük müesseselere ıih-

. ulundu· a1· • d , 1 gu m umdur. Bu husus- tıyaç var ır. . • . 
• § Bankası umum müdürü ve mez Birisi nazaı-i sahada, dıgerı 

. .ıirketin idare erkanından Celil ameli sahada muvaffakıyet a-
°"Y•n fikir! · · ·· - 'I' ) 

1 ıeı·ı erını ogrenmek İstedik. mı ı o uı·. 
1 

• a Beyin beyanatını aynen neşre- Memleketimize gelecek 
t•·•:voru.. s . .z 
., 4, •• 1aıue 

ıul•d- Bızde İhracat ticareti mütare- Biz "İş Limted,, şirketinin 
~•• ı°~ •onra daha çok genişliyen bir teşkiline teşebbüs etmekle ame 
d•~~g~ doldurmak için çalışılan bir li sahada memleketimize fayda 
•1. 8a go~termektedir. Ir olmak istedik. 
' ~- 21 ticarethaneler ticareti harici- Yedi senedenberi dahil ve ha 

il '~de muvaffak olmuşlar ve ken-
ail erıne şerefli mevki temin etmiş· 

dir. 

.8•zıları da tecrübe mahiyetini geç :=n teşebbüslerinden sonra bu 
r b 1 •den çekilmek ızhrarında kal
ir ~ardır. Bütün cihanda harici tica
.,. ~· tanıiın etmek ve memleket iıtih-

•ltna ha · · 1 d ı·· · bn rıç pıyasa arın a va orıze 
, ek çok ehemmiyetli bir siyaset 1 
'"''•k . :E· s· . takip olunmaktadıı-. 

l ~ 12
'tn bir çok teşviklere1 mesaiye 

1 :;:n•n bu vadide diğer milletlerden 
" ti ~ fazla gayret göstermeğe mec· 

Y' tlyetjnıiz vardır. 
f, 

İhtiyaç var! 
Eskid f, la enberi mallarımıza ınuhtaç 

• 
11 bazı debo"'..elerin kapandığını ve 

oın -
.. Ştı rnemlel .. etlerde mallarımızın 

ltltnaailini yetiştiren rakiplerimize 
•'>ki - k. ·-· . bil" B uıev l cttıgını ıyoruz. u~ 

11
" ••beplerini ba~ılarma anlatmak 
iki iaydalı olur. Fakat, biı çolcları

. , "1alüm olan bi; hakikat tekrar e
t drni.} oluı·. 
. B . "b ı u ı~ı arla milli seı·vet na-
ına tıcareti hariciyemiz için 

a i, teknik esaslar dahilinde 
• ~IJ.ntazam mesai sarfetmek la-
ilın gel .. . k 
il k ecegım ısaca tekrar et-

e le tafsilattan sarfı nazar e
•ğiın. 

lerBIJ. ~IJ.susta resmi teşebbüs~ 
._,,,:, nıuteşebbisleri ancak :kv~ 

I<aınhiyo= Bo;sas;= 
1sterr --
~ 1030 K;;ro; 15,94,25 
Ooıar 

0,47,25 Şiling 3,36,00 

12,07,50 Pezeta 4,72,00 ~ 
~ 9,02,00 

~ 
R.nıark 1,98,25 

-

~ııı~ 
rank i 

• 3,39.00 

36,41,00 

~ 
~ 

• 2,45,00 

65,10 

Zloti 4,24 

PcngU 2,70,75 

Ley 79,30 

Dinar 26,83,00 
lor;0 Ç 1,17,50 ~rvone _ç 1088 -

nor,a ( Alt;n 
h;ıri(·j I Mecidiye 

Banknot 

901,00 
54,00 

260,75 

I Esham ve Talıvilatın nevı 
b11krazı dahili 93,75 
l Uyunu muvahhade 90,75 
~raıııiyeli Demiryolları 4,30 .., .,,._,..,r:u,.-.rv._,... 

Dlıtıasa da meselenin geçen 
bjj.tt_a ortaya atıldığı zaınan 
~ ı _ıcap ~beydi, daha -~ü~
S' 1 b~r vazıyet hasıl olabılırdı. 
1
• '?tdı de Cemiyeti Akvam mec 
lsınden Liihey mahkemesine 
lı~vale, heyecanı söndürücü i-

nci bir merhale olmuştur. 
:(. :.;. :{. 

\1 Mısır intihabatı geldi'çattı. 
efd hükilmetinin istfasile 1s

llıail Sıtkı kabinesi iktidara 
eldiği günden beri, hükfunete 
~ŞrlJ. bir vaziyet vermek için 
d~thale merhale yürünmekte 
~t _Sıtln Paşa, iktidara. geçti 
d gun Mısırda bir mechs var
ı( BIJ. meclis• de ittifakı ara 
ııı': !•mail Sıtkı kabinesine ade 

1 ıt' . - h d •mat reyı vermese azır-

111·. Fakat Mısır kanunu esasi
~ llın ahkamı üzere, meclise gö 
~': lıir hükumet iktidara geçece 
Qı· Yerde, Sıtkı Paşa, hükumete 
~ 0te bir meclis teşkil etmeğe 

/ 

I 

iş bankası umum müdürü 
Ce'ô.l Bey 

riç piyasalardaki müşahedeleri 
miz, mallarımızın alıcıların ar
zu ve temayüllerine göre tasnif 
edilerek satılmak için bu kabil 
teşekküllere ihtiyaç olduğu ka
naatim vermiş tir. 

Alıcı ile satıcı arasında mü
tekabil bir emniyet şarttır. Bu 
emniyeti telkin edebilenler, fer 
di ve umumi ·hayatlarında mu
vaffak olabilirler. Limted §İrke 
tinin takip edeceği bu esaslar 
dahilinde daha bir çok şirketle
rin vücude gelmesini temenni 
ederiz. 

Bu işimizde inhisar fikri 
mevcut değildir. Her vatandaş 
gibi cumhuriyet kanunlarının 
herkese seyyan olan adaletin
den başka bir şey beklemiyo
ruz. 

Söylenenler gülünçtür 
imtiyaz ve menfaat istenilse 

de verilmez. Eğer bu fikir üze· 
rinde tevakkuf etmek lazım ge 
lirse 500 000 liralık bir teşekkü 
lün 150 _' 200 milyon liralık 
portesi olan ~ir_ ticareti .. mono
polize edeceğı~ı tah~y~ul ede
bilmek harici tıcaretımız hak: 
kında iptidai bir fikirde? dahı 
mahrum olmak demetkır. Bu 
kadar zav8 U1 bir fikir üzerinde 
duramağa vaktim yoktur. He~
kes teşebbüs kabiliyeti, zek~
sını kullanarak açık ve genış 
sahadan istifade ediyor. 

Biz de vatandaş sıfatile ayni 
düsturdan istifade edeı·ek kaza 
nacağız. Ve eğer teknik mes~i 
ile diğer vatandaşlarımıza. ~u
mune olabilirsek bu da bızım 

si değlftirildi. intihabat ka~u
nu tadil edildi. Bazı rey sahıp
leri bu haklarından. mahru~ e
dildi. Velhasıl hükUmete g_?r~-

b. eclis teşkili için her turlu 
ır m k b' t f tedabir alındı. Fa a~ - ır ara -

tan bu yapılırken, dıger taraf: 
h k.k. k vvetı tan memlekette a 1 1 u . . 

temsil eden Vefd fırkası, ıntı
habata boykot yapnıağa karar 
verdi. Bu karara liberal fırka 
da iştirak etti. Velhasıl meın!e 
kette bütün müesses fırkalar ın 
tihabata karşı boykot ilan et
mişlerdi. 

Hükumet bu boykot ilanına 
fırkaları propaganda yapmak
tan menetmekle mukabele et
ti. Fırkaların propagandayi 
yapmak azmile hükumetin yap 
tırmamak kararı arasındaki mü 
cadelenin bazan gülünç, hazan 
da kanlı sahnelerine Şahit ol
duk. Fırka rüesası propaganda 
için Mısırın bir şehrine gitmek 

vııa11~tte 

Sinema ihtilafı 
Vilayet noktai naza

rında musir! 
Sinemalara gönderilen son 

tamim üzerine, sinemacılarla 
defterdarlı:. a
rasında ihtilafı 
dün tafsilatıy
la yazmıştık. 
Sinemacıların 
istidaları vila
yet ve defter
darlıkca tetkik 
edilmektedir. 

Dün bu husus
ta Vali mua
vini Fazlı Bey FAZLI BEY 

bir muharririmi- Vali muavini 

ze demiş tir ki: 
- Biz bir biletın mükerre

ren satıldığını tesbit ettiğimiz 
cihetle hazinenin hukukunu si
yanet için bu talimatı tanzim 
ederek tamim ettik. 

Sinema sahiplerinin istida
ları tetkik edilmektedir. Bunun 
la beraber, kendileri de gelsin
ler ve varidatı daha koruyacak 
bir tedbir gösterebilirlerse gös
tersinler, onu da tetkik ederiz. 

manevi zevkimiz olacaktır. 
Dünyanın her yerinde milli 

müesseselerin vücude getirdik
leri lş - Limted gibi teşekkül
ler mevcuttur. Netekim bizim 
memleketimizde de ecnebi ban
kalarının himaye ve finansiye 
ettikleri bazı ecnebi şirketler 
mevcuttur. Mevcudiyetlerini 
hüsnü telakki ettiğiniz bu şir
ketlerin mevcudiyetleri ile bi
zim mevcudiyetimiz arasında 
ne fark vardır? Küçük tacirle
rin bizim teşebbüsümüzden mu 
tazarrır olmalarına imkan yok 
tur. 

Esasen küçük tacirler, ticare 
ti hariciyemizle iıtigal etme
yorlar. Onların rolleri küçük şe 
hirlerle büyük §ehirler arasın
daki ticari muamelata tavassut 
tur. 

Beklenen mavaffakiget 
nedir? 

'.Avrupa piyasalarile alakala
rı hemen yok gibidir. 

Dahili ticarette bu vatandaş
ların tecrübe ve mesailerinden 
müstağni değiliz. Kendilerin
den istifade edeceğiz. Bununla 
beraber bizim esas davamız 
beynelmilel rekabetin tesiri al 
tında bulunan cihan piyasala
rında Tük malına istihlak mem 
baı bulmaktır. 

Bunu yapabildiğimiz zaman 
kazanacağız ve ayni zamanda 
kazandıracağız. 

Bu işimizden telaş ile bahse 
den aziz vatandaşlarıma bir 
müddet daha sabretmelerini ri
ca ederim. Netekim lt Bnakaaı 
nın teşekkülünde de böyle ol
muştu. İşimizi gördükten son
ra hükümlerini versinler. 

Sicillide yokmuş! 
Beyoğlunda deri ve eldiven tir

keti tarafından dolandırılan ticareta 
neler dün Ticaret Odasına müracaat 

etmiılerdir. 

Oda böyle bir müessesenin sicille 
mukayyet olmadığını şikayetçilere 

bildirrniıtir . 

üzerine, katarı, başka istika
mette tahrik ederek, liderleri 
sahranın içine ta§ıı-. Hazan 
Vefd fırkası erkanı tevkif edilir 
Hazan polisle halk arasında mü 
sa demeler olur. Velhasıl aylar
dan beri devam eden mücadele 
den sonra nihayet intihabat gü 
nü geldi. Hükilmet iddia edi
yor ki, intihabata İştirak e~en
lerin yekunu, rey sahipleı·inin 
yüzde altmış beşini bulmuş
tur. Diğer taraftan Vefd fırka: 
sı, yalnız memurların rey verd~ 
ğini söylüyor. İntihabatın netı 
c;esi henüz belli olmamak1:a b~: 

ber atılan bütün reylerın hu 
rkü~' 't lehine olduğu şüphesiz-

me . 'h 
dir. Çünkü Vefd fırkası ıntı ~-
batın kanunu esa~iye ruug~yı_ı· 

ld ğunu iddia ediyoı·. Ve ıştı: 
:ak ute etmemiştir. Me~ele, ver~ 
1 Ylerde hükumetın ekserı 
en re d'•' d -·ı 

yeti temin edip etme ıgı ~gı ' 
reylerin intihabata meşı-uıyet 

eki 'n kafi olup olmadı-

Çocuk yurdu Biz şaştık 

Sahte Yunan tahvi: Ba~~7ki~";~~didün ~[if~:!~:b::r !~:ygif~~~ 
1 1 

Belediye reisi Muhiddin B. Turneye çıkan san'atı ve 
atı yapan ar refakatinde hacı Adil, doktor şöhretile tanınmış bir çok 

Hikmet, sıhhiye müdürü Ali temsil hey'etleri de geldi 
Rıza ve bazı belediye azaları gitti amma hiç biri bu sirk 

Maznunun avukatı aleyhinde mah .. 
keme tahkikat icrasına karar verdi 

olduğu halde dün Atik Ali pa- kadar gazeteleri meşgul et-
§ada belediyenin yaptırmakta medi. 
olduğu "çocuğu bakım yurdu,. Para kazanmak için ku-
nu ziyaret etmişlerdir. Yurdun rulmuş bir caııbazhane bir 
mühim bir kısmının inşa ve tez çok memleketleri dolaşı-

Sahte Yunan tahvili.tını pi
yasaya sürmekle maznun olan 
cthasın dün Ağırcezada muha 
kemelerine devam edilmiştir. 
Davada maznunlar Yorgi ve 
Cemil Bey isminde iki kişidir· 
Ve bunlardan Y orgi mevkuf, 
Cemil 8. gayri mev,kuf olarak 
muhakeme edilmektedirler. 
Dünkü celsede Müddei umumi 
Cemil Bey, sahte tahvilatın ha
kikileı·i ile tatbikatı yapılmak 
üzre bankadan hakiki bir tahvi 
lat celp edilerek Adliye daire
sinde toplanacak bir vükuf eh
li tarafından tetkikini talep et
miştir. Maznun Yorginin veki
li mahkemeye gelmemişti. Ay
ni zamanda ne mahkemeye· ne 
müvekkiline mazeretini de bil
dirmemişti. Bu sebeple Baroya 
tahkikat icrası için müzekkere 
yazılmasına, inzıbat meclisinin 
vekili dinleyerek icabına göre 
hareket etmesine karar verildi. 

Y orgi bu esnada mahkemey_e 
blr istida verdi. Bunda kendı
ainin masum olduğunu iddia e
diyordu. Mazunlardan ~em~l 
Beyin bu meseledeki vazıyetı, 
kendi bazı iddiaları üzerine 
Ankara Emniyeti umumiye mü 
dürlüğünden sorulmuştu. 

Mahkeme bu hususta gelen 
cevabın mahremiyetine mebni 
hafi bir celsede okunmasına 

karar vermişti Cemil Beyin ve 
kili hafi bir celse akdile ceva
bın okunmasını talep etti. An
cak mahkeme, hakiki ve sahte 
Yunan tahvilleri tetkik edildik 
ten sonra hafi celse akdini mu
vafık gördü. Muhakeme 11 ha
ziran perşembe gününe talik e
dildi 

Bir ihbar 

Rum "'iiteoelli intihabında 
türkliiğtt 

hakaret edildi mi? 

Mayısın 14 üncü günü Rum 
mütevelli hey' eti intihabı yapıl 
dığı sırada azadan İstamat Zih 
ni ve Vasilios Ef. !er, riyasete 
bir takrir vererek içtimada 
türkçe konuşulmasını teklif e
diyorlar. 

Fakat bu teklif derhal hu
şunetle karşılanıyor. Ezcümle 
azadan Karaman oğlu Nikola
ki ve Manüel Ef. ler heyecana 
gelerek ayağa kalkıyor ve bir 
ağızdan: 

- Burada Rumca konuşu
lur! diye bağırıyorlar. lstamat 
Ef. bu sözlerin zapta geçmesi
ni teklifediyorsa da bu teklif u
mumi bir gürültü ile karşılanı
yor. Bu sırada rivayete göre 
tüı·kçe konuşulması hakkında 

tihabat meşru olsa da, olmasa 
da timdiki hükumet Mısırı ida 
re etmeğe çalışacaktır. 

Eğeı· Mısırlıların İngilteı-e 
ile halledecek meseleleri olma
saydı, bu mücadeleyi hoş gör
mek mümkündü. Nihayet Av
rupanın bir çok memleketlerin
de kanunu esasi buhranı var
dır. Fakat Mı~ır istiklalinin e
sasını tetkil edecek olan mese
leyi bile henüz İngiltere ile hal 
etmiş değildir. Bunun iı:;n Mı
sırın bugün arzettiği teşevvüş 
ve anarsi manzarası, Mısırı 
müstakil. ve müreffeh hir mem 
leket görmek isteyenleri müte
essir etse yeri vardır. 

:;. ~ 'ı~ 

Fransadaki Rei~icümhurluk 
intihabatının neticesi hakkında 
geçen hafta mütt1lea ya:ı.mamış 
tık. Cünkü netice ancak hafta
lık i~malimizi yazdıktan sonra 
belli oldu. Malilm olduğu üze
re iki namzetteu Hariciye Na-

' • 11 mai!lfı > oldu ve 

verilen takrir de parça parça e
diliyor. 

Dünkü gazetelerden biri ha 
diseyi kaydederken işin Müd
deiumumiliğe aksettiğini yazı -
yordu. Yaptığımız tahkikata 
göre vakıa hadise müddeiumu
miliğe aksetmiştir. Aııcak bu 
sadece bir ihbardan ibaret bu
lunmaktadır. iddia makamı al
dığı imzasız bir ihbar mektubu 
üzerine keyfiyeti derhal zabıta
ya bildirmiştir. Meselenin bu
günkü safhası ile zabıta meş
gul olmaktadır. Polis siyasi kıs 
mı buna dair olan tahkikatını 
ikmal ettikten sonra Adliye işe 
vaziyet edecektir. İhbarın sıh
hatı tebeyyün ettiği ve türklü
ğe hakaret sabit olduğu takdir
de buna cür'et edenler hakkın
da adli takibat yapılacaktır. 

La Turquie liberale 
alehinde bir dava 
Adanada Abdülkadir Kema

linin yazı yazdığı Ahali gazete
sinde çıkan bir yazıyı iktibas e
den La Turquie liberale gazete 
si aleyhinde bu noktadan bir 
türklüğü tahkir davası açılmış
tır. Dava önümüzdeki cumarte
si günü Ağır cezada görülmeğe 
başlanacaktır. 

Halit Fahri Beyin 
davası 

Halit Fahri Bey tarafından 
Darülbedayi mecmuacıları aley 
bine açılan davanın muhakeme 
sine dün de ikinci cezada de
vam edildi. Dünkü celaede Şiş
li zabıtasına yazılan tezkereye 
c:evap geldiği anlaşıldı. Bu ce
vapta H. Fahri Beyin övey kı
zından dayak yediği iddiasile 
zabıtaya müracaat ettiği ancak 
bunun ailevi bir münazaa oldu 
ğu dütüncesile şikayetini geri 
aldığı tesbit ediliyordu. Muha
keme karar vermek üzre 4 ha
zirana kalmıştır. 

Kartal hadisesi 
Kartalda vukubulan 'hadise 

tavazzuh etmittir. Kaı-tal jan
darmakumandanlığmın anlat
tığına göre Büyük adada otu
ran Nuruhilal Hanımla Kartal 
istasyon memuru Enver Efendi 
Kartalda Ermeni mezarlığında 
gayri ahlaki bir vaziyette görül 
müşlerdir. Bu noktadan hakla
rında takibat yapılmış ve Nuru 
hilal Hanım mahkemeye tevdi 
edilmiştir. 

-~--

Berut müvaredatı 
Berut muvaridatına karşı konul· 

rıluş olan muayenei tibbjye ve itlafı 
far tedbirleri kaldırılmıştır. 

yini bitmiştir. Bilhassa çocuk yor. Bu meyanda lstanbu-
bahçesi çok güzel bir surette la da gelmiş. Oraya iste-
tarh edilmiştir . yen gider, isteyen gitmez. 

Yurt esas itibarile bitmit ol Kimse kimseyi mecbur et-
duğundan bazı navakısınm ik- mıyor. 
malinden sonra haziran başın- Fakat hemen biitün ga-
da açılacaktır. Buraya anaları zeteler, bu canbazhane, ls-
İşe giden küçük çocuklar alına tanbulda kalacağı kırk bes 
caktır . gürı müddet zarfında, Tür-
Beş senelik program kiyede ne kadar para varsa 

hepsini silip süpürecekmiş 
Belediye heyeti fenniyesi beş gibi telaş gösteriyorlar ve 

senelik imar programını tetki-
Bittabi canbazane aleyhine ke başlamıştır. Pragramda bi- yazr yazıyorlar: "Vatanda§ 

rinci sene tercihi lazım gelen 
başka/arma para verecek 

işleı· tesbit edilecektir. zamanda değiliz, aman git-
Kaymaka mlar mel,, diyorlar. 

belediyede Gazetenin başka sahife-
sini açıyoruz. Koca bir i-

Şehirin on kaymakamı dün lan! Biliyor musunuz, bu 
belediyede toplanarak beledi ayni gazete ayni kari-
işler hakkında görüşmüşlerdir. .-e ne tavsiye ediyor.? 

Şehir kütüphanesi "Vatandaş, bu canbazhanc 
görülecek ömür bir yerdir. 

Şehir kütüphanesi yapılmak . 
aman vakıt kaybetmeden 

üzere Beyazitta satın alınan . 1 
1 d 1 b 

gıt .,. 
medreseyi işga e en er u ay Samimi olmadıkları, ay
sonunda cıkacaklardır. 

Medre;e tahliye edilince der ni nüshalarmda iki cephe 
göstermelerinden pek iyi 

hal faaliyete geçilecek, kütüp-
anlaşılan bu gazetelerin ni

haneye azami iki ay sonra ki- çin kariine karşı bu neviden 
tap konmağa başlanacaktır. Be perendeler attıkla 

rına şalediye inkılap müzesi için alı-
nan kitaplaı·dan bir kısmını şe-
hir kütüphanesine nakledecek
tir . 

Etibba haysiye1 
divanı 
- - __.. -

Dr. Fuat Sabit B. hakkında 
kararını verdi 

Etibba odası haysiyet diva
nı dün Dr. Tevfik Salim pa9a-' . mn riyasetinde toplandı. Divan 
Fridman a§ısı hakkında Dr. Fu 
at Sabit Beyin muhtelif gazete 
ve mecmualardaki beyanat ve 
mutaleatını tetbik ederek, kara 
rını vermittir.'Karar Dr. Fuat 
Sabit Beye tebliğ edilecektir. 

Mısırlı prenses Zübey-
de H. geldi 

Mısır ailei kralisine mensup 
Prenses Zübeyde Hanımefendi 
dün İzmir vapurile şehrimize 
gelmiştir. 

Prenses Zübeyde Hanıme
fendi İzmir vapurunda gördü
ğü intizam ve mükemmeliyet
ten "dolayı fevkalade beyan 
memnuniyet etmi§ ve bundan 
sonra bütün Mısırlıların Türk 
vapurlarını daima tercih ede
ceklerini söylemiştir. 

Alman seyyahlar 
Motöraza ismindeki Alman 

vapurile dün ak,am şehrimize 
Alman seyyahlaı·ı gelmişlerdir 

Ranci seyyah vapuru dün 
İskenderiyeye haraket etmiştir. 

şıyoruz. 

Siz ne dersiniz? 

I cra ve if /fıs 
Muaddel layihada 
esaslı maddeler 

Alınan malumata göre B. Millet 
Meclisi Adliye encümeni, kendisint 
tevdi edilen icı·a 

ve iflas kanunu ta ....,,..,....;,,., 
dilatına ait layi
hanın müzakeresi. 

ne devam etmek
tedir. 

Muaddal layi
hada, eski kanu
nun muamelitı u
zatan bazı mera· 
simi kısaltılmış

tır. 

Eski kanunda M. FEVZl BEY 
ilinlı icra ile ilansız icra araıınd~ 

meraıinı noktaasından fark yok idi. 

Herhangi bir alacaklın1n senelerce 

mahkemelerde takibi dava ederek bi 
dayeten, temyizen, taıhihen hakkını 
kazandıktan sonra elinde ilam olmı. 
yan bir adamın İcra daireıinde ma. 

ruz kalacağı merasime tabi tutulma
sı da sızıltıyı mucip oluyoı·du. Mer'i 
kanun hacizde ihbar esasını kabul 
etmiştir. Bu da medyunun mal ka
çırmasını intaç ediyordu. Yeni ka 

nun bu usulü de kaldırmııtır. Yeni 
kanun ile kabul edilen tadilatın a
nahatları bunlardır. 

ayan reisi M. Doum-;~ kazan- ye Nezaretinde devam dip et- cenah fırkaları bile; Poincare 
dı. Briand'ı Hariciye Nazın meyeceği malüm değildir. Bir ile rekabete çıkmış vaziyetinde 
görmek isteyenleri bu netice rivayete göre, Briand, Fransa- idiler. Fakat Briand, kendisine 
memnun etmi~ ise de, bunun, ya avdet ettikten sonra tekrar mahsus dirayetle vaziyeti şim
Hariciye Nazırının vaziyeti ü- çekilecektir. diye kadar idare edebildi. Niha 
zerine yapacağı tesiı· hesaplan- Briandın çekilmesi, Avrupa yet Almanya - Avusturya itti
mam19tr. Filhakika Briand'ın siyasetinde mühim bir hadise hadı Briandın vaziyetini büsbü 
Hariciye Nazırlığmda devam teşkil edecektir. Bu, yalmz bir tün işkal elti. Fransa paı-lamen 
etmesi, yalnız Fransa için de- şahsiyetin sahneden çekilmesi tosu, Briandın harici ~iyuetini 
ğil Avrupa için çok şayanı ar- olmakla kalmıyoı-. Avrupa dip tasvip etmekle beraber, Alman 
zuduı·. Briaııd beynelmilel bir lomasisi yeni ve Briandın zih- yaya kartı takip edilen siyase
şahsiyet olmuştur. Binaena- niyetine yabancı bir aleme giri tin fazla müsamahakar olduğu 
leyh Fransada süsten ibaret o- yoı· demektir. Briand, 1925 ten hakkında bir kanaat tedricen 
lan biı· mevkie geı;:.ip le faal ha- 1930 senesine kadal' Avı·upaya kuvvet bulmaktadır. Bilhassa 
yattan çekileceği ye;·de harici hakim olan ve Lokarfü> zihniye matbuat Briandı tenkit husu
yeyi tedvir etmekte devam et- ti denilen uyuşma ve anlaşma suncla pek ileri gidiyor. Bl'iand, 
mesi daha iyidi,·. siyasetinin mümessiiidir. Bu adeta kendisini değişmiş ve ya 

Fakat B,-iarıd'ın, Reisicüm- siyaseti evveli Briand, Cham- hancı bir alem içinde buluyor. 
hurluk İntihabatını kaybetme- . berlain ve Str,,zmann kurmuş- Ve vaziyeti idarede gitıikçe 
si vaziyetini epeyce ~arsmıştır. 1 lar ve onlar tatbik etmişlerdi. müşkülat çekiyor. 
O kadar ki, intihaba~ın netice- Bu siyasetten ilk ayrılış, ge- Her halde_~ rans.ız Hariciye 
si malum olur olma;;·, Briand is ~en sene Almanyada yaprlan Nazırının degışmesı, Avı·upa
tifa etmiş ve arkadaşlarının ıs- ıntihabat idi. Hitln-ist'lerin nın siyasi ha.yatında yeni bir 
rarı üzerinedir ı,.; istifasını gel'i kuvvetli bir fırka v~ziyetirıde merha!e te_şkı_I .sd.ec_ek kadar e. 
almağa ve Cı;nevreye gitmeğe Almanya millet meclisine gir- hemm1yeth hır hadıse olacak. 
muvafakat etmiştir. Cenevreye meleri üzeYine derhal Avı-upa- tır 
2itmekle beraber, hala Harici- da hava deği ti. fransanın o•ol \hmet ŞÜKRÜ 
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Tütün rına rağmen Rusların seneden 
Cinslerinin fenalığına rağ- seneye kereste ihracatını 

men Alman piyasalarında Rus arttırmaları şayanı hayrettir. 
tütünleri şayanı hayret ucuzlu Sahibi salahiyet kimselerin 
ğu sayesinde tütünlerimize iddialarına nazaran Ruslar Is
kuvvetle rekabet etmistir. Bu kenderiyede cif teslim metre 
yüzden Almanyada yapmakta mikabı 9 liradan kereste sat
olduğumuz satış, hissedilecek maktadırlar . Halbuki Adapaza 
derecede düşmüştür. rı ormanlarımızdan kesilen ke 

Sahibi salahiyet kimseler- resteler fabderince 36 !ira-
den öğrendiğimize göre: ya mal olduğu söyleniyor. 

Son zamanlarda Samsun tü- Buğday 
tütün üzerine sipariş vermiş Bu sene fazla istihsalatımız 
bir iki müessese bu tütünlerin dolayısile buğday ihraç edebile 
muayenesi esnasında tütün ti- cek vaziyetteyiz. Bu hususta 
caretine mahsus, hususiyet ve "bizim için en iyi piyasa bize ya 
imkanlardan istifade ederek 

kın Yunanistandı. 
malın muayenesinde müşkili.t 
çıkmıt ve yerine Rusların su- Son gelen (Near East) mec-
hum tütününü almıştır. muasından öğrendiğimize gö

re: Hakiki sebep Rus tütünleri-
Son zamanlarda Ruslar dün-

1 r Kaat helvası nin yüzde 30 - so ucuzluğu ve 
, 

1 
1 mebzulen arza başlanmıt olma yanın hiç bir tarafında işitilme 

1 
Bir arkadaşımla kırda gezer sıdlı. miş fiatlar ile Yunanistana 

,' ~ cen bir ki.at helvacı geçti. Bi- Sovyet ittihadı bu aene tü- buğday satmaktadırlar. Yuna
ı imkinin karnı açmış, helva al- tün zeriyatını yüzde 131 arttı- nistan limanlarında vapurun 
1 , nak istedi .. Ben, ki.at helvası racak, yani tütün ekilen saha- haricinde teslim şartile yumu-

ı 

1 
le gazete makalelerinin karın yı 229,000 hektara iblağ ede- edilen fiatlar memleketimiz 

1 ı , loyurmayan ş-;ylerden olduğu cektir. şak Rus buğdayları için talep 
1 r I '. ıa kail olduğum için pek heves Böyle bir hamle, ancak yeni borsalarındaki yumuşak buğ

n ;ar görünmedim. Helvacı gel- yeni sahalarda da zeriyat, ve day fiatlarının dunundadır. 
1 ı ( i, arkada~ helvayı aldı, para- dağınık bir halde bulunan tü- Bu mecmua Rusların bu şe-

-1 ı mı verdi ve tam iştiha ile ısı- tün zeriyatını azami nisbette kildeki satışlarından maksat 
· ırken ağzından çekti. Ben hel . toplu bir hale getirmekle müm Yunan piyasalarını Türkiyeye 

• ·' ada fena bir şey var zannet- i kündür. kapamak olduğunu ili.ve edi-
' İm, O helvayı bana gösterdi: Önümüzdeki zeriyat mevsi-r yor. 

r i _ Şuna bak! Arap harfile minde birinci defa ola~ıı.~ ordu Fındık 
Ç· 1 A fiyet olsun,, yazıl ı .. Biz oku ya, Kafka~, Kırgız gıbı sa~a-
>ı k · t k • f' l !arda on bınleı·ce hektar zerıya Rusların bu sene nihayet 9 

' ta ıs emeyoruz a ır şey er h . d·ı kt. 10 bin kental ihraç edebiieceg" i ü ı 1 - . . ta ta sıs e ı ece ır. 
h 

1
,e

1
vad.0 up agdzı'."ı~a gırıyor. Teknik taharriyat enstitü- müşteri piyasalarda malum-

ıe e ıye nere esın. .. . d F k ·k d. b h sunce yapılan tetkikat buralar- ur a at esasen ı tısa ı u -
ı ı Yeni bir iş! 

•· 
1 

a· h' d P · d' ı · • 1 ı ı r şe ır e, arıste ıye ım, 

1 irisi yeni bir iş keşfetmiş .. İç-
" 1 mal vaziyet sahibi olan adam 
d ı ıra müracaat ederek diyor 
tı , ıuş ki: 
d 

1 
- E fendim, ben bir adres ki 

" ı 1b ı yapıyorum , Bir İnigilz li
~ \ ası verin de sizi de yazayım .. 
" • Eğer parayı verirsen bir ni-

da bu kısım zeriyatın inkişaf ran hasebile mübayeatını pek 
kabiliyetini göstermektedir. bati bir surette yapan fabrika-

1931 yazında, şimdiye kadar törler R us fındıklarının fiatını 
tütün ekilmemiş diğer mahalle haber alır almaz ümide düşe
re de ilmi, tetkik komisyonla- rek mübayeatlarını durdudu-
rı izamı kararlaştırılmıştır. lar 
Rusyanın 1929 da tütün ekti Bunun neticesi Rus fındık 

ği saha 84,000 hektar ve istih- satışları bitinceye kadar malla 
salatı da 136 milyon kilo idi. rımızın ucuz bir fiatla ve bü
Şu halde Ruslar 1929 a naza- yük müşkili.tla satılması ol

ı 2 a 4 s 6 1 s 9 ı ıı 11 

Yeni şekil 

Soldan sağa 
1 - Ceride (6) Renk (2) 
2 - Büyüklük ( 6) Nota (2) 
3 - Zulmeden (5) Doktor (5) 
4 - Banadeğil (3) Tavır (3) 
5 - Birinci ( 6) 
6 - Mükemmel (3) Nebat (4) 
7 - Ilimler (4) Nota (2) 
8 - KA (2) Emniyet (6) 
9 - Müessir (4) Edat (2) Yazın 

gidilecek yer (3) 
10 - iz (4) Kömür tozu (2) Ya 

nardağın çıkardığı (3) 
11 - istiklal (3) Sjnirli(5) 

Yukardan aşağ ı 

1 - Bir nevi şarkı (5) Kendini 
beğenntlı (5) 

2 - Cemiyete dahi ) •lanl•r (3) 
işaret (6) 

3 - Bir masal kahramanı (7) 
Adet (3) 

4 - Emniyetli (4) ltçi (5) 
5 - Dokunmak (5) 
6 Deri kemik arası (2) Şöhret (2 

Geri dönmek ( 4 j 
7 - Pişjrecek kap ( 4 ) Kadınlar 

(4) 
8 - Esltlleri~baıtonu (3) Vali

de (4) 
9 - Yayanın h~fifi ( 4 ) ikinci 

(4) 
10 - Arapça efendi (4) DA (2) 
il - Merkebin yavrusu ( 4) Se

maya dair ( 6) 

1 P• 
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ayet iki satırlık sizin isminiz 
:• l ' azılıyormuş . Eğer kazara red 
,ı ı ed.!rseniz bir şey söylemiyor. 

ran tütün ekecekleri sahayı muştur 
yüzde iki yüz elli tezyit edecek Yumurta han pıy ıısalarındaki satışında 
!erdir. Bu iddialar tahakkuk e- en mühim rolü oynamaktadır-
derse, ihracatımızın üçte birini Ruslar şimdilik Almanya ve lar . 
teşkil eden tütün ticuetimizin İngiltere gibi memleketlere Normal ahvalde bile o/o 5 

--- Peki efondim, yalnız adre k d k b yumurta ihraç etmektedir. Yu derecesinde noksan bir fiatla ne a ar müş ül ir vaziyete 
ı in izde yanlıclık olursa bir mes murta ihracatı İtalya, Yunanis ihraç veya arzedilen bir mad-

h . adece: 
1 

T gireceğini §İmdiden tahmin et 
1 ı liyet kabul etmeyiz.. O ada- mek pek te müskül bir şey de- tan ve Fransaya başlayacak o- de, ani bir surete müşteri pi
. ıın ismi mesela bekarsa evli !ursa bilhassa bu memleketlere yasalarını tereddüde düşürmeğildir. 

Bilmem, hıç bir zaman tren
de iki polisin arasında bir gece 
seyahati yaptınız mı? 

Ankara ya gidiyordum. T esa 
düf bana kompartımanda iki po 
!isin arasında yer verdi. 

ilk önte içime bir sıkıntı 
bastı. Ne de olsa namuslu a
damlar, ortada bir sui zan ol
masın diye, sokakta bile tanı
dıkları polisle yanyaoa gitmek 
ten ha zer ederler. 

Fakat itiraf ederim ki, içime 
basan sıkıntı çabuk geçti. Çün 
kü polislerden biri şakac,, hoş 
fıkralar anlatan şen bir adam
dı. Hukukun üçüncü senesine 
gelmiş, Darülfünuı>..u bırakmış. 
Konuşması yerinde, anlayışı ye 
rinde, malumatı yerinde, polis 
olmak için avukatlığı feda et
miş bir adam ... 

İzmitten gelen kompartı
man boşandı. Polislerle yalnız 
kalınca dereden tepeden konuş 
mağa, hikayeler anlatmağa, ma 
ceralarımızı nakletmeğe başla
dık. Tren yolculuğu başka tür
lü geçmiyor. Fakat her iatasyo 
na uğradıkça kompatıman ya
vaş yavaş dolmağa başladı. 
Ben gene iki polisin arasına sı
kışıp kaldım. 

Çenelerimiz hayli yorulmuş 
olacak ki kalabalık bastırdıkça 
bir şey konuşmaz olmuştuk. 
Yavaş yavaş trenin sarsıntısı 
içinde polislerin ikisi de hafif
ten başlayan bir şekerleme ile 
uyumağa vardılar. Benim de 
nerede ise yavaş yavaş gözle
rim kapanacaktı. Fakat Eskişe 
hire yaklaşıyorduk. Temyiz 
mahkemesinde görülecek bir iş 
olduğu için Eskişehirde inecek 
tim. Gözlerimin önünde tatlı 
tatlı cilve yaparak, beni mağ
lup etmeğe çalışan uyku ile mü 
cadele ediyordum. 

Tam bu sırada karşımda otu 
ran yaşlıca bir zat sordu: 

- Yavrum, elinden bir kaza 
filin mı çıktı 

Bu suali uyku sersemliği ile 
birden bire anlayamadım. Fa
kat yaşlıca zatın bana, bir de 
polislere bakan gözlerinden me 
rakh bir adam olduğuna inti
kal ettim. 

Bana da uykunun önüne geç 
mek için ali bir fırsat çıkmış
tı. Bir az mütecessis ihtiyara, 
her kesin işine burnunu sokma 
ması için ders vermek iste
dim. 

- Evet bir kazadır oldu, 
, !arak, genç ise yaşlı olarak son senelerde ziyadeleşen yu- ğe ki.fi gelirken, Rus mahsuli.-

:ıcu ğu yoksa var gibi, yani o- Kereste murta ihracatımız da bir tehli- tının 20 - 30 puvanla noksan - Vah vah, 
dedim .. 

geçmiş olsun. 
geçirdin evli-_ un canını sıkacak bir yanlış- Ruslar 1;)30 da kereste ihra- keye maruzdur. arzedilmesi hakikaten piyasala Nasıl bir kaza 

' · k yapıyor.. Böyle bir yanlış- catını 7 milyon 365 bin tona ç11 Her halda tahakkuk etmiş rı felce uğratmakta ve müsteh- dım .. 
- k ınes'uliyeti de mucip değil- karmışlardır. Dem:?k, geçen se bir şey varsa o da Rusların bir sil memleketlere ciddi zararlar - Efendim, bundan iki ay 
': ir .. Forma forma çıkan kitabı neye nazaran kereste ihracatla pli.o dairesinde istihsallerini ika etmektedir. evvel Ankarada idim. Halil is-

i örenler, ve o kasti yanlışlık rı yüzde 30 artmıştır. seneden seneye arttırdıkları ve Yukarıda bahsettiğimiz gi- minde bir kahvecinin bana elli 
(1 ' urbanlarile görüşenler tabii 1931 senesi zarfında teslim harice buldukları fiattan mal bi kendileri için bir maliyet fi- altmış kuruş borcu vardı. Para 

ı endilerine teklif vaki olunca şartile Ruslar 6 milyon metre ·sattıklarıdır. atlarının mevzuu bahis olma- sız kaldım. Halilden borcunu 
. İ . emen İngiliz lirasını veriyor- mik'abı kereste satmışlardır. Cihan ticaret ine ~'t, 1,33 ile ması mallarını buldu!.darı fiat- İstedim. Parayı vermedi, üste-

. ıuş. Bu satışlar bizim bilhassa iştirak "den Rusların umum tan satabilmeleri ve fazla ola- lik hakar:?t etti. Ben de çok si-
l Böylece 10,000 adres toplan Akdeniz sahillerindeki orman- dünya ticaretindeki mevkileri rak bu satıştan da bir kar elde nirliyimdir. Gözlerim çabucak 

• 10,000 İngiliz lirası eder.. larımızın başlıca alıcısı olan ne kadar ufak olursa olsun ih- etmeleri hiç bir müatııhsilin re- kızıverir. Zaten o gün de ku
( · enamı? Dünyad .. ne zeki a- Suriye, Mısır, Yunanistan piya raç ettikleri zahire, kereste, kabet etmesine imkan vermi- marda kaybettiğim için para-

2 safha 20 kısım, tel<
mili birden 

irae ediliyor. Yaz fiatları: 
Dühuliye 30 - Birinci 40 

B~ll.-on 50 Kr. 

rakısız edemem. Bir akşam ra
kısız kalsam, deli gibi olurum. 
Halille çekişmeğe başladık. Ba 
na tokat vurmağa kalkmaz mı? 

1 
Hem kel, hem fodul! Borcunu 
vermeyor, bir de tokat vurma- 1 
ğa kalkıyor. Gözüm kararmış. l••••••••••••lldl 
Tabancayı çektiğim gibi, 
"Dan!,, herif yıkıldı. 

- Elli kuruş için adam vu-

.---Dün akşam--.. 

Asri Sinemada 
rulur mu evladım? Büyük muvaffakıyet kazanan 

- Ne diyorsun be? Ben on BEY AZ ESİR 
kuruş için koca bir çiftlik yak- . TACl.RLERİ 
mış adamım. Kara Mehmet 1 

çiftliğini bilir misin? Veli Dayı ı Kızlar ticaretine da'r fev· 
orada kahyadır. Bir gün herif- kaliide bir filmdir. 
ten on kuruş istedim de verme- · 1 2 Bugün saat 16, I matine
di. On kuruş bu! insan sadaka 
diye verir. Ben de içimden! "Sa sinde ve suvarede zengin 
na gösteririm,, dedim. O gece varyete numerolan 
çiftlige ateş verdim. YAZ FİATLARI: 

Ben anlattıkça karşımdaki 
1 

- Dühuliye 20 kuruş -
adamın yüzü renkten renge gi- 'ı 
· d H · d k d. · - Yaz mevsimi için 
rıyor u. anı o s ıra a en ısı- B E E K' 
ne: "Ver cüzdanını desem,, ne- B te 
:!t::ğ:::;v~: e~~~==ekti. An- Kı·ralı', lalı 

- İstanbula kaçtım. Ah, o 1\ 
Dalyan önUnda Salp Bay 
yalısı möbHall olarak ki· 
ralıktır. Derunundakllera 

Marika orospusu olmasaydı, be 
ni yakalayamazlardı ya, neyse 
onun da alacağı olsun .. 

Yaşlıca zat, artık maceraları ·~~~_!_m~U~r~a~c:.'.a~a~t~-~~~=· 
mm mabadini dinlemez olmuş
tu. Yalnız beni lstanbuldan An 
karaya götürmeğe memur po
lislerin nasıl olup ta gafili.ne 
uykuya vardıklarına bir türlü 
akıl erdiremediğini gözlerin
den anlayordum. 

Tren Eskişehire vardı. Kü
çük valizi alarak inmeğe hazır
landrm. 

O sırada yaşlıca zat, görme
diğimi zannederek polislerden 
yarım avukatı dürttü. Polis u
yanınca ona da cesaret geldi: 
Katil kaçıyor! Dedi. 

- Yahu uyudunuz gitti. 
Rahatı bozulan polis derhal 

intikal etmiş olacak ki, uyku-
sundan uyandırılınca kıza
cak yerde gülümsedi: 

- Bırak kaçsın biz de zaten 
kaçsın diye uyuyoruz. 

- Allah allah ! 
- Ne yaparsın efendim, or

tada aile namusu var. Bu adam 
benim kardeşim. Kaçsın dıı., 
nereye cehenneme kaçarsa kaç 
sın. 

Sonra bana döndü, elile se
lamlayarak: 

- Güle güle Beyfendi, Al
lah hayırlı seli.metler versin, 
dedi. 

.. K·E.FA Lj İ ' N 
·. ' - . ·. . . . 

BAŞ, D i Ş v e'··t EV R A ll İ 
AAllLAllNA ltAll'I 

lst. Beşinci H. mahkeme· 
sinCen: 

Madem Maryo vekili avu
kat Hayrettin bey tarafından 
Galatada Doğruyolda 136-138 
No, da mukim Panayot efen
di aleyhine açılan ihtiyaten 
mevzu h aczin fekki davH,n· 
dan dolayı mumaileyhe tebliğ 
icin gönderilen dava istida
namesi sureti ikametgiihmın 
mechul bulunduğu lşerhile 
bili tebliğ iade edildiğinde oı 

müddeialeyhe ilanen tebl'gat 
ifasına karar verilerek tebliğ 
olunacak dava istidanamesi 
sureti mahkeme divanhanesi
ne asılmıştır. 

Binaenaleyh müddeialeyhin 
bir ay zarfında tahriri c ~vap· 
namesi muhakeme kalemine 
vererek bir suretinide müd
deiye tebliğ ettirmesi lüzumu 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzre ilan olu~ ıır. ... .......... , .................... _. ...... -r. 

JEANETTE MAC DONALD 
PİYANGODA BiR K AD 1 N 

f iminde O P E R A temaşak'.ranını ahenkli şarkılarile 
hayran bırakıyor. 

Latif musiki • D '.ihuliye 25 kuruş 

:!Jlh .... A R T 1 S T İ K S 1 N E M A S 1 N D A ~111!-E 
Her halde görülmesi lazım gelen bir film = -- ( HENRIBA T AILLE) ın eserlerinden mu1debes ve ha- = = kiki Fransız artistleri olan MARCELLE CHANTAL ve = -_ JEAN TOULOUT tarafından temsil edilen 

= Ş E F K A T 
~111 .... Sözlü ve şarkılı filmidir. Dühuliye 25 kurustur ~'. llli7. ' amlar var! salarım bize kapamıştır. tütün ili.hire.. gibi bizi alaka- yor. sız kalmıştım. Akşama rakı içe 

~ 1

: !"" .... "!!!!!!"!~!"'9"...;F~E-L;E~K!ıı'!!!!'!ı!!"!'"~F~e;v~k;a;l~i.~d-e..,;;u~cuz~~s~a~t-ış~fi-·a-t;la;-~~d~a~r·e•d•e•n-.,b~a~ş~lı~ca~e~m~timamla;r•m~c~i~-"""'~~!!!!!!~!""!"~!!""~~M-u ... ~m-t•a~z~~~c~ek~m~e~te~l~ik~y~o-k~tu~.-N~e~y~a~p~a~y~ı~m~~!!!"!~~~!!!"!~!!!!!!~~!!"!'.'"'" .. '!'":'!!!!!!~~"'!"O:-.. "'"'!~~~:-----:'. 
1 

--- öğle yemeğinden sonra soka-ğa bulup tedarik-ettiği uyku ilacı Kerime: -----= Kerimeyi çabuk odası~; . te Kadrinin yanında bulunacak 
sı ı Milliyet' in lef rikası : 3 7 çıkacağını ve gece geç vakte ka nı Küçük Hanıma içirmeğe ba- - Bir az başım ağrıyor, de- çıkarıp soyun. Hekime adam tı. Şimdi şu saatte Kadri ken-

g~ı·. t:: ı m ı!!: ~ ı ~ ~ 1 ~;~r:E~::.::.~:~: ~~ ~~~::.:::::ı:~~~~~:;; :~~:'.:~":::.:; ·:::~ :!;::ıt~i:~= ~"~~~; !: ;:::~~~~.;;:::~~=~ 
' . 

i ~ 

• 

_ ~ .~-. "'~ ~ Kerime "Peki,, makamında Ferah onun yerine sofrada çabuk toplarım. riyordu. Çok geçmeden hekim du. 
batını eğdi. Ayni zamanda hizmet etmeğe baıladı. Dışarı çıktığı zaınan ıakak- geldi. Yusuf Paşaya bir iki su- Fasıl 7 1 

Arap bu ilaçla Kerimenin fi. 
~r planlarını tamamile hüküm 
jiz bırakacağına kanidi. 

Kerimeye gelince o da Bü
ükadaya nasıl kaçacağını dü
iinüyor, bu hususta iyi bir ça-
e bulmağa çalışıyordu. 
Iiç bir hareketinin göz-
en kaçırılmadığı, her 
·e yaparsa derhal babasına ha
er verildiğini pek iyi biliyor
u. Her halde yakında Yegane 
le görüşmesine de müsaade et 
neyeceklerdi. 

Ufak tefek almak üzere çar
ıya çıkmak bahanesile evden 
'açmak mümkün olabilecekti. 
( alnız bu ta~avvurunu kuvve
len fiile çıkarmadan evvel bir 

re yemekte babasının ağzını 
ramak istedi. 
Akşam sofrada Yusuf Paşa

ıın karşısına oturdu. Sanki ara 
..-ında hiç bir şey olmamış gi-

1 bi sakin gorunm ~ğe çalışıyor
du. Yusuf Pa§a da kızının gön
lünü almak için ona iltifat edi
yordu. 

Bu sırada dıtarıda bir ayak 
sesi oldu. Ferah elinde mühür
lü bir zarfla içeri girip mektu
bu efendisine verdi. 

Paşa, tezkereyi okurken ka
ğıdın üstünden müteaccip na
zarlarla kızını süzüyordu. Her 
§eyden şüphelenen Paşa elinde 
tuttuğu mektubun kızının aşıkı 
tarafından kurulmut bir tuzak 
olmadığından emin değildi. Fa 
kat Kerime hiç şaşalamadı. 
Babasının soracağı suale cevap 
vermeğe hazır imiş gibi perva
sız bir tavurla durup bekledi ...• 
Mektup Kadri Beyden geliyor 
du, fakat anladığını hiç belli 
etmedi. 

Mektup herhalde Paşayı tat 
min etmi' olacaktı ki ert~si gün 

kalbi bir sevinç dalgasile dol- Arap kaşla göz arasında şi- !arı hızlı hızlı atıyordu. Gözü- al sorduktan sonra hastanın Peçeli Yüz 
muttu. Kadri herıeyi ne mahi- ıeyi koynundan çıkardı, tabağı nün önüne yer yer üstünde kı- nabzına baktı. Hayretle batını Kadri Bey arkadaıının evin-
rane bir tarzda hazırlamııtı. nın önüne lüzumu kadar iliç vılcımlar parlayan siyah bir salladı, düşündü. den ayrılırken kalbi neş'e için-
Kerime zaten sevgilisinin İsa- damlattıktan sonra elleri titre- perde .gerilmiş gibi oldu. - Hastanın çok ateti var.... de idi. Hazırlamış olduğu mü
bet ve basiretinden kat'iyen meden tabağı Kerimenin önü- Kamer divanhanenin mer- Dedi. Vereceğim ilaçla vücu- kemmel planın bütün teferrua
emindi. Şimdi Kadrinin bu ne koydu. Kerime tereddütsüz meri üzerinde hareketsiz bir dünü uğntak lazım... tını tesbit etmek için yalnız ol-
mektubu babasına mahsus gön çorbasını içmeğe başladı. Fa- halde yatan Küçük Hanımının Filhakika ilaç bir ekair gibi mak lüzumu hissediyordu. Yol 
derdiğine kanaat hasıl etmişti. kat çorbayı yarıladıktan sonra başını koluna dayayarak: tesir etti. yarım saat sonra Ke- da dalgın dalııın yürürken Yu-
Kerime bu mektup sayesinde durdu. Sinirli bir tavurla taba- ~ Ne var Hanımefendici- rime gözlerini açtı, hayretle suf Paşanın ne gibi sebep ve 
babası dönmeden evvel Adaya ğı ileri doğru itti. Ferahın kal- ğim Ne oldunuz etrafına bakındı, sonra pence- saikler tesiri altında nükul etti 
kaçabilecekti. bi şiddetle çarpmağa başladı. Kamer, Kerimenin yere düş reye döndü. ğini, kızını İbrahim Beye ver-

Kerime ertesi günü merakla Acaba çorbanın lezzeti nıi de- mesi üzerine koşuıan ahretlik- - Ne o? Dedi. Bu saatte be meğe kalkıştığını anlamağa ça 
bekledi. Evden çıktıktan iki sa ğişmişti?. !ere şaşkuıca emirler veriyor, nim yatakta ne işim var? !ışıyordu. 
at sonra nasıl olsa kendini Şiş Kerime başında bir ağırlık döğünerek: Yatağının içinde doğrulmak Sevkilisi ile aralarına girip 
!iden Adaya atabilirdi. Kimse- hissetti. Ferah iradesine kuv- - Vah vah! Ne oldu acaba? istedi, fakat vücudünde ki.fi de saadetlerine hail olan bu ibra 
ye görünmemek için de İncir vet vermek için elile ıakakları- Hanımcığıma mutlaka nazar recede kuvvet bulamadı. him Bey kim oluyordu? Kadri 
ağacrnın arkasındaki bahçe ka n ısıktı. Bir iki saat sonra Kad değdi... Doktor memnuniyetle gü- Londradan döpdükten sonra 
pısından çıkmağı tasarlamıştı. ri ile buluşacaktı. Onun için - Dün sokaktan mavi göz- lümsiyerek: k~ndisi ile bir kere görüşmüş, 

Ertesi gün öğleye kadar sa- hasta olamazdı, olmamalı idi. lü bir ecnebi geçti, Küçük Ha- - Küçük Hanımefendi bu fakat bu görüşme yalnız resmi 
atler bir türlü geçmek bilmedi. Vücudündeki rehavetle müca- nıma baktı. Mutlaka onun na- günlerde bir az üzülmüşler. O- muamelata münhasır kalmıştı. 
Kerimeyi en çok sinirlendiren, deleye başladı. zarı değmiştir .•• Hay gözü çık- nun için birkaç gün odalarında Kadri Yusuf Paşanın kendine 
F <>rahın bin bir vesile icat ede- Kerimenin halinde hasıl o- sın! istirahat etmeleri icap eder . karşı takip ettiği hattı hareke-
rek etrafından bir türlü ayrıl- lan değişikliği hisseden babası Bu sırada Yusuf Patanın te- Artık Kerimenin üzüntüsü- ti anlayamayordu . 
maması oldu. Arap ta bir fırsat mernlda kızının yüzüne baktı. lişlı sesi duyuldu: ne pi.yan yoktu. Şimdi fU saat- (Bitmedi) 
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[Kadon ) ~,~)0 
Gelin elbisesi 

Joan Cravford'un bir günü 
~~~~~~~~~~· 

Sabahleyin kalktıktan akşam yattığı zamanfl 
kadar neler yapıyor 1 • 

Joan Lravtord'un bir sinema 
decmuasında çıkan makalesin ı 
en şu satırları aldık: 
"Film objektifinin karşısın

<!~ geçen bir saat için, birkaç 
ııun uğraımak 19.zimdır. Çünkü 
objektif en küçük bir kusuru 
bariz bir tarzda meydana çıka
rı_r, heyeti umumiyenin ahengi 
nı bozar. 

k" Bizim san'at hayatımızda i
l 1 safha vardır: Biri role hazır 
BIUlıak, diğeri rol oynamak. 

e§ sene sinema bayatından ' 
sonr , nihayet iyi neticeler ve
ren usuller buldum. Dinlenmek 
ç~lışmak, eğlenmek, uyumak 
ıııbi insanın muhtaç olduğu teY 
lerin zamana taksimi kolay bir 
Şey değildir. Ancak bu sistemi 
bulduktan sonradır ki, şimdi 
kendimi zinde, azimkar, canlı 
ve haris buluyorum. 

Bakınız günlerimi nasıl idare 
ediyorum: Sabahleyin kalktı· 
ğını zaman iki bardak sıcak su 
içerim. Bu,' benim ta mektep
tı;n beri alı,tığım bir adetim
dır. Dişlerimi fırçalarım. On
dan sonra bir ceyrek saat jim
nastik.. Hazan - programı tadil 
için İp atlarız. Sabah kahvaltı
sı b"r bardak meyve usaresi: 
Portakal limon ve saire .. Şe
kersiz sü~lü kahve, yudum yu 

Metro Goldvin 
-
artistlerinden Conchita Montenegro 
ve leslie Hovard 

her şey yerim. ı ra, artık akşamları bir yere 
Geceleri serbestiz .. Ya tiyat gitmeğ;? insanda takat kalma

roya, yahut dostları ziyarete yor. 
gideriz. Fakat çalıştığımız gün Biz hayatımızı sinemadan ka 
ler 9,30 veya 10 uyuruz. Bütün zandığımız için, kendimizi dai-

1 gün sinema objektifi ve elek- ma korumak mecburiyetinde
! trik ı§ığı içinde çalıştıktan son- yız. 

Kısa saç 
Eski ruhlara bir 

yenilik veriyor 
1 

1 

Bir sene evvel saçlarımı kes 
tirmiştim ve kendimi asrileştir 

J meğe çalışıyordum. Beni gören 
ler: "Vay Meri, siz de mi?,, de-

Jeanette evleniyor 

1 SAl\T'A Modern san'at nedir? 
••O•• 

Nurullah Cemal beyin /ikirlerl 
San'at bizde, hoş ve karanlık bir 

dehlizde ıeıine akıi sadadan başka 

cevap alamayan betbaht bir yolcu
dur. Yolunun üstünde vahti ve yu-
tıcı devlerle boğuımaktan da yorul-
muş gibi.. Bizim memleketimizde, 
san'atm ıeıi kıııkhr. Zebunküt ku
laklara kör ve vakur bir ıesle hay
kıran bir cihan değildir. Bizde iman 
sız san'atların kahrına uğramq san 
at eserleri, çukur bir ıüküt içinde 
uyuklayan ürkek san'atkarların si
lik gölgeleridir. içinde namütenahi 
ve tatkın bir tufanın kaynayqını 
ıezmeyen san'atki.r, öksürüklü ıesİ· 
le terennüm ediyor. Türkün, san'-

1 atındaki kabiliyet ve İstidat gene fe
ci istikametler veren mesuller elin
de yarının büyük kudretlerinin ze
delenmekte olması, aırımıun en bü
yük faciasına ne büyük bir ..ecdin 
ifadesi olan ıan'at eserlerine mali-
kiz, ne de yarının gençliğini hazırla 
yacak iki satır lakırdı. 

Aınn modern san'at İsmini verdi. , 
ği son san'at telikki ve cereyanla~1 
hakkında muharrir, san'atkiir ve ih- i 
tisaı sahiplerinin mütalealarını neş 
rediyoruz. Bu suretle ıan'at hayatı-

1
. 

mlZda uyandıracağından emin oldu. 
ğumuz alaka ve hareketle kendimi~i 
san'at i.lemimize hizmet etmiş adde
diyoruz. Her san'at sütunumuzda l 
bir veya birkaç aan'atkirımızın nok 
tai nazarlanoı öğrenmiı olacağız. ( 

' Nurullah Cemal Bey I · 
tfigor ki: I 

Bu suali bir az garip bulmakfa 
beraber, mahiyetini de iyice anlaya 
mayorum. Bu sualden maksat, ku
bizm, surrealizm gibi müfrit aan'at 
nümayiıler neo - klasirizm gibi ge
riye rücu yeltenişler, haoıh bu za. 
manın aan'abnın kıymet ve ememi . 
yeti hakkındaki fikrim nedir olaa ge 
rek, değil mi? 

Suali bu ıekilde anladığım için 
ona göre cevap veriyorum: 

Kessam Nuru!lah Cemal B. 

Artık san'at, unutulmuı bir mÜ· 

eHeıe halinde kaldı. Kurıun kalem
leri, belediye meclisinin müzakera
tını yazmaktan, mürettipler ikbsa· 
eli buhrandan şikayetler dizmekten u 

Bence, mua~ır san'at hakkında 
fikir serd etmek, biz muaıtrlara dü
şen bir şey değildir. Bunun için, bir 
az geriye «jekilerek, zamanımızın 
ıan'atını senelerin dürbününden sey 

sandılar. retmek lazımdır. Primitifleri, Röne-
Derler ki, en iyi düğün mevs Gerçi bir kaç ı·enk basan matbaa d k"' ı 

mayıstır. K.ı•• etek modası evvelce sansı, hntti Ün u §Cy o an roman-
- makineleri taze kitaplar neşretmiyor tizm" • • • • k düg" ün elbiseleri u""zerı"nde de teıiri- ı, ennpreııyonıznu, az ve ya ço 

değil. Gerçi iyi, kötü eserler teşhir -•~t tt··· · · · d" k" ni göıtennit ve kııalmaıına amil ol- uzan: an seyre ıgımız ıçın ır ı on-
eden sergiler açılıp kapanmayor de- ı h kk d k elim" ·· b. 

muıtu. Halbuki •imdı' etekler uzadı- ar a ın a en ıze gore ır 
r ğil fakat ne bunlar vicdanımıza ge- f.ki h.b. 1 b"I" 

g• ı için, düg-Ün elbı"ıeıı· de eıki baş· ı r sa ı ı o a ı ıyoruz. 

müzelere bir mabede a-irer igbi hüı 
metle giı·elim. Ebediyyete kavufar 
büyük san'at;Grların nasıl hi5ıettik 
lerini, ellerindeki malzeıneyi nası 
kullandıklarını dikkatle tetkik ede. 
lim. Fakat bugünün san'atı bize ku, 
vet menba.ı ol~un. 

niı bir hamle ile elektrik sevk eden B' · ( be b d • 1 
metini kazanmıı oluyor. Bu senenin ızım e ra er ogmuı o an, ve 
geJi.,Jeri geçen seneler olduğu gibi büyük bir dinamo vaziyetinde, ne de bizimle beraber taazzuv eden san'at 
değildirler. Uzun etekler içinde da· hunların etrafında müe.-ire fayda nümayişleri hakkında bir hüküm ver 

verici bi"" iki nefe~. Yolcumuz kurak ek · k. d ha narin, daha ince birer prensestir m un ansız ır. 
ler. Gelin duvakları sade ve fazla bir viıdiden eeçiyor. Yorgun yolcu! Hem hüküm vermenin, zamanı-

seli.rnet refikın olsun. f"k· ı la mah süıten i.ridirler.. mızın ı ır ve an ayış rırun su-
Mayıs düğünleri için beyaz İpek- Elif Naci lü olan mode•n san'atın büyüklüğü 

li saten, yaz için tinon şifon, dante- veya küçüklüğü hakkında münakaıa 
la veya tü\ elbiseler, kıt için de krep r"-------------... , etmenin ne lüzumu var? Bu, sun'i 
döıin veya krep marüken kumaşlar l ll=llaıtoıraDaır 1 bir şeydir. 
iyidir. Duvak tülünün elbiıeıinin ..J Biz bu zamanın çocukları değil 
be 1 - ' d d.k .. . •. ... t miyiz? Giyı"ni•lerimizde, evlerimizi 

yaz ıgına uyğun olmasına a 1 • t A - 338 hl 33 ı ' 
kat etmelidir. yeni gelin elbiselerin- 20 gust~s tarı ı ve nu- tertip tarzımızda, beteri tecelliyatı 

d .. k maralı D.ergah.mccmu.asınd.a. Mu.•.- hükmedin anlayıs_larunızda, siyasi 
de şimdi çizpisiz, çir.eksiz uz u- f S ,_, B ·L ı ~ ' ta. a.. .. e.c.p eyın r:smın P. llUıiO 0Jı- ve içtimai fülleı·imizde eıki zihniyet 
maşlar tercih ediliyor . 1 k 1 d b k 

Resimdeki Felin elbiıeııi Pariıin sı unvan ı ma a esın en ır aç sa· lere benzemeyen yeni, daha doğru. 
en me•hur ter~ilerinden Cecile Wel- tır: su mütahavvil bir zihniyet kullanmı 

"S "Fütüristler ve Gübistlerin tut- yor muyuz? 1rv.ilsek bile, yaııuıımak 
ley'in kreasyonudur. Kumaş krep ak d k - r-tukları yol İ•e anc sinema an ço İ• •. İn kullanmak mecburiyetinde kal-
satenden, duv•k tülündendir. k k•·u · d h ' , la d k 1 geri hP.re et ta . ı eri ternın e e ı- mıyor muyuz?. 

Gelin elbiselerinde aante a u lir. Mesela fütüristlerin yapbğı bi> 
!anılabilir. Hatta elbiseyi İpekli dan· atm koştuğunu l"Östennek için nal- Modern san'at dediğimiz mimari
teladan yapanlar vardlr. farının fa~ılah İrtimaı1larını tekrar nin, tezyinatrn, musikinin, reıim ve 

beykcltraıinin şimdi gösterdikleri 
ebnek hic te hareket sayılmaz. Ru- Ş€kiJ ve ifadeler de, bu yeni ve mü
hi hareketlere rrelince bu bir tabloda tehavvil zibniyetjn birer makesidir. Çocukların dişleri 
gösterilmediği gibi tablo resimleri- 1 d ·ı er. 

Bilmem arzedebiliyor muyum. iç 
timai gidişlerin iktiz;.~ı dolayısile 

modern san'atın evvelki cereyanlar: 
göre kıymet ve derecesini biçmel 
bize düşen bir şey değildir. Muhak 
kak olan bir ~ey varsa, o da yen 
san'atı anlamamız, sevmemiz lazım 
dır. Kendi dvrinin medeni ifadcs 
olan san'tr anlamayan adam, ileri 
ye ~ideıneyen ve ileriyi görmcycı 

adamdır. Bugün bir Pikaso, bi 
Brak'ın tablo•una omuz silken a 
dam tipi, realizm ve romanti:l.:m de 
virlerinde bir kurbe, bir Dölakrua 
nun eserine İttihfaf na7..arile b;,ka.ı 

ayni karanlık anlayışlı adamdı . Ya 

şamak ve muvaffak olın.'k İçin b' 
layı~ları, fiill~ri ve icatları tatbık et 

asrın İnsanları, bu asra mahsus an 
mek mecburiyetindedirler. 

Maddeten :\-:rj olan bir ada...,-ırr 

manen de a ri olmaması imk.iinıı-ı:dı 
' dikleri zaman deruni bir sevinç 

hissediyordum. Gazeteler saç
larımdan bahsediyorlar ve Me 
ri daha yatlandı diyorlar. Aca 
ba uzun saçlar insanı daha 
genç mi gösteriyordu? 

Gariptir ki, saçlarımı kestik 
ten sonra etrafımda her şeyi 
başka türlü hissetmeğe başla
dım. Bir sene evvelki gibi dü
şünemiyorum. Hiç bir zaman 
saçın ruha bu kadar müessir o 

Annelerin en büyük vazilelerin
den biri de, çocuğun dişlerine bak

j maktır. inci !'İbi beyaz çocuk dişle
ri bakılmazsa, sekerden çikolatadan 
ve bakımsızlıktan sasaru-. Çocuğe 
diılerini temizlemek iti)adını ver
mek lizrmdır. Bu suretle o da daha 
küçükten dişlerine ihtimam göıteı·
meğe alışır. 

le de temin e ı cmez . ., _ Modern aan'atın bazı müfrit ıekil 
Gene Mustafa Şekip Bey 4 mart ferini aykırı bul~n muhafazakarlar, 

931 tarihli Yılmaz gazetesinde dör
düncü serwi ünvanlı makalesinden unutuyorlar ki yaşadığımız devirde 

bir Çok cihetlerinde aykırı ve müf-
bir kaç satır: · · K b nttı. Ü izm bir cinnet deg" ildir, fa 

"Gübizm cereyanı ise tabiattan kat a'rnnlZln o enditeli, o makine
istianeyi bilkülliye reddederek tah ye ve hendesi satha mütemayil, 
toyu ~ırf zihni hi'° eser olarak vücu
de getirmek ister ve bunun için de 0 entellektüel muammalarla oy· 
yegi.ne vasıta renk ve tekilleri kul- namaktan zevk alan zihniyetinin 
lanır ve neticede asri adamın bu- tam ve mükemmel bir timsalidir. 
günkü itiyatları olan nizam, beraber Romantizm, çıktığı devir için naoıl 
tik ve vüzuhu renk ve ~ekillerin li- kuvvetli bir m:tkeı olmut İse, kü

zannındayım. Manen a"lı·i olmak tı 

yaptığı adımları takip edcbilm.k, a 
beşeri dehanın fikrin her :-.abasınd. 
Jamak, sevmektir. 

"Entellekt,, ini asrın Rhen~ine u.' 
durabilen mütekamil ad11m İ(iİn, D 
riüs Milo'nun bir senfonisi, Arşi.fen 
ko'nun bir heykeli, Vlamenk vey. 
Brak'ın bir tablosu, yaıayan konu 
ıan, zamanımızı ifade eden tam e 

le.cağını hatırıma getirmemiş-
tim. 

1 Ben sahneye çıktığım za-

1 
man daha beş yaşında idim. 
Başka çocuklar gibi oynayacak 
'hic bir vakit bulamadım. Eğer 
oy~n için bir fırsat çıkarsa, ya 
çalışırken yanımda bulunan, Y_a 
hut atelyedeki çocuklarla vakıt 
geçirebiliyordum. 

Son defa kocam Duglas ile 
İ beraber Avrupada iken, Pari-

1 sin maruf terzilerinden Baron 

Jeanelt: Jl.1acdonald 

1 
·'Aşk Re1migeçidi,, filmin

den sonra birden bire şöhret a
lan Amerikalı yıldız Jeanette 
Macdonald haziranda evlene
cektir. Müstakbel :zevcesi Cre
orges Ritchie isminde Nevyork 
lı bir sinema acentasıdır. Bu 
suretle son zam:ınlarda bu yıl
dızın yaralandığı veya öldürül
düğü hakkında Avrupada çı
kan şayialar nihayet bulmuş 
oluyor. 

Bu şayialara nazaran, Jea
nette Macdonald Avrupada i-

Ed'llina Boet 

l Meyer'de bir ~~haver;? esna- ken giiya İtalyan veliahdi ile 
sında h;ına dedı kı: 1 münasebette bulunmuş ve bu

' - Kısa etek ~e uzun saç ka nu haber alan v~liahdin zevce
! dar yakışıksız bır şey yoktur. si Prenses Marie Jose tabanca 

Bunun bir manası da uzun e ile artisti yaralamış veya öldür 
tek ve kısa saç kadar yakışı~- müştü. dum içer ve sabah kahvaltısı 

koca bir tabakta jambon, yu
tı:ıurta ve saire atıştıran koca
tııa bakarım. Çalışırken kahve
tı:ıi evde alırım limonatamı da 

' stüdyoda .. 

Y .az mevsiminde ve kışın bir 
kısmında her gün güneş banyo 
ıu alıı:ım. Evimizin bahçesine 
açık hır çadır gerdik. Orada &a· 

at ondan on ikiye kadar vücu
dümü güneşe açarım. Yalnız 
Pazarları müstesna! O gün ko
camla beraber plaja gideriz. 

Öğle yemeğinde bir sebze 
aalatası veya meyve zemanında 
bir fincan kahve .• Sevdiğim ye 
tııekler salatalı ve salçalı piliç 
liiç kaymak yemem. 

Film çevirmediğim zamanlar 
dans dersi alırım. Haftada üç 
defa da teganni usullerini öğre 
niı-im. Her iki günde bir F ran
sızca ve İspanyolca lisan dersle 
ti. 

Akşam yemekte tereyağı, pa 
lates, ekmek ve çerezdn mada 

sız bir şey olam:ız demektır. Anlaşılıyor ki bu şayiaları 
Ben de kaç defa, diğer ~adınl~r uydurmak, Amerikan usulü bir 1 

gibi, saçlarımı kesmek ıstemış, reklam olacak. 
fakat cesaret edememi~tim. Li. -----
kin etekler daha uzamamıştı. Oscar Strans 
Baron Meyer'in de sözleri hafı 
.,aında canlandıkça, bir gün ka 
- ını verdim Hatta sinemada 
rarı · .. 
artık genç kız rollerını bırakıp 
ta kadın rollerine ba_şlamd~k .. z~: 

Maurice Chevalier ıçın ha
zırlanan "Şen mülazım,, filmi
nin bestelerini meşhur best;,
kar Oscar Strans yapacaktır. 

1 gülüyordum. Şimdi be:: de öy-
l ed. · dıye uşunu manı ge m ı mı, 

d 
le sacları kesip yenilik göster-

yor um. · d"k - T 1 ti ' · 
N

"h 1 rımı kestırn. ı ten sonra.. uva e erı yenı 
ı ayet sac a k 1 d' T 1 bb.. .. h . 

Kocam v~ dostlarına ı e ım.. e c ugu oKşuma g~-

1 l k Çıktığım den bır kadın vardı. ıyafetı-
sa saç ı o ara b • • l • 
"lk ·· ·· h" nutmuyo- mi ona enze.mege ça ışmaga 
ı Hgunku f ıçk u rdı Fa başladım. Arasıra tabii, fakat 
rum. er es ar ına va • 1 .· . 
kat kimse hayrete düşmedi. Ar olmadık şeyler ısteyor~~· Me 
tık kendimi bir genç kız değil, sela kocamın kolun~ gırıp cad 
kısa saçlı bir genç kad:n hissedi dede giderken, maga:.::ı ca~e
yordum. Aksülamel pek ca!>uk kanlarına bl'\kmak •• Ahb~p ~ıya 
h~sıl oldu. Artık küçü'< Mary retlerine gitmek.: Ne bıl~yım? 
Pıckford değildirı. Büyümüs- Kafam mütemadıyen }'em şey-
tüm. Adımlarımı da!ı" emniy~t !erle uğraşıyor. . . 
le atın:ığa b,şlamı~tım. O vak- Ace.ba yakında nasıl hır yem 
te kadar ac:ıyip bir tarzda mı değisiklilt olacak? 
yürüyordt!m. Kendi ker.d!~c - Mary Pic!dord 

Çocuk üç Y"fına gelir gelmez .. bir 
diş fırçası almalı. Fır~.a~n çocugun 
ağzına göre, çok kucuk olmasına 
dikkat etmeli. Sonra frrcanın kılları 
gayet yumuşak olınal~. _O kadar k.i 
çocuğun ne dit. etlennı, . ne de dış 
minelerini rencıde etmesın. 

Sonra, çocuğun di!lerini temizle
mek için diş patları da kullanmak 
doğru değildir. Soğuk su!~n. içine 
az miktarda tuz atmak kafıdır. Ço
cuk icin en !ihhi di.ı patı tuzlu su
dur. Tuzlu •U hem elitleri beyazla
tır hem de dİi etlerini pembe ve 
sihhatli bulundurur. 

Diıleri fırçalarken, fırçayı yuka
rıdan aşağı indirerek fırçalamalıdır. 

Elma dişleri büyütmek için çok 
faydalıdır. Ç<>cuğun diılerinde hic; 
bir bozukluk olm:ısa bile, gene her 
altı nyda bir diş hekimine ~öıterme 
li. 

Çocuk kıskançhr 
dikkat etmeli 

Çocuk daiına kııkanç olur. Bunun 
da sebebi ıevildiğinden şüphe etme
ıidir. Onun için, çocuğun terbiyesin 
de c;ok müessir olan hu huyu valde
ler daima göz önünde bulundurma
lıdırlar. Çocuk bir tane iken bu tüp 
heaini izale etmek bir dereceye ka
dar kolaydır. Fakat ikileşti mi, ço
cuk cnne muhabbetittin takıime uğ. 
radığını düıünür. Hele Küçüğe gös 
terilen fazla şefkat ve İltifat onun 
bu zannını bü•bütün takviye eder. 
Kendiııine evvelce gösterilen mubah 
beti~, sonraki muhabbeti tartar, ve 
ekseriya nok"":ın bulur. Bu cndite 0 • 

nu hırçın ve asabi yapar. Lüzumsuz 
yere ağlar, etrafındakileri rahatsız 

eder. Hele küçük kardeıine rakip na 
zarile bakar. Fırsat bulup onu hır
palamaktan zevk duyar. 

Bu sebepten çocuğun bu şüphesi
ni izale için, ona eskisinden fazla mu 
hah bet göstermelidir. Fakat küçü
ğü sevmiyoruz yalnız seni ıeviy0 .. 
ruz zeht\b?nı vermek tc doğru değil
dir. Her ikisini de ayni derecede se
viyor ögriinmck l.52?..Tdır. Bu suret
le lüzı!msuz: h:rç !nhğ'n da önüne ge 
çll:c"Jiş olur. 

rizmi ile temine ç:ılıfrr. Burada san' bizm de bu devir için ayni tekilde serlerdir. 
atkarın yapmak istediği lirizmden bir makee;"-eadık bir aynadır. ı =-============== 
ba§ka bir tey görünmez.,, ye:d~::ı~:r t:";uı. ;:t~:ı~~~ 1 ,''A 'liııııiiıllo ________ c:...., _ _..,..,

1 mevzuubahsetmek gülünçlüğüne ı j 
Pablo Pica,_sso . . Ekatkil?nıy~ruz, ı.ümu!lll b~onu1&,1ım. 

s san at yeru san at, ız aan at 
Pikaso Mlen İspanyoldur, fakat karlar için yoktur. Yalnız büyük bir l: 

kültürü daha ziyade franıızdır, ve "S,, le san'at vardır. Ve san•at devir-
kendisi de takriben on iki ıene ev-
velindenberi Franaada ikamet et- !erin makesidir. 
mektedir. Pikaıo, kübizm denilen Bugünün san'atını teknik kıy. 
resim cerayanının banisidir. Bu cere metlerini ölçmek vazifesini yarım 
yan, muasır ıan'atta çok büyük bir asır bir aırr sonra gelecek olan mü
<ılıemmiyet kazanmış, ve büyük bir nekkitlere bırakarak, biz yeni anla
"mektep,, olarak dünyaya yayılmıı- yıılarırn12la yeni ve kuvvetli san' -

at yapmağa çalıtalım. Geçmİf devir 
br Müfrit bir tekilde tecelli eden kü- !erin şaheserlerinin bulundukları 
bizm tabıatın kanunlarından dııarı
ya, çıkmamakta, etkilin adeta bir 
hendesil"§mesini vücude getirmekte 
dir. 

Filhakika tabiatta her cisim mu. 
rabba, müıelles veya daire dahiline 
vazedilebilecek bir hendesi tekil göa 
tcrir. 

Bu nazariyeyi mevkii tatbike ko
varak Pikaso eıkalin sentetik taraf-

larınf aramağa çalıtmıı, kübizmi i
cat etınitti. 

Pikaso hemen her levhasmda ye
ni bir üılüp yeni bir kaide vazeden 
san'atkardır. Tabiat onun için h..
zaman tahavvül eden bir muamma
dır. Bu muammayı halletmek için 
Pikaso, rcaaamlann en entellektu'. 
ıoeli olmuıtur. 

Pic ·ssonun bir natü martu. 

Güzel San' atlar Birlifinin ._em. 
Ankara resim serırisi dün fırt.anın 

hars ıubesi binasında açılmııtır. Re
simlerimiz hu sergide teıhir edilen 
reıimlerden biri ile serginin bir kö 
§Hini göstermektedir. 

Fransızca bir eser 
Bestekar Cemal Ret it Beyin bira. 

deri Ekrem Reıit Bey bundan biı· 

müddet evvel Pariıte (Gallibard) k 
taphanesinde oe~orientee "yani yo 
lunu §aşmnıt kadın,, namile bir ki 
tap bastırmı!b. 

Şimdi de "Barbaros Hayrettin,, i. 
hayatı hakkında ayni kitaphaoed 
bir eaer n"§retmiştir. Eser hem ede 
bi, hem de tarih tetkiki noktai naz. 
rından ıayanı dikkattir. Eser, timdi , 
ye kadar neşredilmemiş bazı veıailı, 
de ihtiva etmektedir. 

ı lı 
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~·Kadına güven olmaz! 
Yarası deşilen aşık otomobil 

içinde kendini vurdu .. 
n 

' 2 
Halllsenln sebebi ne? 

Evvelki ıece Şiıli - Y eniköy cad 
esi üzerinde bir intihar hidiaeıi ol
ıuş, Karakulak suyunun ıahibi Fa-

ı . Efendi ıöğsüne tabanca sıkarak 

°'mdiıini öldürmek iıtemiı ve ağu· 
ı 1aralı olduğu halde Etfal haıtanesi
ı' J' nakledilmiştir. 

1 

Yaptığımız tahkikata göre bu Ö· 

İm tetcbüsil'aün amili bir kadın ve
tsızlığıdır: 

Faik Efendi Beyoglunda Marika 
f • 

1 .minde bir kadının evinde panıiyo
" • ı er ol.arak oturuyormuf, bu ikameti 

1 

nasında Faik Efendi Marikaya tu-

~
mu~, paraır da varmış, onun İçin 

~ 1 arika bu alakaya bigane kalmamıı 
1 ~ Faik Efendi ile İ!İ pİfİnniş ve üç 

y kadar eğlenceler, alemler içinde 
ıt.~arnııtır. 

r ( Fakat bu müddet zarfında da Faik 
r 1 ~fendinin paraları bitmiştir. Marika 
ı ı 1 :•şrkında para kalmadığını hissedin
; İe derhal yüz çevirmit ve sanki Fa-

' rk Efendiyi hiç tanımıyormuş gibi 

1 t ı lıareket etıneğe, vaki olan iltifatlara 

1 l 1 j,Jdırmamaia başlamış, Faik Efendi 
r l 'ık bu vefasızlıktan müteessir olmu,, 

r l 1 :!1 irkiye vurmuştur. 
" .. 

1 1 I, 1 1::' velki akşam Faik Efendi ayni 
: -1 ı '>ar..siyonda oturan Emin isminde bir 

' · ı.oförle birlikte Beyoğlunda bir yer
i · ' .'Je i İyormu~, İçki Blemi ilerleyince 

\oför Emin Efendi Faik Efendiye 
r ~ >İr otomobil gezintisi teklif ebniş, 

t• 1 Faik Efendinin k;ı.hulü üzerine her 
;, , 1kisi birlikte Y eniköye doğru yola 
Ü 1 6,kmıllardır. 
b • ı; Y ol<la ~oför Emin Efendi Faik E

endiye: 

11 - Marika ile nasılsınız diye sor· 

,. 1 nu~, hu su~I Faik Efendinin derdini 
. 1 ~ İtazeJemiı ve Emin efendinin sualine 
1 ' 1 

• • d k lb" . 
1 

,=evap verecegı yer- e a ıoe tevcıh 

''. ı ı , ettiği tabanca ile kendisini öldür-
e 1 k · • · , ıne ııternışt.Jr. 

lr.'E.Efd. d" d ı ı mın en ı ıor uguna soracağı· 

ı; ' 

1 pı 1 t 

re Az 
" ' , e 
'ı• 

Defterdarlıkta 

Orozdibak'ın 
borcu 

na piıman olmut. Faik Efendiyi ö
lüm halinde hastaneye rötiinniiıtür. 
Faik Efendi hiıliı bayl'ın yatmakta
dır. 

intiharlar 
Bir işçi kendisini astı 

ve öldü! 
Pangaltıda Elmadağında bayır so

kaiında oturan seyyar .:narangoz 40 
yatında Karnik Aıop uzun uman
clanberi iş:ıiz ka1maımdan ve sefale
te düşmesinden müteessir olmuş ve 
evvelki akşam kendisini asarak inti
har etmitlir. Zabıta doktoru yaptığı 
muayene neticesinde cesedin defni
ne ruhsat vermiı, tahkikata adliye 
vaz'ı yet etmittir. 

Unkaparunda Y avuzsinan mahal
lesinde oturan Refia Hanım dün ten 
türdiyot i~erek intihara teıebbüs et
mitse de Ha.eki hastanesine nakle
dilerek ölümden kurtarılmııtır. 

Refia Hanımın ölüm t91ebbüıün
de bulunmasrnın sebebi metreıi oldu 
ğu Kadri ismindeki ıahsrn son ıı:ün
lerde kendi•ini terketmek istemit ol
masıdır. Refia bundan müteessir <.~· 

muş ve ölmek için tentürdiyot içmİ§ 
tir. 

Otomobil kazası 
Raife i•minde 18 ya,ında bir ka

dro dün sabah Galatadan geçerken 
2142 numaralı otomobilin altında 

kalmış, başı ezilmiı, ümitsiz bir hal
de lnıı:iliz hastanesine kaldırılıruştır. 

Raife Hanım ifade veremediği için 
nerede ikamet ettiği tespit edileme
miştir. Kazayı müteakıp ,oför kaç
mak istemiı, fakat yakalanmıılrr. 

Yakalanan katiller 
Bundan bir müddet evvel 

Çorlu • İstanbul yolunda· İbra
him oğlu Hüseyni öldüren Ha
fız köyünden Hasan ile dayısı 
İbrahim yakalanmıştır. 

Memlekette: 

M••th• ' u ış. 

;~ 1 .'raharriyat yapılmamış- Bir köyde beş çocuk 
~ ' ; tır. yalnız iki kadın. bir 

, ~ ; ;~efterler tetkik ediliyor erkeği öldürdüler ------) Dün bir akşam gazeteıi 
• Derteı·darlığın, Orozclibak mü

'": : tessesinden 1,800,000 lira vergi 
' .. , Jborcu istediği ve evvelki gün 

1 
• 

1 İ burada ani olarak taharriyat ya 
' 1. 1 cpıldığını zayzdı. 

' ~:. ~ Bu meseleyi dün Vali mua-
. ' f vini Fazlı Beyden sorduk. Faz

, t 1 lı Bey diyor ki: 

l. "- Gerçi bir vergi iti var-
ı •dır. Fakat yazıldığı miktarda 
J 

0c · 'değildir. Ancak istenilen vergi . . . . . . 
n ' ye ıtıraz vanttır. 
'I · 

~ · ! Binaenaleyh kesbi kat'iyyet 
'~1 edinceye kadar tetkikat yapılı-, ısı 
: :a 11 ı yor. Müessesede taharriyat ya
' 

0 ı ı pılmı,tır. Tetkik memurları 
:n. 
li· ı , defterler üzerinde her vakit tet 
ığ ' kikat yaparlar. 
ıt. t Bu hususta Orozdibak mü-
~, ı dür vekili M. Mayer bir muhar 

~ ririmize demiştir ki: .., 1 u 
- Biz timdilik bu hususta !{; : 

l bir şey söylemiyeceğiz. Zaman 
A ü bizim hakkımızı meydana ko-·z 

ı 1 e yacaktır. Biz hakkımızı müda-
ni. · I faa ediyoruz . 

' · · c Esasen bu kadar büyük bir 
~ • c 

'ı · c yekiin irtikabını insanın aklı al-
p 

f< 
• 1 
" . 

maz. 
' ~ Nakleden d~ireler n 

Fatih kaymakamlık daire
ı sindeki mal müdürlük teıkilitı 

;; • • yersizlikten Saraçhane batında 
~ Beyazıt polis merkezinin tahli
lı ye ettiği binaya nakledilmiştir. 

ti 

o • 

J Fatih nüfus memurluğu da, 
mal müdürlüğünün yerine geç

ıı mittir. Fener nüfus memurlu
' ğu Fener polis merkezine yer

. •tirilmiştir . 

Çocukların bacaklarını 
ve kadınların memeleri 

ni duvara aslılar 
Mayısın yedisinde Diyarıbekire ti 

bi Lice kazasının Hani nahiyeıinde, 

herk.es derin bir uykuda iken kanlı 

bir cinayet iılenmittir. 

Kim olduk.lan anlaıılnnyan bir 
kaç kiıi köye gelerek, aralarında düt 
manlık bulunan Hanili Şükrü ile da-
yısı Abdülkadirin evlerini basıp kü. 

çük Y•tta bet çcx:uğu, iki kadını, bir 
erkeği merhametsizce öldürmüıler
dir. 

Ayrıca üç kadını da ağır surette 
yarala."nıtlar ve öldüklerini unnede
rek, savuımuşlardır. Katiller öldür
dükleri çocukların bacaklarını ve 
kadınların memelerini kesip duvara 
asmı,lardır. 

Cinayetin sebebi. canilerle baskı-
na uirıyan ve aile erkekleri araıında 
dört ıene evvel kaçırılmıı bir kaç 
kız meseleıidir. Halbuki kaçırılan 

kızlar, nktile baılı:alarile evlenerek 
çoluk, çcx:uk sahibi olmu§ ve daha o 
zaman bunları kaçıran erkekler öl
dürülmüılerdir. Bu yüzden yeni bir 
kan davasının alevlenip tazelenmesi 

ihtimali çok mümkündür. Çünkü bu 
havalide kan sütmek, bir nevi idet 
hükmündedir. 

Vizede bir ihtilas 
EDiRNE, - Vize Maliye daire

ıinde 16 bin liralık bir ihtilas olmuş 
tur. Parayı çalan ortada yoktur. 

Beyin humması 
KiLiS, - Burada on beı günden 

beri bula§ık beyin hümması hastalı
ğı batgöıtermi,, bazı ölüm vak'aları 

kaydedilmi~tir. 
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Maarl/t• 

Seyyar muallim
lerin teşkilatı 

Birinci sahifeden geçen yazılar 

Olympiyacos geldi .. 
••b d"J k 1 (Ba§ı 1 inci sahifede) tecru e e ı ece bu maça yakından tetkik etmek 

köylerde okuyup yazma 
bilenler çoğalıyor 

için gelmi9lerdir. 
Kafile reisi doktor Paoris o

telde kendiaile görü9en bir mu 
harririmize seyahat ihtisasları
nı ve maçlar etrafındaki müta
lealarmı §Öyle anlatıyor: 

- İzmir vapurile yaptığımız 
esasların tetkikine devam edilmelı:te seyahat pek rahat ve neıeli geç 
dir. ti vapurda gördüğümüz inti-

ANKARA, 21 (Telefonla) - Ye
ni bütçeye ıöre, bu ıene maarif ıiı
teÖıimizde tatbilı: edileOl'k uıul ve 

Bu sene Muğlada ıeyyar muallim zam ve hüsnü kabulden çok 
teşkilih tecrübe edilecektir. Buna memnunuz. Bilhassa kaptan 
sebep Muilanın maarife göıterdiii çok nazik davranmıtlır. 
hahi§tir. 927 nüfus tahririnde Mui-
lada okur yazarlr~ yüzde ıekiz bile Mösyö Paoris ilk defa olarak 
değilken bugiin yüzde elliyi geçmİ§- memleketimizi ziyaret ediyor 
tir. Orduda okur yuarlann miktarı ve bunun kendisi için gayei ha

yal olduğunu, bu vesile ile 
memleketimizi ziyaret etmek
ten fevkalade memnun bulun
duğunu söyleyor: 

yüzde üçtü. Bucfuı yüzde yirmi beti 
bulmu!lur. 

Memlekette muallime çok ihtiyaç 
vardır. Yalnız Erzurum Maarif emln 
!iği mıntaka11nda 1300 küıur köy 
mektepıiz ve muallim sizdir. Bu va-
ziyette ıeneleı-ce muallim teminini 
beklemektense seyyar muallim teıki
litı yapılacak ve ihtiyaç kısmen tat
min edilecektir. Yapılacak tecrübe 
tatbikata esas olacaktır. 

Vekalet seyyar sinema ve kütüp
haneler de vücude aetirmek taeavvu 
rundadır. Bunun için Ford müesse
sesi ile temas edilmektedir. Kütiip
hane ve sinemayı himil kamyonlar 
köy köy dolaıtırılacaktır. Vekilet hu 
suretle halk terblyeoine yardım et
mek niyetindedir. Kamyonlar bir 
muallim idareıinde bir operatör ve 
bir şoförden mürekkep olacaktır. Ma 
amafih bu proje heniiz tasavvur ha
lindedir. 

Maarif teftişleri 
Maarif heyeti teftifiye reİJi Rıd

van Nafiz B. Karadeniz havalisinde 
teftişatta bulunmak üzere Ankara. 
dan hareket etmiıtir. 

Tüı· dyat enstitüsü An
karaya nakledilecek 
Darülfünunda mevcut Türkiyat 

enıtitüıü Ankaraya nakledilecek ve 
Türk tarihini tetlı:ik encümeninin 
idare.ıine verilecetkir. Enstitü kü-
tüpanesine bir çok eser alınacakbr. 

Bu suretle Türk tarihini tetkik e-
den cemiyetin mesaisi kolayla,tırıl

mıs olacaktır. 

Canbazhanede talebe 
tarif esi yok! 

Evvelki gün Taksimdeki 
cambazhaneye giden darülfü
nunlu gençlerden bazıları, ta
lebe için huıuıi bir tarife olup 
olmadığını sormuşlar ve olma
dığını öğrenince bu yüzden bir 
münakaşa çıkmı§tı. 

Hadiseden müteessir olan ta 
!ebe dün bir İçtima yaparak, vi 
!ayete tikiyet etmeğe karar 
vermişlerdir. 

Balkan konferansı 
Balkan konferansı T eıriniev 

velde İstanbulda toplanacak
tır. Bu konferansa murahhu 
olarak her Balkan darülfünu
nundan üçer talebe iştirak ede
cektir. 

- İstanbulu &ördüğüm için 
derin bir haz duyuyorum, iki 
memleket sporcu gençliği ara
aındaki temaslar dostluğu tak
viyede en büyük ve bathca a
mildir. Biz sporcular güzel esa
sa vaaıta olduğumuzdan derin 
bir bahtiyarlık duymalıyız. Ya 
pacağımız temasta aranan neti 
ce değil, dostluktur. Fütbol ni
hayet bir talih oyunudur. şu ve 
ya bu taraf galip gelir veya 
mağlup olur. Neticeyi ikinci 
pilanda görüyorum. Bu itibar
la maçların muhtemel netayici 
hakkında sualinize cevap vere
miyeceğim. Zaten takımınızı 
görmedim. Bu itibarla da mü
talea serdetmekte mazurum. 
İnşallah maçtan sonra görüşü
rüz. 

Takımımız oyuncularından 
bir kaçı sakattır. Ezcümle sol 
haf Anderiyopulos 15 gün ev
vel Selanikte yaptığımız maç
ta sakatlanmıt bu vesile ile (an 
form) bir vaziyette değildir. 

Kalecimiz de ayni maçta ufak 
bir kaza keçirdi. Fakat bugün 
pek fena bir vaziyette değildir. 
Klüp tam taliımı ile çıkıyor ve 
fevkalade antrene bir vaziyette 
dir. 

Y arıoki ve Pazar günkü ma
çın gayet aamimane olacağına 
eminiz. Galatasaray olsun, Fe 
nerbahçe olsun karşımızdaki ta 
kımlarıo çok mühim old•ğumı 
idrak etmiş bir vaziyetteyiz. 

Buradan avdette lzmirde 
maç yapacak mısınız? 

- Bizi davet ettiler. Filvaki 
zamanımız da var. Ancak ken
di fikrime nazaran maç yapmı
yacağız. 

Ve bu beyanatına şu cümlele 
ri de ilave ederek bitirdi: 

Atletizmin sulhün banisi ol
duğuna eminim. Bugün atle • 
tizm medeniyettir. Medeniyet 
ise sulhtür. işte biz iki memle
ket gnçliği arasında bunu te
min etmek istiyoruz. 

,,. ,,. ,,. 
Yunan takımı sahaya şöyle 

çıkacaktır: 
Gramatopulos 

Conrantris N. Sofras 
• L. Locos N.Poupoulos Careros +-• •••••. --

Terazakis Kostas Y orgos BaH er tarafta sıcaklar başladı 
silis Leonidos. 

KONYA, 21 (A.A) - Ha- Takımda hariçten hiç bir o-
valar birdenbire ısındı. Bugün yuncu yoktur. Bütün oyuncu. 
hararet derecesi 35 e kadar çık far Olympiacos takımı ve ikin
tı. Halk sayfiyelere taşınmakta ci takımdz.n da (rezerveler)dir. 
dır. En güvendikleri sağ b~kleri 
Viganada üç Türk bestekarı boğazından rahataız olduğu i-

Üç genç Türk bestekar, Ne- çin, ağlebi ihtimal Cuma gün'(i 
cil Kazım, Hasan Ferit ve Ke- oynamıyacaktır. 
mal Reşit B'-yler alaturka ve Fakat herhalde Pzaar günü 

1 - 1 - .. 1 alafrang~yı mezcetmek sureti- oynamaga ça ışacagını soy e-

bayramı vardı, ben de kafilede 
idim. O zamandan bu zamana 
kadar gelmedim • 

- Olympiacos takımını nere 
de en son defa olmak üzere aey 
rettiniz? 
-Olyrnpia~s maçlarını son 

olarak Sofyada seyrettim. O
yunlarında umumiyetle bir te
rakki vardır. Teknik itibarile 
kuvvetlidirler. Sert oynadıkla
n da dojrupdur. Yalnız bu ta
kımı Türk takımlarile mukaye 
se edemem. Çünkü Türk takım 
larınıo oyunlannı bilmiyorum. 
Yalnız bir kaç oyuncus\f (7) ae 
ne evvelden hala hafızamda: 
Leblebi Mehmet, Alaeddin gi
bi ... 

- Oyun hakkında ne düşü
nüyorsunuz 

- Şimdilik hiç bir §ey söy
liyemem. 

- Bulgaristanda Türk füt
bolü hakkında ne düşünüyor
lar?. 

- Türk fütbolü iyi bir inti
ba halinde her Bulgarıo kafa
sında menkuştur. 

- Türkler, fütbolü vasati 
Avrupa takımları gibi oynıya
biliyorlar mı? 

- Avrupa takımları gibi tek 
nikle oynıyabiliyorlar. Malum
dur ki Türkler büyük dersi Çek 
!erden almışlardır ve onlann 
oyunlarını tatbik ediyorlar. 

- Maçın neticesi hakkında 
bir tahmin? •. 

- Bunu ancak mactan (90) 
dakika sonra söyliyebilirim. 

M. ö. 

Sahlan evrak 
(Başı 1 inci sahifede) 

na ait evraktır. 
Bunların içinde de halen la

zım olanları, itlerin kolaylaıtı
nlması için Ankaraya gönderil 
mektedir. 

Mahzen defteıdarlığa değil, 
buradaki memuru vuıtasile 
müıtakillen. Maliye Vekaleti le 
vazım müdiriyetine merhuttur. 

Mahzende mevcut evrakın 
kıymetli ve kıymetaizlerini tef
rik eden komisyonu defterdar
lık teşkil etmemiş, yalnız Ma
liye Vekaletinin emri üzerine 
bu komisyona iki aza gönder
mi,tir. 

Tahkikat §U aafhadadır. Ma
liye heyeti teftişiye reiıi Adil 
Bey meselenin tahkikine mali
ye müfettişi Celal Beyi memur 
etmiştir. 

Celal Bey dün Sultanahmet
teki hazineye memur mümey
yiz İbrahim Beyin malumatına 
müracaat etmittir. 

Nev'i Bey de evrakı ayıran 
komisyona, kendisinin değil, 
mümeyyiz İbrahim Beyin riya 
set ettiğini söylemektedir. 

Komisyon azasından bir zat 
dün bir muharririmize şunları 
söyledi: 
"-Ayrılan evrak Arap harf 

!eri ile yazılıdır. Bunların için
de Tuna ve Silistreye ait hesap 
defterleri varsa da, kıymetsiz
dir. 

Esas kıymetli evrak bunlar
dan ayrı tasnif edilerek mahze 
nin üst kısmında yerlettirilmiş 
tir. Komisyonda Rıza Bey hiç 
çalışmamıştır.,, 

Şefik Bey de tetkik edecek 

Diğer taraftan Maliye Veki 
leti bu meseleyi tetkik etmeğe 
Defterdar Şefik Beyi de me
mur etmiştir. 

le vücude getirdikleri parçalan yorlar. Herhalde ta~.ı~.ın oyu
çalmak suretile Viyanada bir nu hak~ında Cuma g_un~ . m~~ı 
konser vermitler ve alkıılan- ıeyrettıkten sonra bır fıkır soy 
mıtlardır . liyebileceğiz. ,' ••••••••••••• 

H. Vekil vekili (M. Ô.) Adana vilayet' Karaisalu 

Cenevreye &İden Hariciye Vekili 
Tevfik Rüstü Beye Dahiliye Vekili 
Şt;krü Kaya Beyin vekalet ettiği vi. 
!ayete bildirilmiştir. 

İstanbul iktnc · ıcra me-
murluğundan: 

Mahcuz ve furuhtu mukar
rer bir endam aynası 24 - 5-
931 saat 17 de Pangaltıda 
büyükdere caddesinde 64 nu
maralı diş muayenehanesince 
açık arttırma ile utılacağın
dan talip ola,ıların yevm ve 
saati muayyenede 931/578 
dosya numarasile memuru
muza müracaa' lan ilan olunur. 

Hakem de geldi 
Olypiacos takımı ile yapıla

cak maçlan idare etmek için 
şehrimize getirtilen Bulgar fe
deruyonuna mensup hakem 
Mösyö Kaçef dün saat 11,35 
te gelmiştir. Kendisini, Vamık, 
Şeref, Nüzhet, ve Basri Beyler 
karşıladılar ve Bristol oteline 
götürdüler. Mösyö Kaçef çok 
memnun ve mütebessim görü
nüyordu. Otelde kendisile ko
nuştum: 

- Memleketimize ilk defa 
mı geliyorsunuz? 

- Hayır, 1926 senesinde bir 
defa daha gelmiştim. Burada o 
zaman Bulgar sporcul~.rının 

kazasının Karsanti nahiyesi 
dahilinde pos ormanında mev
cut olup beheri 150 kuruş 
bedeli muhammin ve kapalı 
zarf usulile müzayedeye çı

karılan 28, 740 parça mamul 
çam kerestesine talip çıkma
dığından mezkur keresteler 
pazarlıkla ihalr. olunmak ü
zere 11 - 6 - 931 per4embe 
güniine kadar yeniden ilana 
konmuştur. Tafsilat almak 
istiyenlerin Ankarada Orman 
müdüriyeti umumiyesile İstan
bul, Adanı Orman müdüriye
tine müracaat eylemeleri ilin 
o!unur. 

Ticaret işleri Umun 
Müdürlüğünden: 

30 ikinci teşrin 930 tarihli 
kanun hiikümlerine göre Tür
kiyede iş yapmağa izinli bu
lunan ecnebi şirketlerinden 
lngiliz tabiiyetli ( Bayron İs· 
timşip kampini Limitet. By· 
ron Steamshek Compaoy Ll
mitet) şirketi mümessili bu 
kere müracaatla şirketin ilanı 
iflis ettiğini bildirmiş olmakla 
mezkür şirketle alikası bu
lunanların şirkete ve icabın
da İstanbul mıntakası Tica
ret Mlldürlüğüne müracaat 
eylemeleri ilin olunur. 

lstaobul Birinci lflis Me· 
murluğundan: 

Adres: Galatada Topçular 
caddesinde 178 No. lı mağa
ııada Şarap taciri Harilaos 
Rakas Ef. 

Balada ismi ve hüviyeti 
yazılı olan zatın iflisı açılıp 
tasfiyenin adi ıekilde yapıl
masına karar verilmiş oldu
ğundan: 

1- Müflisten alacağı olan 
veya mallarında istihkak id
diasında bulunanların alacak 
ve iddialarını işbu ilandan bir 
ay içinde eyyamı resmiye müs
tesna olmak üzre her gllo 
saat 13 ten 18 e kadar Sul
tanahmette vaki Adliye bina
sında icrayı vazife eden birinci 
iflis memurluğuna müracaat
ları, ıenet ve defter gibi de
lilleri her ne iıe bunların aııl
larını veya musaddak suret
lerini vermeleri, 

2- Müflise borçlu olanla
rın yukarıda yazılı olan müd
det içinde borçları mikdarını 
yazdırmaları, hillfına hare
ketin ceza kanunu mucibince 
takibat ve mes'uliyeti mucip 
olacağını bilmeleri, 

3- Müflisin mallarını nakit 
ve tahvilatı ve buna mümasil 
kıymetli evrakını her ne su
retle olursa oraun ellerinde 
bulunduranlar, ister şahıs, 

ister banka ve sair mües~ise 
olsun bunların Uzerindeki hak
ları mahfuz kalmak ıartile 
o malları aynı müddet içinde 
daireye vermeleri, vermez
lerse cezai takibat ve mes' 
uliyeti mucip olacağını maze
ret bulunmadıkça rüchan hak
larından mahrum kalacakla
rının bilinmesi, 

4- 14 Haziran 931 pazar 
gunu S!lat 14 de yukarıda 
yazılı olan iflas dairesinde 
alacaklıların ilk içtimaında 
hazır bulunmaları ve müfli
sin müşterek borçlularıyla 
kefillerinin borcu tekeffül 
eden sair kimselerin içtimada 
bulnnınağa hakları olduğu 

ilin olunur . 
----------

3 günde daha 
beyaz di•ler 

K OLYNOS'ua mükemmel 
muzadı taaffün köpütli 

fena ve sararmıt dlflerl S 

ııünde birbirinden beyaz S 

l•vln kasbetmeslne medar 

olur. Sarı tabakayı izale ve 

diflerln mınesln) bozmak· 

sızın parl•klıj'ın ı za hı re 

lhrac eder. 

Ditleri çürüten bütün müh· 

ilk atız mik•oplarını oldurur. 
Kuru bir fırçada bir santim 

mikdarında koymak kafidir. 
3 gün sabah ve akşam tec.' 
rübe ediniz. Derhal farkını 

•orecekeinlz. : 
J -(•_ 

IJoıunıl ılepttu : R. FARAci 

• Yeni Yoltt hın, Jsıanllul 
•• 

SEYRISEF AIN 
Mtrkcı acenl3'. sı Galatı kilpril 

flaşı l3. 2J62 Şube A cence>i : 
Sirkeci .MühürJır xade hanı 22740 

lzmir sürat P. 
( GÜLCEMAL ) vapuru 

24 mayıs pazar 14,30 da 
Galatadan kalkarak İzmire 
ridecek ve çarşamba sa
bahı gelecektir. 

NAİM VAPURLARI 
İzmir-Mersin 

Liiks ve sürat postası 

ADANA vapuru 
Mayısın 

25 inci PAZARTESİ günü 
Sirkeci rıhtımından hareketle 

(Çanakkale, lzmir, Küllük. llodrum, 
rado;, Fethiye, Antalya, AIAiı e ı e 
Me,,ine azimet ve avdet edecektir. 
Yalnıı Mer,in için yolcu kahul 
edi!ir. Tafsili! için Gılatadıı, gü -
riik karşısında, ~ite Fran.;eı hanında 
12 nnruırada u:numi acentalığınıt 

mürac:ıat. 

Tclelun 3eyoğh 1011 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 
Karadeniz muntazam ve 

lüks postası 

DUMLU PINAR 

24a~;s PAZAR 
günU akşamı saat 18 de 
Sirkeci rıhtımından hareket
le doğru (Zonguldak, ine· 
bolu , Ayancık, Samsun , 
Ordu, Gireson, Trabzon, 
Sürmene ve Rize) ye azimet 
ve aynı iskelelere uğraya
rak avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için Sir· 
kecide Meymenet hanındaki 
acentebanesine müracaat. 

Tel' f staobul 2134 

SOÇET A IT.ö.L YANA 
Dl SERViST MARİTlMi 

ALBANIA vapuru 23 mayı! 
cumartesi ( Napoli, Marsilya 
ve Cenova) ya gidecektir. 

iT ALYA vapuru 26 mayu 
salı (Sitmar Levant ekspres; 
olarak (Pire, Napoli, Marsil· 
ya ve Cenova) ya gidecektir. 
UMBRİA vapuru 28 mayıs 

perşeml:e ( Rados , Mersin , 
Iskenderon, Trablus, Beyrut, 
Hayfa, İskenderiye, Mesina, 
Napoli ve Cenova) ya gide· 
cektir. 
ATLANTİD vapuru 3 ha

ziran çarıamba (Burgaz, Var
na, Köstence, 'Sulina, "Kalas 
ve lbrail ) e gidecektir. 

Tafsilat için Galatada mcr· 
ke.ı rıhtım hanında umumi 
acentesine müracaat. Tel: 
Beyoğlu 771 - 772 ve ya Be
yoğlunda Perapalas altında 
Natta Nasyonal Türkiş türiıt 
acenaiye Telefon Beyoğlu 
3599 yahut İstanbulda Emin
öııünde İzmir sokağında 8 
numarada acente vekiline 
müracaat. Tel. lııtanbul 776 

Bctiktaf Ha~im Bey aile par
kı 25 mayıs pazartesi açılıyor 

Cemal Sahir Bey 
ve sabık Darülbedayi san' at

kirları temsili, orkestra 

Üslı:lidar Hukuk Hakimli
ğinden: 

Osküdar lhaaniyede Köp· 
rüJU konak aokağında 10 nu
maralı hanede ıakin Mem
duha Hanım mukaddema Vi
aalettin Bey mahdumu ve 
müddeiyenin kocaaı salih B. 
aleyhine mahkemeden istih
sal edip kat'iyet kespeden 
24 tubat 930 tarihli ilamda 
boşanmalanna karar verilmiş 
iae de akti nikahlarına ait 
tarih yazılmamış olduğundan 
bu cihetin tavzihi ha istida 
talep edilmiş ve müddeia'ey
hin ikametgahı meçhul o!· 
masından dolayı mezkur is
tidanın bir sureti mahkeme 
divanhanesine talik edilmiş 

olduğundan müddeialeyhin 
mezkur ietidaya karıı on gün 
zarfında cevap vermesi lüzu· 
mu gazete ile de ilan ve 
tebliğ olunur. 



Piyango __ ... , ..... . 
Kuponlarımızı kesip 

saklayınız! 
Milliyet, Politikanın kuponlarına 

devam ediyor 
uMilliyet" gazete.si netir vazife~ 

3ini knrilerini. daha memnun edecek 
biı· tarzda ifa edebilmek için "Po
r 
' 

müteakip üç program için sinema 
biletleri. 

1 O _ Beş kariimize birer senelik 
abone, 

11 _ Bes kariimize altışar aylık 
abone. . .. 

Bunlardan baska 170 kaı·umı:z:e 
muhtelif kıymetl;rde ve işlerine ya
rayacak mütenevvi eşya hediye ede 

ceğiz. . 
Bu hediyelerimizin hır kısmı 

Bahçekapıdaki yerli mallar pazarın 
dan ve Necip Bey müatahzeratı ma~ 
ğazasından almmıştcr. 

Bu hediyelerden maada ~:;-1·1ca 

b ki . e d~ beşi bir yerde Cumhu 
eş şıy ~ · ı k . . t it !arı hediye edı ece tır. 
rıyeaın .. k 

Tasradan bu piyangoya ı .ştıra 
etmiı ;,)anlar derha.l. ~upo1 n!1armbeı mu 
vRzı:ah adresleri ve ısım erı e ı·a .. 

litikau gazetesini kendi teıkilitı içi.. r 
o~ atmıı bulunuyor. 

Ancak Politika gazeteıinde birinin 
k~ponlnı ikmal edilmiı ve diğe;<İ: 
n~n kuponları neşredilmekte olan ıkı 
P1Yangoıu vai"dr. 

'
4Milliyet" bu müsabakalara ait 

hediyelerin mali mes'uliyetini de üze 
tine almıı olduğu cihetle, "Politi
ka,, da kuponları ikmal edilmit olan 
ıniisabakamn hediyelerini vereceği 
gibi, ikinci müsabakaya da kendi 
sütunlarında devam etnıektedirler. 

Bu müsabakada 45 kupon neşre
deceğiz ve iştirak eden karilerimize 
hediye edeceğimiz muhtelif kıymet
t-e ve çok zengin e§ya listesini tafsi~ 
latile yakında ilan edeceğiz. 

"Politika" nın bundan evvelki 
ınüsabakasma iştirak etmiş olan ka· 
•·ilerine 1500 lira kıymetinde muh
telif eşya verilecektir. 

"Politika" karilel'i ellerindeki ku 
Ponları 23 mayıs akşamına kadar i· 
da.rehanemize göndeererek, numara .. 
lı bir fiş mukabilinde tebdil ettir
ınelidirler. 

Kuponların 23 mayii akşamına 
kadar tebdil muamelesi hitam bul
duktan sonra, kura çekilerek, isabet 
eden numaralara ıu hediyeleri vere· 
C:eğiz: 

l - Bir ayaklı Navman dikiş ve 
nakış makineıi. 

2 - Bir Filips ı·adyo makinesi, 
3. - Bir Erika mark• yazı maki

neıı, 

4 - Bir sahibinin aeıi gramofon, 
5 - Altı adet tayyare piyangosu 

nısıf bileti. 
6 - Eminönünde Selıinil< bonmar 

şesinden iki adet fotograf makinesi, 

her uMilJiyet" idarehanesine gön
dermelidirlet". Bunlar için ayıracağı .. 
mız fit numaraları kur'a ke!idesin-

den evvel, sahibinin isim ve adresle
rile birlikte neşredeceğiz. 

d "P l"t"k " Tatra an o ı ı a nm ev-
'l - Ankara cadde.inde "Milli- velki piyankosuna ittirak edip 

l'et'• gazetesi ittisalinde Ahter ter· d · ·· d 
zihanesinden iki kariimize ısmarla- kuponları i aremıze gon eren-
ına kostüm. )erin isimleri, adresleri ve kur-

. 8 - Bet kariimize bir':' çift iskar aya dahil olacak olan numara-
Pın (Eminönünde Altınçızmeden). d 

9 - On kanim.ize ikişer kişilik !arı şunlar ır: 
No. Adres 

151 Kadıköy Mısırlıoğlunda İsmail B. 
152 Eski iskele caddesi 8 No. da Mustafa Şevket B. 
153 Niş;ntaşı Emek apartmanında 5 No. da Zümrüt Hanım 
154 Loit acentesi Beyoğlu Ahmet B. . 
155 B "kt ş l'kdede 26 numarada Hamıt B. 

eşı aş enı f Ka . 8 
156 Kasımpaşa kazanç memur~ mfs~ ~ d nmLiıtfi Ef. 
157 htanbul Reşitpaşa mektebı ta: _sın e 
158 Reşit mektebi 378 nmuaralı Lutfı Ef. 
lS9 Nişantaşı caddesi Metin B. . 
160 " caddesi 4 numarada Guneslı Hanı~ 
161 Galata büyük Tunel han 22 numarada Tahir B. 
162 O. D. yolları mağazasında 204 numaradan Osman B. 
163 Ankara Cebeci hastanesi hekimi İsmail bey 
164 Üsküdar Tophanelioğlu 68 No. Mecit Ef. . 
165 Ankara Hakimiyet arkasında Soğukkuyu caddesınde 

bakkal Mehmet vasıtasile sabık muallim Refia H. 
166 Gedikpaşa Amerikan mektebinde Fahir Zühtü B. 
167 Ankara Riyaseti Cümhur orkestrasında Osman Nuri B. 
168 Kızıltoprak Ziverbey yokuşu Acul köşkli Zeccet H. 
169 Dahiliye \'eka!eti vilayetler umum müdırliği 3 neli şube 

şefi Nazım bey 
170 z;raat bankası umuın muhasebe kasa şeflerinden Ah· 

dulhalik bey 
171 Ankara Ziraat bankası aylık vaz'iyet servisinde RağıpB. 
172 .. İmalatı harbiye is:im fabrikasının kundak şube· 

sinde 778 Mustafa Ef. 
l 73 ., Devlet demir yolları umum idaresinde eczacı 
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~ Şehrimizin en kibar ve nezih a ile mecm:u -~ 1 

ÇiFTLiK PARKI 
Hergün gece yarısına kadar en maruf sazende ve hane :11:!e· 

leden müteşekkil SAZ HE~..!!__,·.:.._:~~a CAZBA~~ 

Zafı umumi, kansız;ık, 
roınatlzına , sıraca, ke
milc, damar, göğüs, 
ademi iktidar, verem, sınır hastalıklarına nafidir. Solgun 
genç kız1ar ve delikanlılar, hastalıklı çocuklar, iht;yarlar, 
büyükler her mevsimde istimal edebilirler. 60 kuruştur

Hasan Ecza deposu. 

Kum ve klrecten mürekkep mükemm-a1 bir 
, ın•a•t taısı ıatıtısaı ecten t>I~ 
sun'i oegırmen Taşı 

· fabrikasını n tesisi ile 

Kum Madenlerini 
faldeli b ı r su rette ışı etebil ı rsin i z 

Tafsilat, katalog v s. meccanen ve r ili r . 

Burdur vilayeti nafıa başmühen
disliğinden: 

Burdur kasabasının bir kısmının elektrikle teııvirine muktazi 
ev azımatı elektrlkiyenln talibine ihalesi için kapalı zarf usulile 
ve bir ay müddetle münakasaya vezolunduğundaıı 30 mart ve4,9, 
14 nisan 93 ı tarihlerinde Cümhuriyet, Vakıt, Milliyet, Hakimi
yeti milliye gazetelerlle nan edilen ve 27-4- 93 1 tarihinde iha· 
lesi icra olunacak olan münakasaya talip zuhur etmediğinden 
keyfiyetin tarüı.i illnındııu itibaren münıkasumın çı.r ay ve leva
zımatı elektrikiyenin teslimi ile mahalline vazı ıniıddetinde yedi. 
ay temdit olunduğu ve gümrük reıımi ile müteahhit tarafından 
yapılacak olan umum monujın yedek amelesinin belediyeye ait 

oldufu ilan olun-ur. 

Karacabey panayırı 
Bursa vilAyetine merbut Karacabey kasabası cıvannda çiEte ka

ra ağaçlar mevkıinde her sene küşat edilen panay:_r .. bu .. sene d_e 
dört gün devam etmek üzre mayısın 26 ncı salı gunu ~us~t e~ı
lecektir. i\lezkfir panayırda her türlü hayvan ve emteaı tıcarıye 

alış verişi icra kılınacağı ve panayırdan bir gün evvelden at ya
rı şları yapılnc••itı ilan olunur. 

Kamı! bey 
174 ,. Maliye vekileti merkez vezne birinci mümey

yizi Sait bey 
175 Hocapaşada 4 I!umaralı diikkinda berber Mehmet Emin Ef. 
176 Kadıköy Yogurtcu çeşme caddesinde 24 numarada Ba-

hattin b~y 
177 Aiıkara Kız lisesi ikinci sinıf Fatma hanıın 
178 Sıhhiye muhasebesinde muhasebeci Şevki bey 
179 Aksaray Horhorda Ragıb bey sokak 1 numarada Nimet 

hanım 
180 Beyoğlu Ayaspa~a Saray arkası No- 28 de iş Bankası 

müdürü Muammer beyin baldızı Mürüvvet R 
181 Beyoğlu Ömer Hayam caddesinde 64 numarada Alek· 

sandı efendi. 
182 Kadıköy Aziziye sokak 96 numarada Abdi bey 
183 Maliye vekaleti kavanin memurlarından Ahmet tevfik 

bey kızı Öznur hanım 
184 Ziraat bankası muamelat servisi Nüzhet bey kerimesi 

Nafia hanım 
185 Adliye vekileti hapishaneler umum müdirliği Nuri bey 

oğlu Mehmet bey 
186 Dahiliye vekaleti vlliyetler idaresinde 3 üncü şube me-

murlarından Adil bey 
187 Ankarada Elektrik şirketi memıırlarından Cama! ArslinB. 
188 Şişli 47 numaralı Mustafa bey 
189 Ankara Yenitehir riyaseti cümhur muzika hey'etinde 

Bürhanettin bey • 
190 Ankara Samsun pazarı Zafer kıraathanesi Habip ağa 

vasitasile Sadık bey kerimesi Mellhat hanım. 
191 Zonguldak Türkiye İş Bankası şubesi muamelat amiri 

Necati Hulusi bey 
192 Beyazıt Elmelif mahalesinde taş odalar sokağında 17-2 

numarada Mürüvvet hanım 
193 Kadıköy ağustos sokak Rasim bey 
194 Ankara Y,enişehir Lozan meydanında kasap Mehmet 

Salih efendi 

195 Yenişehir Lozan meydanında ttıtüncü Raşit Ef. 

196 
Onkapanında Hacıkapdan mahallesinde Şükrü bey sokak 

12 numaı:ia Hikmet bey 
E k" hir gardöfirenlerinden 3535 numerolu Mehmet ef. 

197 s kşe hapishanesinde Kayıserli Zekeriy efendi 
198 An ara İltekin bey mektebi beşinci sınıf talebesinden 
199 " Muzaffer Haşmet bey 

Anafartalar cadde.sinde M~zhar tirethanesinde 
200 " 39 nuınarada Ned•m efendı 

Devamı var 

Bütün dünyad a 

SENEVİ 

3.500.000 çift 
Satllmaktadır. 

Türk iyede 

50 senedenberi 

Satdmakta olup 

Herkesin tak di-

r~ ni kazanmıştır. 

NORT BRiTIS LASTiK AV AKKABILARI • 
Piyasada Mevcut Ayakkabıların En Sağlamıdır. 

Marinos, Tünel sokak No. 2 Galata 
Sat~ş Yerleri: 

Ahmet Hamdi : u 1 '.lO~ -209 Çaqı hoyu. C;küdar 
Akteryan, Haçlk 148 Pazor yolu, K a,lıic'iv 

lt\ehmet Hasan 12 Bal ıkpazar cac!Jc;I, Büy ük :\d, 
Mehmet Nuri 65 ,l l>i\an yolu, lsıa<ıb ul 

Ali Kemal ı ~O Şdız•dclıa ıı. 1stsn bu l 
Ali Riza l .J.2 K•lpakçtlar, Malımutp•şa. lmnlıııl 

Azizof, ŞArl 69· 7 ı fl üyükder" caddesi, l'a ngalrı 
Bahkçıyaıı, Agop 13 llact Küçük Cami, l<tanbul 
Bıçakçı Zade lt>rahim t.J. lskendcr lloga7.1 , btanbul 
Gurpikyan, Bogos 13 Sultan !lamam, lsıanhul 

Hacı Halil Zade Mehmet Arif 98 l\hhmutpışa, 

lmn\ıul 

Hasan Nazif Bin Ali 80 llakiın iyc tl Milliye, Ls
küd•r 

İbrah im Ağa Zade Eyüp Mustafa Biiyük Kttıo · 
c ı ya rı ilan altın1ı, 8, lstanbul 

lsınail Hakkı ı 30 Topçular caddesi, Galata 
l(epekUyan, Karin 62J Tek ke, Yuksck Kaldı

rım, l\eyoğlu 

Mustı. ia Sellimi 86·88 Yeni Cami, lstanbul 
Papazyan, Artin 42 ' uksek Kaldırım, Galata 
Papazyan, Mihran l 75· ı 77 ~ lahmuıp1~' · lmnbul 
Stmonides, Simon 73 Küybaşı caddes:, 1 entkiiy 
Suat Nazmi !6! Çarşı boyu, Osküd:tr 
Tateosyan, Artln ı so Pazar y.ılu, Kadıköy 
Tavacıyan, Karnlk 42 Kalpakçılar, btanbul 
Tertsakyaıı, Melkon ı. ı9 ;\l ahmutpaş , l;taalıu l 

Türk Anonim Llstik: Ş. tl il8 i\ lc•d>n:tk, l -tan\ıul 
Vertanesyan ve Horasancıyan ı O !\avallar, Balat 
Vitall Benşn,san ve Şeriki S epoı~i Han, l<ta nbul 
Vazıcıyan, Bedros 11 2 Pa'"r ~ol a, l\ a(hkö v 
Vervant Agop Sarıyer 

Yusuf Ziya 19· 21 H., Furun caddesi. Beşiktaş 

Zeki Riza l Milli Spor ) ı 1 1 la:nidi,·c caddes i. 
l(rasas, Leonidas J Köyiçi, Beşiktaş lstanhu1 

Her vakit NORT BRİTfŞ Lastik ayakkabılarını arayınız. 

~··ı ................ ıa'I ................ ... 
1 

IST ANBUL VİLAYETİ 
DEFTERDARLIK iLANLARI 

.....-.-.ııaı--Beykoz l'v1alınüdürlüğünden: 
1 - Ayvalı köyü, erenlerde 40 lira; 
2- Havuzlarda 75 lira; 
3 - Eşeklide 180 lira ve 
4 - Kozyatak mevkiinde 35 lira kıymeti 

muhammineli çalılıklar 6eykoz Malmüdürlü
ğünce üç müsavi taksitle 2 / 6 / 931 salı günü 
aleni satılacaktır. 

% 115 teminatla birinci taksit isteniyor. 

Yozgat C. Müddei Umumiliğin
den: 

1 - Yoııpt hapishanesinin 1-6-931 tarihinden 932 niha· 
yetine kadar bir senelik ekmek ihtiyacı kapah zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartaameıı.inin mll8addak sureti hapishane müdilrlil
ğlbıdea almacaktır. 

3 Teklifnameler 28-5-931 pertembe allnil saat 16 ya ka
dar komisyon reisine verilmit bylunacak ve bu suretle veri
lecek teklifnameler aynı saatte C. müddei umumiliği maka
mmda açılacaktır. 

4 - Ekmek yerli ununun birinci nev'inden olacaktır. Mu· 
hammen bedel 7560 liradır. 

5 - Münakasaya iştirak edeceklerin 567 lira muvakkat 
teminat verıııeleri laz ımgeleceği iliin olunur. 

BUZ 
Okkası: 3 Kuruş 
Satış maballe ri şun 'ardır: 

lstanbul ciheti: 
Beyazıt lrawvay durağı 
Geiikpaşı caddesi 
Nuruosmaniye Çenberlit~ so
kak 
Sultan Ahmet Peruzağa sokak 
Aksaray camii karşısı 
Samatya Sulumanasttr 
Unkapanı T aşç ıhr sokak 
Bahçekapt 2 inci vakıf han 
Bahçekapı Arpıcı ban 
Sirkeci Derviş soka ı, 
Sirkeci Hamam sokak 
Balıkpaıarı Hasır iskelesi 
Tahtakale kankol sokak 
Fatih Suaçhane baıı 
Fatih Şekerci Han 
Eyüp canıü karıısmda 
Bakırköy Aynalı l:ıakkal 
Y etilköy istasyon c: varı 

Galata ciheti 
Gılata Fermenecilerde 
Galata Perşembe pazarında 
Galat a Millet hanında 
Galata Topçu~arda 

Galata Demirci sokak 
Galata Kılıca' i Paşa cıımü 

f ~-·=·-~~bul Belediyesi ilanları 
Ç6p münakasası 

Beyoğlu ciheti: ! Beyoğlu Balıkpazarı 
Çia!a 'asa ray Yeni Çuşı 
L t klal caddl"si 

Bir sene zarfında Eminönü, Fatih, Beyoğlu, Üsküdar şu
bei idariyeleri dahilinde hasıl olupta arabıı. ve kamyonlarla 
iskelelere nakledilen süprüntülerle lağımlardan çıkacak mu· 
zahrafat ve kııra ağaç mezbahasındaki kan tahammüratı ve 
işgembe muhteviyatının denize ilkası kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. Taliplerin şartname almak için her giın le
vazım müdürlllğüne müracaat ederek 900 liralık teminat mak
buzile şartname ve teklif mektubunu mühürlü zarfa koyarak 
ihale gllnil olan 11 ha.ziran 931 perşembe günü saat on beşe 
kadar cncilıneni daimiye vermeleri. 

3 üncü Kolordu 
ilanları 

803,200 kilo odun kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. Teklif mektupları 7-6-931 
saat 16 da açrlaraık fiatlar ihad 
di layık görüldüğü takdirde i
halesi icra kılınacaktır. Talip 
lerin şartnamesini görmek üze 
re her gün öğleden evvel ve 
münakasaya iştirak için de ta
ırifatı kanuniye dairesinde mek 
tuplarmr va:kti muayyenden 
evvel komisyona ita etmeleri 
ilan olunur. 

* * * 
Çatalca müstahkem mevki sa 

tın alma komisyonu riyasetin
den: 

Hadunköydeki lkıtaatın ihti 
yacı için (50,000) !kilo sığır eti 
ile (5000) kilo 'koyun eti !kapa
lı zarf ile münaık.asaya konmuş 
tur. Taliplerin 30-5-931 cumar 
tesi saat 14 te Hadrmköydeki 
komisyonumuza müracaatları 
ilan olunur. 

Dr. A. KUTIEL 
Zührevi hastalıklar tedavihanesiGalata 
Karıköy Börekçi fınnı masmdı No. 3.J. 

M. M. satın alma 
komisyonu ilanı 

İzmir 57 inci fırka krtaat 
hayvanatınm ihtiyacı olan ar
ıpa kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İihalesi 6-6-931 cu
martesi günü saat 15,30 da İz
mir müstahkem mevki satın 
alma !komisyonunda yapıla
caktır. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere Fındıklıda heye 
timize ve şartname almak ve 
tekliflerini vemıek üzeı:e temi 
natlarile İzınirde mezkur !kıo
misyona müracaatları. 

* * * 
M. M. V. Satın Alma Hey'· 

etinden: 
Mardiadeki kıtaat ihtiyacı 

olan on kalem erzak kapalı 
zarfla milnakasaya konmuş· 
tur. İhalesi 27-5-931 de Mar· 
dinde Mevki Satın Alma ko
mL,yonunda yapılacaktır. Ta
liplerin prtname almak ve 
tekliflerini vermek üzere te
minattariyle Mardinde mez
kür komisyona müracaatları. 

Asmalı Mescitt~ Sofyalı 
Boyoğlu Yüksek kaldırım 
Smıservic!e klts ~ sokak 
Beyoğlu Glııvani sokak 
Beyoğlu Derviş sokak 
Şi,Jide Osm:ııÔleyde 
Şİflİde Panga!tıda 
Şişlide Kurtulm cad 'esi 
Maçkada silahhaue caddesi 
Kasımpaşada Rsgıp Bey cad· 
desi 
Altın bakkalda No. 223 

Bo{Jaziçl ciheti: 
Beıiktai iskelesi 
Bebek iskele gazinı;ısu 
Amavutköy mahallebici 
Yeniköy maballebici 
Ortaköy tramvay caddesi 
EmiriiD mahallebici 
Tarabya rıhtımında No. 8 
Bllyükdere cadriesinde 
Anadoluhiaar mahaUeb'.ci 
İstinye bira deposu 
Kuzguncukta iskele civarı 
Beylerbeyı mahallebici 
Çengel!dSy maha!lebici 
Üsklldar Çarşıboyu 
Kadıköy ciheti: 

Kadıköy Çarıı içinde 
Mod.ıı caddesi No. 261 
Kızıltoprak Ihlam :ırda 
Erenköy ista1yon civarı 

Adalar ciheti: 
Büyükada, Heybel!ada, Burgaz 

Bu dükkanlarda l:uzun ok· 
kası 3 kuruşlu-. F az!aya sa
tanlar hakkında telefonla 
Beyoğlu 4'.)85 numaraya mü-
racaat olu nması mercudur. 
Bu satış mahallerinde geceli 
gündüzlü buı: bu:unur. 
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SIVAISiNEKLnfN ieı,....ı ~ ve •il• 
eeriya bir lt~k yaruıftd- daha tehlHc.ıt· 

Glrl s._.,,1.ınekler ••"'uı ••I _,. bulaftırmalda 

E
lınayıp, aynı zarnaıtda bir 90k mOlıllk hM• 
ıklan• •lrayettn• vaaıta dhtrtar. Onun için, 
:ti• bir tahl~k••• lıal'fl ıı-..ırıı~ _,..,.~ 

adlnfa Fili· _pQaflOrtl.lwOı: 
Frıt. •ineli, elvrlalnetc. '*"'" kafMoa, tl'hl•. 

tatılatwrueu albl ha,.ratı-..'buNann ıoııum .. 
tarını tmha eder. H ... rab &ldUrClrfakat ı.._ . 
tara uıı.aararı rolıtlw. K.Uanoın- lıol&Ydar. 
t.eır. ,.pm- Pur'I dlier ••t ırat lmlla edlOS' 
eczalarla t .. vl9 etnıeylnla.111rab bplı:k ean' 
t~~•k•l•r flnrlnde ulrH ıırz t:uıat ~ • 

FLiT POSKrJRTOND2: 

.... 1 • - 1 
-·" fıtıfılıllfrl fiilli ,,.,. .... iti. ff/ılll tdHrllflalrltrlt 11 J,. 
tlmumı Depoıu: J. BERT vt fORUASI l11Uıı.ı,ı...talııla VeJ•oda Hu. 6 

(

! ............................... .. 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları ---·-1500 ton odun kapalı zarfla münakasaya konmUflur. Mli-
nakasa 8-6-931 pazartesi günn aaat 15 te Ankarada Deırlet 
Dcmiryollan idaresinde yapılacakbr. 

Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarım 
ve muvakkat teminatlannı aynı günde Hat 14,30 a kadar 
komisyon kitipliğhıe vermeleri lbımdır. 

Talipler münakasa f8rtnamelerini tiçer lira mukabilinde 
Ankarada ve Haydarpqada idare veznelerinden tedarik 
edebilirler 

.,. .... 
Haydarp8fa Demlryollar mağaza müdürlnğlinden: 
İdaremiz için pazarlıkla satın aJınacak (59) kalem hırdavat 

elektirik, demir, inşaat kumu, yerli muşamba cilau, mensucat 
ve saire gibi muhtelifOlcins malzemenin pazarlığı 25/V /31 
tarihine müsadif panrtesi günü icra kılınacaktır. Taliplerin 
yevmi mezkurda isbati vücut etmeleri ve tahriren fiat ver
meleri, bu baptaki müfredat liTtesi mağaza dahiline asılmıt· 
tır, buna nazaran izahat isteyenler cumartesi, pazar giinler · 
ın,ubayaa kısmına müracaat etmelidirler. Pazarlığa arzolunan 
malzemeden numune verilmesi icap edenlerin numunelerini 
beraber getirmesi, numuneslıı: vukubulacak teklifatın kabul 
edilmiyeceği ilin olunur. 

celbeımış u.dugu mebzul çefiıli lngiliz kumaşların kaffesi relıabtti 

kıran liatlarla atmakta oldujtwıdan, mübı)atbntıı korarlatarmadan evol 

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

işbu 

.---

EYİ BİR VALİDE 
Evl•dının oihha•ini düŞunen. her 

·hangi bir rahııtsızlık sebebile zaif 
düşdüğünü gören, bu münasebet· 
le kansız kalan. iştibasız bulunan 
çocu klıırına litif lezzetli ve mjl; 
keınnıcl bir kuvvet il•cı olan 1> " -· 

\'ermelidir .· Hei •eza.ede 1"ılunur. 

Tütün inhisarı Umu
mi Müdürlüğünden: 

Mevcut nümune ve şartnamesi mucibince 1-6-931 pazar
tesi günü saat 11 de Galatada mübayaa kom:syonunca 
pazarlıkla 10,000 ki!o yerli malı kınnap satın alınacaktır. 
Taliplerden 500 l'ra depozito a'ınır. 

MİLLİYET CUMA MAY1S UIJJ. 

,--------------------...... 

Bugün İşe başlayabilirsiniz. 
Para biriktirmeye ba,lamak için mutlaka ay veya ıe· 

nebqmı belrlemek ve ya l:ir yıldlSnümüne intizar etmek 
f8rl defUdir. 

Hemea butrön İJ Bankaııından bir kumbara alarak 
para biriktirmeye batlayabilirıiniz. 

Büylk ve küçük binlerce kişi, kumbara sayesinde, bir 
iki ııene iç.inde serm~ye sahibi olmu~lardır. 

1 TÜKİYE İŞ BANKASI' 

Marmara lsso Ba~rı ve Mnsta~kenı mevti 
luınan~anll~ın~an: 
1,000,000 Kilo Ekmek 6 Haıdran 931 cumarteri saat 14 

"kapah ıarf,. 
200,000 ,, Et 6 Haziran 931 cumarteai ıaat 15 " ka

palı ıarf,, "Koyun, kuzu ve 11aır,. 

250,000 Kilo Yaş sebze 6 Haziran 931 cumartesi uat 
16 " kapalı zarf,, muhtelif 

1 - Ctna ve miktarları 7ukarda yazılı Uç kalem iaşe 
maddeıtİ 16.S-931 tarihinden itibaren yirmi gön müddetle 
ve kapah zarf usulile müoakaAya konulmuştur. 

t - Talipler lzmit'te Kumandanlık kararglhmda ıabnal
ma komiayonu rei•lipe m11racaat ile tartnameıini görebilirler. 

3 - Yevmi muayyende münaka•aya İftlrak edecek talip
ler kanunen ibrazına mecbur oldukları veaaik ve Kocaeli 
emvaline 7abracaklat1 teminatı lptidaiyenin vezne makbuzunu 
komisyona ibraz etmeleri ilin olunur, 

---------------------------------------· -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111 

Büyük Tayyare ~~ --
Piyangosu ~~ 

S. inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir. SS --
BüyOk ikramiye ~~ --
50,000 liradır. ~~ 
Ayrıca: 15,000, 12,000, ~~ 

/ = 
10,000, 8,000, ~~ --

Liralık ikramiyeler si ----------
ve 40,000 

Liralık bir mükafat vardır .. 

İLAN 
Askeri fabrikalar satın alma 

komisyonundan 
MOoakasalarla pazarlıklara ittirak edeceklerin 

ticaret odalanna mukayyet ve kazanç vergisi ile mükel

lef olmaları şarttır. Bu vesaikin münakasa ve pazarlık 
günlerinden evvel komisyona kaydettirilmeıi muam~labn 
kolaybğı itibarile alakadarana ilin olunur. 

Çocuklarınıza güzel ve emin bir tahsil ve iyi bir terbiye 
vermek arzusunda bulunan 

EBEVEYN 
Çocuklarını: NEUHAUSEN, Schaff

bause ( Süisse ) de kain 

RHENANIA 
talim ve terbiye müessesesine göndermeleri tavsiye olunur 
Birincı sınıf ticari malumat • Asrı li<anlır için husuıl kurslar · küçük 
sınıflorda milnfcriı d~rsler, ( Almancn ve Fransızcı ) - itinalı terbiye · 
\asi Parkı ve oyun mahalleri urdır. Çocuklann s•hhatı için güzel bir 
mc\kiJe kı\inclir. Talep •ukuunda müdüri;cıçe şerait ve ma!Omaı 

hal.lundı mııfa"al tari!namcler gönderilir. 

•• 
Oksürenlere: Katran Hakkı Ekrem 

·---- ----

j:iMENTDBU 
llıe 

tiııı 
•ali 
leıı 

8 
la11 Matlup Evsaf 

Garantilidir~ 

Alemdağı ve Taşdelen E k f u M •• d •• 
müıterilerinin nazarı v a mum u ur· 

bııh 
lar 
811 
lih, 
tiy 
tib, 
edil 
dtr 
olııı. 
taııı 

•• dikkatine } • • • • k f k } 
Herglln sabah ve akpm uX.u va } a ar ar 

olmak Uzere günde iki defa 1 5 mu· 
zirde saatleri muayyen va- du·· rıu·· gu'W •• nden· 
kıtlerde Osküdardan Araba • 
meydanında 14 numaralı dük- B' · dd 1 ' · • 

-t"' 
dır. 

8 

kln önünden hareket edecek ır sene mü ete ıcar ıçın 
olan otobüslerimizin hareket Müzayedeye vazolunan emlak 
saat

0
lerki: d Bahçakapıda dôrdilncu vekıf hanın birinci kaundıı 

s ti ardan hareket 87 No. oda. ıo~ 
Sabah 7,30 

Aktam 5,15 
Alemdağ'ından hareket 

Sabah 8 
Alqam 6 

Üsküdarda İstanbul altıncı 
icra memurluğundan: 
Tamamına 8075 kıymet 

takdir edilen EreoköyOnde 
mukaddema Sabrayıcedit el· 
yevm Göztepe mahallesinde 
Orta cedit birinci Orta ıo
katında atik 39 • 40 cedit 
18 - 20 • 22 numaralarla mü
rakkam iki bap köşk ve ahır 
mahalli ve Çaınatırhane ve 
müştemilatı saireyi ve 6 dll· 
nlbıı bir evlek araıı:iyi havi 
mahallin tamamı 11 - 6- 931 
tarihine müsadif per,embe 
pli saat on d&1ten 1111 al
bya kadar ÜskUdarda istan· 
bul albncı icra daireainden 
sabf şartname.! 20 - S - 931 
tarihinde divanhaneye talik 
edilecektir. 

ikinci arttırmada borçlu 
dört taksitte deynini tediye 
edeceğini taahhüt etmişse de 
taahhüdü vaki ihlal edildi
ğinden tekrar arttırmaya vaz 
edilmiştir. Birinci arttırmada 
3500 lira mukabilinde ve a
lacaklı Hüseyin Hüsamettin 
~eyin uhtesinde kalmıştır. 
1 kinci artbrma dır. 
2000 lira mukabilinde birinci 
vo 1000 lira mukabilinde 
ikinci derecede ipotektir. 
Arttırmaya iştirak için yüzde 
on peyakçesi verilmesi lazım
dır. Hakları tapu sicillerile 
sabit olmıyan ipotek alacak· 
lılarıle diğer alacaklıların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve 
mesarife dair olan iddialarını 
işbu ilan tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrakı subuti· 
yelerini bildirmeleri lazımdır. 
Aksi halde hakları tapu 
liciliye sabit olmayanlar Hlıf 
bedelinin paylatmasından ha
riç kalırlar. Alakadarların 
yeni icra kanununun 119uncu 
maddesine göre tevfiki ha
reket etmeleri icap eder. 
Sabt petindlr. Daha faz'a 
malftmat almak istiyenlerin 
930 - 1128 No. lu dosyaya 
müracaat etmeleri ilAn olunur. 

2 - Heybcliadada Büyük mana~tır 
sinde 70 No. hane. 

ve İsmetpı•ıı caddt~ 

?;' No. dükkAnın ll - Çarşıde Takkeciler sokaj(ında 
dörtte üç hiHeaİ 3 ı' 

1-6 93i tarihine kadar ti il-hiddeti icar: 1·6-9S 1 tarihinden 
•enedlr. 

••• 
İki sene müddetle icar için müzayedeye 

vaz olunan emlak 
4 Heybeliadada arka sokakta 30 No. hane 
6 -. Tophanede llyas çelebi mahallesinde 1 .+ No. hane 
6 - Çelebloğlu A!Aettin mahallesinde f:~kipostahaııe 

16 etti 
iktı 
da 

caddesinde 2-1 :ı No. dükk4n 2· bir 
day 
tabı 

Müddeti icar: 1-6-93 ı tarihinden 1·6-933 tarihine kadar i 
senedi. 

liat 
llıi 
te11 

* • "' 
Üç sene müddetle icar için müzayedeye 

vazolunan emlak 
7 Heybeliadada Degirmen sokağında 3 No. hane 
Müddeti icar: 1·6·981 den 1-6·934 tarihine kadar üç ıened 
Mebdei icarlar: Eski · teclr İçin akdi sabıkın hitamı ~ 

mü6tecir için teslim tarihidir. 
Müdd~ti mlizayede: 22 mayıs 11 den 18 lıaziran 911 cıımart 

gllnii. 

ti \' 
tıııı 

Balıl.da mübarrer em!Ak kiraya ~erilecejp.nden müzayedeye vaı 
lunmu~mr. Taliplerin ynmi ihale olan •on günlin saat on M 
buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teınlnau muvakkatı i Rr 
ederek milzayedeye iştirak etmek üzre lstanbul Ekvaf müdurl 'I' e 
p;ündc vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları !Un olunur. dır 

E\ saf ve müştemilatt hakkında mal O mat almak İsteyenler 11ı: 
müddet zarfında müzayede odasına mııracaat ederek ecri lıaır 
raporlarını görebilirler. 

Emlak ve Eytam 
Sahlık emlak: 

~ 

Bankasındaıı ::: 
~ii 

lstanbulda Boğaziçinde Tarabya caddesinde ma müşte111i 
Kalander kasn ile Büyükadada Nizam caddesinde Sefero 
köşkleri namile maruf 2, 3, 4 harita numarah Uç bap kat 
ayrı ayrı kapalı zarfla ve sekiz senevi taklitle satıfıkl 
ihale 8 haziran 1931 tarihine müsadif pazartesi günü .A 
karada icra kılınacaktır. 

Talip olanlar lstanbul, İzmir şubelerimize ve yahut Aıı~ 
rada Umum Müd6rlük Emlik idaresine müracaatla şart 
melerimizi miitalia ve arzu buyurdukları izahab alabilir!~ 

Karacabey Harası M~ ~ 
di 

diri yetinden: ~ 
Karacabey Harasında mevcut olup Uludağ yaylalarına . evk 

lecek koyunların ıütleri kapalı zarf usullle müzayedeye konulı!' 
ve 28-:1-93 ı rarıhine oıüıadlf perşembe günü saılt on dil 
Bursada Baytar müdiriyeti dairesinde lhaleıl tekarrUr etııı1 

Şeraiti anlamak iıteyenlerin Bursa Baytar müdirlyetine ve yahut 
merkezindeki komiıyonu mahsusuna müracaatları ve ihale güod 
yüzde yedi buçuk teminat akçelcrini ve teklifnamelerinl ha 
Bıır'a Bavtar müdirivetinde hazır bulunmaları !uzumu il~n oW 

Mes'ul müdür: Bürhan 


