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'Yeni kanunlar • • 
ıçın müzakere açıldı! •• Tebarüz 

Eden 
ihtilaf ---
Cenevre6e Avrupa birtiğinı 

tetkik eden komisyonun müza
keratile Cemiyeti Akvam mec
liıinde Avusturya - Almanya 
IÜlnrük ittihadı meselesi etra
fındaki münakaşalardan tebel
lür eden ihtilaf şudur: 

E~eli. bütün devletle,- ciha
nın, tarihte emaaline nadir te
•adüf edilen bir buhranın zebu
n~ olduğunda ittifak etmitler
t1~· Bu noktada ihtilaf yoktur. 
kinci bir itaif noktaaı ela bü

tün dünyaya ,amil olan bu buh
ranın izalesi, hiç olmusa tabfi
fi İçin alakadarlar araimda te§
riki mesai lüzumunun hiasedil
llleaidir, 

Devletler, bu iki nokta üze
rinde anlaştıktan sonra itilif 
lı&f göstermiştir. Fransa batta 
C1lınak üzere bir kısım devletler 
iktısadi sahadaki tetriki mesai
rıin bütün Avrupa devletlerine 
tllınil olmasını, bu tedbirin mu
vaffak olması noktasından za
~ri addediyorlar. Fransız Ha
rıciye Nazın M. Briand ve 
Çekoılovak Hariciye Nazırı M. 
Ben~, anlatmak istemitleTclir 
ki, bu teıriki mesai umumi ol
ınaz ela zümrevi oluna, makıat 
lıi.ıd olmayacağından maada, 
•ulb ve müıalemet için tehli
keli bir vaziyet meydana ııele
lıilir. 

Almanya ve diğer bir kısım 
devletlerin noktai nazarları da 
llrnuını bir itilafın tahakku
kunu beklemeden anlata 
bilen devletlerin ' araların 
ıla uyutmaları merk~~in-
ıledir. yani zümrevi ıtılif 
r.r, büsbütün itilafsızlıktan da
~. iyidir. Fransızların "ya hep 
a hiç,, nazariyesine karşı, Al

~4•nlar, kıamen de olaa dev et
ler aras.ında teşriki mesainin 
faideli olduğunu müdafaa edi
\'orlar. 
~ rıuısızlnrm gayeleri hiç 

~üphesiz, Almanların tedbirle
rinden daha esaslıdır. Fakat bir 
~ıırtla: Vaziyet bu gaye tahak
kuk edinceye kadar beklemeğe 
lllüsait olmak lazımdır. Bütün 
ı\vrupa devletlerini şamil bir 
teşriki mesai, elbette yarım 
tedbir olması lazım gelen, züm
revi itilaflardan daha faidelidir · 
ı\ncak yarım tedbiı· de tedbir· 
•izlikten iyidir. 

F ranıız Hariciye Nazırı M. 
Briand, projesini ileri atalı bir 
seneyi geçiyor. Henüz gayeye 
doğru büyük adım atıldığı id
dia edilemez. Gariptir ki, Biz
lat Briand tarafından bazı dev
letlere karıı alınan vaziyet, 
birliği gayesine doğru götür
ınekten ziyade bugayeden daha 
ıiyade uzaklaıtırdığı zamanlar 
olmuştur. Avrupa birliği tetkik 
komisyonunun bir senelik faa
liyeti neticesi tebarüz eden bir 
hakikat te ıu olmuttur ki, Av
rupa milletleri arasııı~aki iktı
sadi ihtilaflar pek denn ve pek 
esaslıdır. Ziraat memleketleri 
vardır. Sanayi memleketleri 
vardır. Bu memleketlerin 
Anupa harici memleket-
lerle münasebetleri vardır. 
Avrupa, Amerikanın müttehit 
cümhuriyetleri şeklinde iktısa· 
di bir vahdet vücude getirmesi 
için aradan çok zaman geçmesi 
V zımdır. Bu, bütün alakadar· 
lar tarafından gösterilen hüsnü 
niyete rağmen, bugünkü, ya-
rınki bir mesele değil-
dir. Binaenaleyh bu gün 
Avrupa devletlerinin kar
şılaıtıklan mesele şudur: Ta
hakkuk etse de uzak bir istik
bale ait olan bir ihtimale ümit 
bağlayıp beklemeli mi, yoksa 
her devlet kendi derdine bir ça 
re mi aramalı? 
Eğer ortada Avusturya_- ~1: 

tnanya gümrük mukavelesı gıbı 
F ranaa için birinci derecede e
hemmiyetli bir politika mesele
•i olmasaydı, Fransız Hariciye 
Nazın da buna ancak bir şekil
de cevap verebilirdi. "Aç tokun 
halinden anlamaz,, derler. Ci-

Yeni mali kanunlar için müza
kere açıldı ve muhtelit encümen 

teşkili teklifi reddedildi •• 

Yeni kanunların tetkik ve müzakeresinde çok 
hassas ve dikkatli olmak mecburiyeti vardır - -

Teşkilat idare hegeti reisi 
Ankoratlon ıeldi. lzaltat 

tHJrigor .. 
Halk hrka11 htanbul Viliyet rel· 

si Cevdet Kerim B. dün Ankarad.n 
tehrimize gelmit
tir. Cevdet K•· 
rim B. bir mu-

Kazanç, muamele, 
müsakkafat, vera

set kanunları 
Mecliste .. 

harririmize amu· 
mi kongre hakkın

) : d· u beyanatta 
! b · muıtur: 

Dünkü müzakere 
nasll oldu? 

Mazhar Müfit Beg 

ANKARA 23 (Telefon) -
Bugün Mecli~ Refet Beyin ri
yasetinde toplandı. Refet ~.e~ 
riyaaet dvanının bir teklıfını 
heyeti umumiyeye arzetti. Ez
cümle dedi ki: 

- Encümenlerimiz faaliyet
tedir. Fakat henüz çalışmağa 
başladıkları için heyeti umumi 

essir olan devletler arasında 
bulunan Fransa da başka mem
leketlerin vaziyetini bir türlü , 
anlayaınıyor. ı 

R. Zühtü B. S. Sırrı B. 

yede müzakere edilecek işleri 
intaç edememiılerdir. Yalnız 
malümu alinizdir ki bu devrei 
içtimaiyenin en mühim kanun
ların ıvergi kanunları teşkil et 
mektedir. Fakat bu kıuıunların 
her birinin dört, beş encümen 
tarafından teklifi münasebetile 
ayrı ayrı müzakeresi icap etti-

(Devamı 6 mcı sahifede) 

KUPONU 

( No. 16 J 
Bu kuponu kesip 

saklayınız. 

Piyango tafsilatı 7 nt:l 
sahi/ ıunizdedir • 

h . Kongre mü

zakeratı battan 
nihayete kadar 
yevmi gazetelerde 
yazıldL Vatanın Cevdet Kerim B. 
h« tarafından gelen mii..-ail ve 
meb'uslar bey'eti vekilecle beraber 
olduğu halde fırka Ye memleket it· 
!erine ait ibtiyaçlan vukuf ve sala
hiyetle tetkik ve teıbit ettiler. Her 
mii..-ail keıuliae ait kısunlan aldı. 
Onümüzdeki senelerde bunun feyiz
li semerelerini ıöreceiiz- ıatanbul 
vilayet kongreoinde teabit edilen ve 
büyük kongreyi alikadar eden bu
suoab da ehemmiyetle tesbit ettik. 
Eoasen vilayet kongremizde ciddi 
bir tetkikle vücude ıretirilen ve vi
layetimizin mibtelif safhalarındaki 
ihtiymçlarına tekabül eden teklifleri
miz kongrece ve alikadar makamlar 
ca liyık olduiu ehemmiyetle tetkik 
edilmi9tir. 

Münhal meb'usluklar için henüz 
intihap emri almadık. On lıeı süne 
kadar emir alacajunızı iimit ediyo-
rum. 

Türk Ocaklarmın vaziyetini 
tetkik etmek üzere fırka merkezin
de bir komisyon tetkil edilmiıtir. 

Bütün vilayetlerden devir muamele 
sine dair henüz ıreien raporlar ta
mam değildir. Ocaklann bundall 
sonra alacağı tekil ve meoai hakkın 
el. bu komisyon bir talimatname ha
zırlamaktadır." 

Malige teftiş hey' eti reisi 
Adil Beg 

Maliye müfettiti Celal Bey, Sul
tan Ah- evnık mahzeninden oa
tdan kıymetli evralo tarihiye mese-

tanahmetteki Maliye mahzenine. 
Metrutiyetin ilinından sonra bir 

Tarih Encümeni te~kil edildi. En-
ciimen Topkapı Saraymd.ki evrakı 
tetkik etti, ve hepsini de BabıaJi ar
kasınd.ki Cevat Pata kütüphaneu-

, 

. 
' 

• 

işte hiç işe garamaz dige. 
satılan torilı oesikaların 

dan biri 

manlar Maarif Nazm olan P. r:.;t 

Pataya müracaat ettim. Kendisini 

evrakın yığdı bulunduğu yere gci-

( Devamı 6 ıncı sahifede) ---·-· .. --·------·---- -
Zıt emirler! 

Müsakkafat tahrir ko
misyonlan bu işin için
den nasıl çıkacaklar? 

Vergilerde müsavatın temini 
için Fatihte yapılmakta olan 
yeni tahriri müsakkafat 1931 
mali senesi içinde vilayetin bü 
tün kazalarına tetmil edilmiş
tir. 

Verilen malümata göre tah
rir komisyonları bozuk yapıl
mış olan numaratajdan dolayı 
hayli müşkülatla uğratmakta
dır. 

Bu sebepten tahriri esnasın
da esas deftere uymayan numa ı 
raların tuhih edilmesini defter 

1 
. 

darlık komisyonlara bildirmit· 
tir. 

Halbuki diğer taraftan vali 
ve belediye reisi Muhiddin Bey 
de müsakkafat tahrir komisyon 
lanna emir vererek numarala
rın değiıtirilmesini menetmit 
ve aksi hareket edenlere taz
min ettirileceği bildirilmittir. 
Bakalım timdi komisyonlar ne 
yapacak? 

Kooperatif haftası 
ANKARA, 22 (Telefonla) -

Bura ticaret mektebi önümüzdeki 
hafta bir kooperatif hafta11 yapacak 
tır. Hazırlıklar yapdıyor. Talebe ko
operaifi bizzat İci.re edecektir. 

Nihayet vapurcularla 
anlaşmak kabil oldu 
Karadeniz hattındaki lüzumsuz 

nihayet verildi rekabete 

Seyrisefain w hususi müesseseler, muralruiıslar 
müzakere esnasında 

Meğer yedi seneden beri an- ğunun devam edemiyeceğini bi 
!aşamayan Seyrisefain ile va- Jiyorduk. Fakat bu vaziyetin 
purcuların itilaf edebilmeleri i- neticesine merak ediyorduk. Ni 
çin, geçen günkü gibi Karade- hayet bu vaziyet, şayani mem
niz hattında fiatleri bir liraya nuniyet bir itili.fa varmak sure. 
kadar kırmaları lazım geliyor- tile neticeye raptedilmiş tir. 
muı. Dün öileden itibaren, vapur 

Bu gayri tabii n•.,rul nr.w:lu (Devamı 6 ıncı sahifede) 
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f\'o: 13 Yazan : M. Ya1Ju:ı 

Eleni'nin ağzı açıldı 
Komisyon • 

mesaısını 
• • bitirdi Türk -Yunan dostluğ--..:ı 

Tevfik Rüştü Beyin beyanatı Atina k 

" Ah, bu haritayı bana o vakit 
neden göstermedin ? ,, 

1932 de toplanacak tahdidi teslihat 
Türkiyenin de daveti kabul 

konferansına 
edildi 

gazeteleri tarafından f 
müsait bir surette tefsir edilmektediı 

Klio arkadaşını temin etmiş 1 mak mümkündü.. O günlerde 
ti. ' bana bu haritadan bahsetmiş ol 

Eleni odasının köşesinde yer saydın şimdi ikimiz de (Vene. 
de duran zarif bir çekmeceyi a- dik) te bulunacaktık •. 
çarak, küçük bir harita çıkardı: Klio bu sözü çok ciddi ve sa-

- Şu kağıdın üstündeki çiz- mimi olarak söylemişti. 
gileri ıörüyor musun? F atih'in sevgilisi, bu esraren 

Klio hayretle eğildi. giz harita karıııında maneviya 
Harita üstündeki çizgileri tının sarsıldığını hissetmişti. 

tetkik etti: Mütemadiyen: 
- Bir siyah nokta.. Uzun - Ah .• Bu haritayı bana o 

bir yol.. Bir salip işareti.. Ve vakit neden göstermedin? 
sonra, aşağıya doğru bir çok Diye söyleniyordu. 
noktalar ve çizgiler... Para! .. . 

Eteni bu noktaların ve işaret Elmas! .. . 
lerin manalarını anlatmağa bat Gizli yollar! 
ladı : Ve sonra Venedik ... 

- Bu toprak altında uyuyan Bu dört kelime Klio'nun zih 
bir hazinedir. Kliocuğum ! Şu ninde yerletmitti. 
gördüğün salip işareti, define- - Şimdi ne düşünüyorsun, 
nin bulunduğu yeri gösteriyor. Eleni? 
Bu noktalar da o defineye han- Diyerek, arkadaşının boynu-
gİ yollardan gidileceğini itaret na sarıldı. 

ediyor. Artık, paralar, elmaslar .. ha. 
Klio şaşırdı .. Söy)iyecek söz sılı Koıtantin'in toprak altına 

bulamıyordu. gömdüğü define Klio'nun elin-
- 3u defineyi sen nerden ve deydi. 

nasıl keşfettin? Fatih'e giderek: 
Diye sordu. - İşte, bir gece içinde herte 
Eleni devam etti: yi meydana çıkardım. 
-Koatantin, Bizans'ın Türk 

Diyecek olursa, hem sarayda 
ler tarafından zaptedileceğini ki mevkiini tahkim edecek, 
anlayınca (Romanos Portoe) hem de Padişaha kendisini e•
cıvarında bir yere bütün servet kisinden çok daha fazla sevdir 
ve mücevheratını gömmüştü. 

mit olacaktı.! Muhasara esnasında her türlü 
Eleni, haritaya ait tafsilat 

ihtimali nazarı dikkate alarak, 
verirken, Klio, büyük bir te· 

definenin bulunduğu mahallin reddüt ve kararsızlık içinde bo 
haritasını kendi elile yapıp ba- calıyordu . 
na ve.-di ve: "Kızım, dedi, sen 

Esrarengiz haritayı meydahanedanımız içinde en ziyade 
na çıkarmakla, ayni zamanda, 

sır saklayan zeki bir kızım! Türklere de büyük bir hizmet 
Bu haritadan ıenden ba,ka bir 
kimsenin haberdar olmasını i• etmiş olacaktı. 
temem. Eğer surlarda ölürıem, Klio, kendikendine: ~ 
günün birinde bu defineyi çıkar - Eleni, Kostantinle bera-
tır ve hanedanıma takıim eder· be rtarihe kanıan bir neslin 
~in! Bu haritada, Bizanı'ın bü- son evladıdır. Ona yardım et
tün esrarını yani yer altındaki mekle yalnız bir ,ahsa iyilik et 
gizli yolları birer birer göster. miş olacağım ... Halbuki, hari
dim. O yollardan, istediğiniz ta Sultan Mebmet'in eline ge
zaman istifade edebilirsiniz!,, çerse Türklere yardım etmit o-

Klio: lurum. Artık, (Bizans) ın dev
- Yavrum, dedi, sen bana rilen tacını giyecek bir fert kal 

bu esrarengiz haritadan şimdi- madı! Türkler (Paleoloğ) ha
re kadar niçin bahsetmedin? nedanının mezarları üstünde 
r ehli keli günler geçirdiğimizi yeni ve muhteşem bir saltanat 
unuttun mu? O vakit bu yollar kurdular. Bu büyük zaferi ya
dan istifade ederek kaçamaz- ratan hükümdara hizmet et
mıydık? mekten başka, benim için yapı 

Eleni, (Bizans) sokakları- lacak bir it kalmamıştır. 
nın bütün esrarını gösteren bu Klio bu kararmı verdiği za
mühim vesikayı bükerek tekrar man kalbi çarpıyor, elleri tit-
çekmeceye koymak istedi: riyordu. 

- O vakit bu gizli yollardan Haritayı padiıaha ihbar edin 
istifade edemezdik .. Çünkü yol ce (Eleni) nin akibeti ne ola
ların methalleri ve müntehası caktı. ? 
Türkler tarafından tamamile Prenıes Eleni, sevinç ve he-
İ!gal altındaydı. yecan içinde. mütemadiyen gü 

- Fatih (Sırbistan) seferi- lüyor: 
De gittiği zaman, buradan kaç- (Bitmedi) 

• 

Yüzbaşı Cetaı 
Türk Ordusunun ilk edebi roman. 

Muharriri: 

Bürhan Cahit 
Biirhan Cahit Bey arkadaıunız Avrupada bulunduğu sı

rada Milliyet için bir roman hazırlıyacağmı vadetmitti. Ar
kada~ımız laviçrede istirahat ettiği eınada bu vadini tuta
rak (Milliyet) karilerini ve bilhassa kahraman Türk ordu
sunu fevkalade ali.kadar edecek olan eıerini ikmal etmiştir. 

Merhum Cemal Paşanın Mısır seferile Suriye cephesin
deki askeri hal'eketler esnasında T edmur sahasında ve uya
n ık Arap aşiretleri arasında geçen ıiyasi ve milli bir mace
rayı ihtiva eden bu edebi roma nın kahramanı ve adı: 

Yüzbaşı Celal 
dir. Burhan Cahit Beyin kadınları, gençleri ve bilhassa genç 
zabitleıi ali.kadar eden bu eserini yakında 

Komisyonda 
son celse 

M. 
..... ...._ 

Briand Parise 
hareket etti 

Mosgô Briand 
CENEVRE, 22 (A.A.) - M. 

Briand'ın müdahale ve tavassutu Ü· 
zerine Avrupa birliği komisyonu, 
F ranıanın inıa ve imar plinının a .. 
na hatları itibarile kabul ederek 
mesaisine hitam vennittir. M. Bri
and, komiıyon meıaiıinin hitamı 
münaıebetile son bir hitabe irat ede
r~ Avrupa milletleri arasında tesa· 
nüt mefküresininin tahakkuku te .. 
menniıjni izhar etmit ve sözleri he
yecan ve alkıılarla karşılanmıtbr. 

M. Henderson cevap vererek bü
tün komisyonun M. Briand'ı kendi 
eseri olan müeueıelerin mukaddera 
tına daha uzun zamanlar riyaıet et
tiiini görmek arzuıunda bulunduğu
nu söylemittir. 

M. Briand Parise döndii 
CENEVRE, 22 (A.A.) - M. 

Briand, M. Von Curtiuı'u ziyaret 
ettikten ve M.. Henderıon ile görüt 
tükten sonra saat 13, 15 te Parise 
müteveccihen buradan hareket et
miıtir. Mumaileyh, istasyonda Fran 
sız murabbaı hey'eti bası ile, yük
sek f&hsiyetler, Cemiyeti Akvam l<i 
tibi umumiıi ve sabık muharipler ce
miyetlerinin bir çok murahhaılan 
kesif bir halk kitlesi tarafından teı
yi edilmiıtir. 

M. Briand lehinde 
nümayişler 

PARIS, 23 A.A. - Gece yan
ımda evvel istasyonda M. Briand'ı 
alkıılamıı olan nümayiıçiler tehrin 
bir çok mahallerinde "yatasın sulh, 
ya§um Briand" diye baiırarak alay 
lar teıkiline teıebbüs etmiılerdir. 

Polis, nümayişçileri dağıtmıştır. Ge
ce yarısında nümayitçilerden bir 

grup, hariciye nezareti önüne gele-. 

rek M. Briand'ı uzun uzadıya alkıt

lamı!lar ve kendi•ini görmek iate· 
mi§lerdir. M. Briand, iki defa balko
na çıkarak halka görünmüıtür. 

Belçikada kabine 
BRUXELLES, 23 A.A. - Kral, 

istiıarelerine batlam1ttır. -Kendileri 
nin malümııtına müracaat edilen tah 
siyetlerin ekıerisi kabinenin M. Pou 
let tarafından teıkilinin muvafık o
lacağı mütaleasını serdetmiılerdir. 

M. Poulet, saraydan çıkarken kabi
ne teıkili ihtimalini derpif etmemiı 
olduğunu &Öylemiı ve sıhhi vaziye

tinin meb'uıan mecliıi reiıliğini ka
bulden imtina etıneıine sebep ol
muş olduğunu hatırlatmıştır. 

ltalyan bütçesinde 
yapılan tasarruflar 
ROMA 22 (A.A.) - Nazırlardan 

M. Ciano ile M. Bottai, meb•usan ve 1 
ayan meclislerinde demiryolları, pos 
ta ve telgraf ve bahri ticaret bütçe 
!eri tasarrufatı hakkında izahat ver
mişlerdir. Her iki nazır, demiryolla 
n hasılatının bütçe tahminlerine na~ 
zaran 719 milyon Jiret nokl\an çık· 
tığını, fakat maaarifin de 650 mil
yon liret miktannda indirilmiş ol
duğunu fÖylemiılerdir. 

Japonyada yangınlar 
çoğalıyor 

TOKYO, 22 (A .A) - Son on 
beş gün zarfında Japonyada vukua 
gelen ve binlerce binanın harap ve 
bir çok nüfusun telefolmasına sebe
biyet veren ınüthit yangınlardan bi-

MİLLİYE1 
.;ahifelerinde okuyacaksınız •.• 

l riıi de Y okohama' da ohnuıtur. Bu 
yangında bir kişi ölmüt 50 kiti de 
aiır surette yaralannuıtır. Ateı, cİ· 
var binalara da sirayet etmit olup 
bu telgraf çckildiii zaman hiıla de-

1 vam etınelr:te idi 

··i~&.OW..ATıı , ........... ,. ~ 
Fransızcanın 
Sukutu --Fransızcanın harbi umumiye ka~ 

dar bir imtiyazı vardl: Diplomatla
rın lisanı idi. Beynelmilel konferanı 
!arda Fransızca konuıulur. Muahe· 
deler Fransızca yazdll', hatti baz1 

bükumetleı· kendi hariçteki sefirleri
le Franıızca muhabere ederlerdi. 

Versay konferansında diplomasi 
tarihinde ilk defa olarak lngilizce 
iıidildi. Bunun sebebi Amerika Re
isicümhuru Wilaon'un Fransızlaragö 

re, cehaleti, fakat hakikatte liıan 
buıuıundaki bebreıizliği idi. Wilıon 
Fransızca bilmediğinden lngilizce
nin konferans müzakeratında reımi 
liıan olarak tanınmasında ısrar et
ti. Ve bir defa bunu kabul ettirdik
ten sonra da dünyayı ıslah için takip 
edilecek prensipleri kendisine mab
suı talakat ile izah etti. 

O günden bu giine kadar Fransız 
canın yıldızı sukut etmekte ve lngi 
lizce diplomasi liıanı olarak yerini 
almaktadır. devlet ricali konferans. 
larda bazan kendi liaanlarım kulla
nıyorlar. Garbi Avrupa lisanlarından 
birini kullanm~k istedikleri zaman 
da Fransızcadan ziyade lngilizceye 
itibar ediyorlar. Şimdi içtima halin
de olan Cemiyeti Akvam me<:liıinde 
kullanılan liaanlar şayanı dikkattir. 
Henderson, tabii lngilizce söylemiı. 
Brüning, Almanca cevap vermiş, 
Grandi geçen içtimada lngilizce söy 
!ediği halde bu defa 1 tal yanca ko· 
nuımafı tercih etmiş. Fakat şayanı 
dikkattir ki Schober de Avusturya
nın davasını lngilizce müdafaa et. 
miş. 

Bu vaziyette Fransızca söyleyen 
yegane aza Briand olmuıtur. Bey
nelmilel konferanslarda, büyük dev· 
!etlerin murahhaılan,nndi lisanları 
nı kullanmağa ıneyle· liyorlar. Umu
mi lisan alarak ta .. ricen Fransız-

ca yerine lngilizc_ kaim oluyor. 
Cemiyeti Akvam ve Avrupa bir

liği komisyonu aibi beynelmilel içti
malarda devletler müsavi olduğuna 
göre, eğer her murahasm kendi fi .. 
sanını konufması milli bayıiyet me
selesi şekline konulursa, içinden çı
kılmaz bir vaziyet hasıl olacaktır. 
Beynelmilel içtimalarda kendi liıa

mnı konuımak, her keıin anladığı 

bir lisanı bilmemek demektir. Bir 
zamanlar bu, bir diplomat için ayıp 
addedilirdi. Ta ki Wilıon, diplomasi 
de "cehaleti,, moda haline koydu. 
Ondan sonra herkes tecahül ederek 
Franıızca bihnemezlikten gelmeğe 
başladı. Dolarm kuvveti bu vesile 
ile de kendini ıröstermiı oldu de
mektir. 

• * • 

Zirai itibar 
şirketi --Italya, Türkiyenin de 

iştirakini istedi 
CENEVRE ,23 A.A. - Cemiye

ti Akvam meclisi 1932 senesinde 
toplanacak tahdidö ı,.lihot konferan 
ıına Cemiyeti Ak
vam azası devlet
lerle Cemiyeti Ak 
vam dahil bulun
mayan Türkiye, 

Sovyetler birliii, 
Efganiıtan, Bre

zilya, Kostarika, 
Amerika, Mııır, 

Equateur ve Mek 
aika hükUmetleri

ni d"vet etmeğe 

karar vermiştir. 
M. François 

Poncet Zirai itib. M. Grandi 
meselesi hakkında kaleme alınan 

raporu okumuştur. M. Poncet Bel
ç ika, İngiltere, Fransa, lıveç ve 

lsviçre hükumetleri beı azadan mü
rekkep olarak teşekkül edecek ko
mitaya birer mün1eısil tayinine da

vet etmelerini Avrupa birliği tetkik 
komisyonu azasından talep etmiıtir. 

Meclis, Avrupa birliği tetkik ko
misyonunun taleplerin ittifakla tas· 
vip etmİftİr. 

İngiltere hariciye naZJrı ve mü
messili M. Henderson alikadar hü
kumetlerin sukutu muhafazaya da
vet edilmelerini teklif etmittir. Leh 
hariciye nazırı ve bat murahhaaı M. 
Zaleaki ile Dançing hükumeti reisi 
mütalealarını uzun uzadıya söyle
mekten vaz geç.mitler, Dançing'deki 
ali komisere tam bir itimatları oldu 
ğunu beyan ebniılerdjr. 

Meclis Dançing arazisi dahilin

de yatayan Leb fUbesinin tabi tutul 
maları lazım gelen muamele hakkın
da Laheye ad,.let divanının iıtiıari 
mahiyette reyini almağa karar ver
miştir. 

ltalya hariciye nazırı ve baş mu
rahhası M. Grandi "Zirai itibar ter
hin şirketi" ne Türkiyenin de İftİ

rak etmesini talep ctmiıtir. 

M. François Poncet teşkilat he
yetinin mezkür §İrkete Türkiyenin 

ve günün birinde Cemiyeti Akvam 
azaıı olmayan devletlerin de İftira~ 

kini temin için 30 eylulden evvel bir 
çare arayİp bulmasını teklif etrniı

tir. M. Poncet'in bu teklifi kabul ı> 
dilmiştir . 

ATINA 23 A.A. - Türkiye Ha
riciye Vekili Tevfik Rüştü Beyin 
Cenevrede Atina Ajanıı müdü1·üne 
yaptı(ı beyanat, iki memleket ara
sındaki bütün samimiyetin bir defa 
daha teyit edilmit olduğunu gör
melde memnun olan tekmil ırazete
Jer ta1·ab:ndan müsait bir surette tef .. 
sir edilmekedir. 

"Eleflt:ron Vima'' gazetesi diyor 

ki: "Tevfik RiiJtü Beyin beyanatı 
dP··'--tler aruında kendi menfaatlo-

ri için ınÜ&aİt bir itimat 

yalmz aralarındaki iyi ve 

münaıebatın yaratabileceii hakkı91 
dairi zihniyeti tamamen teyit 
mekteclir. 

11Pah"iı" cueteıi beyanatın Y 

naniıtanın Türk.iyeye kartı olan 

yasetindelci mutlak ıamim.iyetin 

kara tarahndan tanınmıt ve tak 

edilmi~ olduğu hakkındaki kısm 

bilbaua iıaret etmektedir. 

Kazanç vergisi 
Bir komisyon teşekkül etti 

ANKARA 23 (Telefonla) - İktıaat encümeni kazanç verıi 
ni tadil eden kanun liyihasınr tetkik için bir komisyon t 
etmittir. Komisyon azaları İzzet (Afyon), Fuat (Aydın) lsm 
(Şebinkarahisar) Tah~in (Kastamonu) Beylerdir. 

Maarif vekaleti memurlarından 
biri Ankarada tevkif edildi 

Gazi Hz. 
~ı~~,~till 
Galatasaraydanda ga

libiyet bekleniyor 

!Temmuzda lstanbu 
lu teşrif edecekler 

Balkan konferansı 
ANKARA 23 (Telefon) -

Mardin meb'uıu Ali Rıza Bey 
Balkan konferanaına ittirak i
çin Sofyaya hareket etmittir •. 

Kastamonuda yol 
inıaah 

Bu günkü maçta Galatasaray' da 
esaslı bir değişiklik olmayacak .. 

' takımı kadrosunda eıasli bir 
1 değişiklik yapmayacaktir. An· 

cak eski kalecisi Ulvi Beyi ye
dek olarak bulunduracaktır. 

Bu takımın galip gelıp gele
memesi hakkında bir tahmin 
yapmak doğru değildir. Hepi· 
miz biliriz ki Galatasaray hiç 
beklenilmedik zamanlarda hari 
kalar yaratan bir takımdır. 

1 
Onlarda içden gelen bir heye. 
can ve kazanmak arzu!u doğ
du mu biliriz ki Galatasaray ga 
liptir. Bugünkü maç bu heye
can ve arzuyu evleviyetle doğu 
ı·acaktır. Ancak şuraaı vardır 

ANKARA, 23 (Telefon) -
Gazi Hazretlerinin temmuz bi
dayetinde İatanbulu ve Yalova 
yı teşrifleri ihtimali kuvvetli
dir. 

Kayseride sıcaklar 
KA YSERI, 22 A.A. - Burada 

havalar birdenbire ısınmıı ve tiddet 
li sıcaklar baflamışbr. Üç günden 
beri dayanlılmıyacak derecede aıcak 
devam etmektedir. 

KASTAMONU, 22 A.A. - Yeni 
sene yol intaatı faaliyetine ıreçil· 

mittir. Amelei mükellefe poıtalan 

tanzim edilmiı ve her köyün çalııa 
cağı yollar tesbit olunmuıtur. Bu 
sene vi!Ayet dahilinde mükellef a
mele olarak 40 bin kiti çalııacaktır. 
Bu sene zarfmda yapılacak yol 70 
kilometreye yakındır. 

ki, çok büyük bir talisizlik bü: 1 Perşembe akşamı limanımıza gelen Alman bandıralı Materoza 
J tün bu tasavvurları alt üst ede- ı vyah n.puru dün akşam Suriyeye hareket etmittir. · ı bi 1 i r. !!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!li!!ıı!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i'!!!!!!!!!!!!!!!=-!1!!!11!!!! 

--- Şunu inkar etmemelidir ki hediye etmesini bekleriz. 1 sızdı. Çünkü geçen gün şehri-
Galatasaray fevkalade (an- mize gelen zayıf Levyıki takı· 

Galatasaragın arslanı: Nihat form) bir vaziyette değildir ve Ayntraht takımı mından bile daha çürüktür. Bu 
Cuma günkü maçta Fenere galip gelirse bu muzafferiyeti Galatasaray - Fenerbahçe ile nu futbol heyeti dahi tecviz et 

mağlup olan Olympiakos yarın ancak onlarda mevcut olan maç yapmak için haziranın 12 meyordu. Ve iıtememekte de 
Galatasarayla karşılaşıyor. Ba- azim ve iman sayesinde kazan- sinde gelmesi rivayet olunan çok haklıdır. Çünkü lik maçlan 
kalım, nasıl bir neticeyle karşı- mış olacakları muhakkaktır. AlmanAntroh takımının gelme bu arızi oyunlar dolayıaile çok 
Ia,acağız? Her halde bugün Galatasa- si kalmıştır. Zaten bu ekipin eecikivordu. 

"6u2ünkü maı;,ta Galatuaray raydan bize yeni bir galibiyet şehrimize ıetirilmeai mt<~•·l\.- ' 'd.0 

Ot· 

ah 
eıı 

ta,. 

l!iit 



• 
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fyon konferansından hey'eti murahhasamız ne isteyecek 
aLkonomi 

ı Lfyon konferansından 
~:neler isteyeceğiz ? 
t 

ihan imal hakkının üçte birinin bize 
y~ ·ı ı d v. - "'~rı mesini ta ep e ecegız 

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

D NKARA 22 mayıs - Af- j te birinin bize verilmesini i~te
iı kongresi ayın yirmi yedi- melde tereddüt etmeyecek.tı~ .. 

e Cenevrede toplanıyor. Bu Türkiyenin bu metalıbmı 
aJI feransta memleketimizi konferansta müdafaa edecek o
lır·•sil eden bir heyet te yeşil lan heyetimiz iki büyük hakika 

alı nıasanın etrafında yer a- ti göz önünde bulunduracak· 
k bu beynelmilel meselede tır: 

] afi ve hukukumuzu müda- 1 - Türkiyenin bu hakkı 
1 ed~ktir. Bu günkü man- teslim edilmelidir. Zira hem iyi 
ra İtibarile İnsani gayeler is- hem de ucuz morfin, herontin 
ldkafından ziyade iktısadi bir ve ila .. Yapabilmek için onun e 

ve• •at arzeden bir konferans· !inde her türlü vasıta ve imti
mı ~esele, hangi tarafından yaz vardır. Bundan mada Tür
m· ık edilirse edilsin her iki- kiye afyon imalatını devletlet-

lde de müdafaa ettiİi:imiz da- tirmeğe karar vermiş ve bu hu 
a, noktai nazarından çok haklı susta hükômet meclise bir ka

atı !nıvvetliyiz. Afyon meselesi nun layihası tevdi etmittir. Bu 
at·tinı İçin iki cepheden müda- suretle hakiki maksadın husu-
let edilmek lazım gelir: lü için samimi arzu ve kanaati 
ia l - Ziraat cephesinden. isbatta en büyük adımı atmış 
o l~ - imalat cephesinden. bulunuyor. 
· Zıraat cepbesinden en ileri 2 - Bir milyon Türk rençhe 

el nıemleketler meyanında ri bununla geçiniyor. Onları ız
.. ~an ve Hindis~an gibi istih tırap ve sefalete düçar etmek sa 
rıbarile bizi geçen memle- lihlyeti kimseye verilmit değil 
eC:. ~hr~a da hakiki, fenni ve dir. 

nc'l~kıb~•Yacın temininde bi
en.• • ı ı ızimdir, Zira İran ve 
rı· ınt afy 1 . 
ü· İn kul! on arı tıbbi edvıye 

. anılmaya salih olmak-
tır. dzıyade, cinsi a,ağı bulundu 

n an ·- k il çıgnemekte ve içme te 
T :nılma.ktadır. .. 

şekkullerin aleyhinde mu 
yaeleb ' · h ayrağını açtığı afyon ış 
un k Unlardır. Yer yüzünd': e!' 

M. SADREDDİN 

Peşte sergisinden 
avdet 

lktısat vekaletj namına beynel
milel Peıte sergisine giden lstanbul 
mıntakaıı sanayi müfıettitlerinden 
Halit Bey avdet etmitir. Sergi ko
miseri Danif ve Milli tasarruf cemi
yeti müdürü Vedat Nedim Beyler 
Pettede eıyanın devri ile meıgul
dürler. Bir iki güne kadar avdet e
deceklerdir. 

sek kalite, afyonu yetıştı: 
ero arazi ve iklimin bu fevkala 
h· t kabiliyetini sui istimal et-
ını nıiş, daima beşeriyetin bu Yunanlılar pamuk 

• §ru ihtiyacına cevap verecek 
kdardaki istihsalde kalmış, yetiştirecekler 
akçılık ve diğer mükeyyifat Dün gelen m•liımata nazaran, 

n afyon istihsali yoluna git·' Yunan hükümeti Yunanistanda pa
nıi§tir. Ve hatta sarahaten 
ia edilebilir ki Türkiye, af

i- l~nun insanlığı tehdit eden şe-
1 ve surette istimaline mani 
lınak için son senelerde müca 
e_leye geçen devletlere tekad-

. etmiştir. Elli sene evvel 
~1 l" hanvre indien,, i esrarın zira 

11 1 ve istimdini kanunu mah
sla menetmesi ve bunu cü

liın addetmesi, bu mücadeleyi 
•edeni bir mevzu telakki etme 
1 İddiamızı teyit etmez mi? 

Memleketimizde afyon zira
İnden geçinen vatandaşların 
edj bir milyondan aşağı değil 

- l r. Ve_ bu vatandaşlar açık bir 

1 
ade ıle ve alın terile ancak 
jekleri?i çıkarırlar ... Bu iti
r adır ki Türkiye afyon kon
ransına i' tir ak ederek tahdit 

l• e.nsibine iltihak eylerken ken 
ıaınden daha az mükeyyifat i
al eden veya yalnız bu işin ti 
retini Yapan millet ve memle 

ktlerle anlaşmada bir fedakir
nıevzuu bahsolunca kendi 

CVkiini takdir eylemek haklı 
e ıneşru hissesini ısrarla iste
ek_ten geri kalmayacaktır. 

il) Zıı-aat cephesinden emsalsiz 
~tı nıevkiimizi imalat cephe-
•zc! t k k d' z· ki • a viye etme ~e ır. ı~a 

•ti" neden beri fabrıcaut mıl-
0 er arasında da dahil bulunu 
ah~~·. Ko;-ıferansta imalatın 
e ıdı müzakere mevzuu olur r: \'e bunda fabrikan milletler 
Sınd- . 

muk ziraatinin tamimi iç.in bir ensti

tü vücude getirmi,tir. 
Diğer araftan pamuk ziraatini 

teşvik için de pamuk zürraınm le
hine bir kanun liyihası tanzim edil 

mittir. 
Gelen haberlere •Öre, Yunanlı

lar Yunanistanda memleketimizde 
yetiten pamuklara müşabih pamuk 
yetitebileceği kanl'atindedirler. 

Fındık ve afyonlarımız 
Ticareti hariciye ofi i idare ko

mitesi dün toplanarak, men'i tağtit 
kanununda fındık ve afyonun va:ıİ· 
yeti hakkında hazırlanAn raporları 
acın defa olarak müzakere etmittir. 
Bu iki rapor Ali ikıısat meclUini" 
bu defaki içtimaıncla müzakere edi

lecektir. 

• .. n n ......... 
Kambiyo Borsası --~"'-= -

lsterlln 1030 Kuron 15,94,00 

Dolar 0,47,25 şıııoı 3,35,00 

Frank 12,07,50 Pezeta 4,79,10 

Liret 9,02,25 R.mark J ,98, 37 

FrankB. 3,39,50 Zloti 4,24 

Drahmi 36,43,00 PengU 2,70,90 

Frank 1. 2,44,75 Ley 79,30 

Leva 65,09,70 Dinar 26,85,00 

Florin 1,17,50 Çervoneç 1088 

Hor>a 
harici { 

Altın 
Mecidiye 
Bankaot 

900,50 
54,00 

260,50 

i.ir .. -contıngent- esasına 

ıııı \taksim suretile tahdit mev E~ham ve Tahvilatın 
rı(i}ı· ah,olduğu için gerek en istikrazı dahlli 
. ltn Ü .. 

Vilayet sinemacılara 
şurayı devlete 

müracaatlannı bildirdi 
Sinemacıların, Viliyeti.n son ta

limatnameıİDf! intirazen Viliyete bir 
iıtida verdiklerini yazmıştık. Defter 
darlığa havale edilen bu istidaya, 
dün Vili.yet vasıtası ile cevap veril

ıniıtir. 
ViJiyetİD verdiği tahriri cevabın 

sureti, dün Vili.yete ıelen sinema 
sahipleriıte ayrı ayn ve imza muka

bilinde verilmittir. 
Vali muavini ve Defterdar Şefik 

beylerin imzaırnı tafıyan cevabın 

sureti tudur: 
"Eğlence ve hususi istihlak. 

vergisi kanunun hüsnü tatbiki 
zımnrnda ittihaz edilmiş olan 
tedabiri mutazammın talimat
name hükmü, amme hukukunu 
muhil bir mahiyette görülme
yip vilayetler idaresi kanunu
nun ahkamı mahsusasrnın, ka
vaninin hüsnü tatbikini müem 
men olmak üzre, bahşettiği sa
lahiyetler mevzuu dahilinde 
bulunmuş olduğundan mezkur 
talimat ahkiimrna riayet eyle
meleri ve ittihaz edilmiş olan 
işbu tedabire vuku bulacak i
tirazatrn Devlet Şurasınca ka
bili tetkik bulunduğu mÜŞ'te
rek arzuhalinize cevaben be
yan olunur." 

Bu cevap üzerine sinema sahip· 
)erinin Devlet Şuraıına müracaat 
etmeleri muhtemeldir. 

Kaymakamlar 
Dün Vilayette toplandılar 

Dün bütün kaymakamlar vilayet
te Vali Muavini Fazlı Beyin riya· 
setinde toplanmıtlarchr. iki saatten 
fazla süren bu içtimada Vilayet 
jandarma kumandanı da bulunmuı
tur. 

içtimada idari ve inzıbati husu
sa! görütülmüş ve bazı kararlar ve
rilmiıtir. 

Davaları geciktirme· 
mek için 

Devlet Şurası, viliyetlere gön
derdiği bir tamimde davaların ıür' .. 
atle ıörülmesi için istenilen dosyala 
nn en seri bir surette ıönde.rilmesi

ni bildirmiştir. 

Ankara hukuk 
f akünesinde 

ANKARA 22 - Ankara lft.ı_ 
kuk fakültesinin dersleri kesil
di. Pnartesiye imtihanlar ba, 
layacaktır. 

Yeni bir 
mesele .. 

Bir doktor çok 
ehemmiyetli 

bir takrir verdi 
- +--

Hekiınler biribirinin hasta· 
larınrı bakmıgorlar mı? 

Etibba muhadenet ve teavün 
cemiyeti azaıından Cemal Zeki B. 
dün cemiyet idare heyetine dikkete 
f&Y&n bir takrirle müracaat etmİf· 

tir. Cemal Zeki B. bu takri.-de, re
fikaıın1n haıtahiı eınaııada maruf 
loir mütahauıs hekimi davet ettiiini 
fakat mwnaileyhin, doktorlar arasın 
daki bir teamül dolayuile, belkide 
tedavi ücreti verilmiyeceğini zanne 
derek kendiıini atlattıirnr ve bu 
yüzden mnzuu bahis hastanın kur
tardamadığını ileri ıürmüttiir~ 

Takrir sahibi, IMazı doktorların 

kendi ıneılelrtatlarını ihmal ettiğine 
delalet eden böyle bir çok vak'alar 
olduğunu ilave ederek meselenin 
ınüstacelen müzakeresini istem.ittir. 

Cemal Zeki B. Ücret alınmasına 
mani olan mesleki itiyat muhafaza 
edildiği takdirde bu vaziyetin düzel 
tilemiyeceği mutaleasile hekim aile 
lerinin de davet ettikleri etibbaya, 
diğer hastalar ıibi vizite ücreti te
diye atmekle mükellef tutulmalarını 
teklif etmiş ve ancak bu suretle elim 
sui tefehhümlerin önüne geçilelıile
ceğini ıöyJemiştir. 

Cemiyet heyeti umumiye5İ cu

ma sünü toplanarak bu takriri mü

zakere edecektir. Meselenin çok ha
raretli munakaJaları mucip olma• 

sına da intikal etme· 

~ 
Hükumetin manevi 
şahsiyetini tahkir 

Mahut Abdülkadir Kemali'nin 
hezeyanları niçin nakledilir ? 
Adanada bir zamanlar çıkan ma- ı yapılarak hakkında ağır hapis ceza

hut Ahali gazetesinde Abdülkadir u veriliyor. 
Kemali tarafından yazılan bir yazıyı 1 Bu kanlı •ak'a cereyan ettikten 
aynen sütunlarına geçirdiğinden birkaç ay sonra Abdullah askerden 
dolayı La Turquie liberale gazetesi dönüyor ve uğradığı aile felaketinin 
aleyhinde bir "hükômetin fahsiyeti tesiri altında bir müddet ~ersemleşi .. 
maneviye-sini tahkir" davası açıldtjı yor. Adeta yarı çılgına döniiy<1r. ve 
nı yazmı,tık. Ağı.rccza mahkemesi nihayet bir gün karısının ortadan 
dün bu davanın rüyetine baılamııtır. sırrolduğu işitiliyor. Aranıyor, tara 
Maznun mevkiinde La Turquie li- nıyor, Rüıtenin karısına hiç bir yer 
berale gazetesi meı'ul müdurü Os· de tesadüf edilemiyor. Civarda bh· 
man Hamit B. bulunuyordu. kuyudan fena kokular gelmesi ıüp-

Davaya eıaı olan yan Abdül· heyi davet ediyor,. Kuyu araştırılı 

kadir Kemali tarafından Ahali gaze- yor ve kadının cesedi oradan zuhur 
te•inde "Mustafa Kemal Papya a
çık mektup" serlevhasile neşredi

len he.:eyannamedir. Abdülkadir 
Kemali bu hezeyannameoinde güya 
muhtelif zamanlarda Gazi Hazretle
ri1e kendi arasında aeçen baza mü
kilemeJerden bahsettikten sonra 
milletin büyÜk reisine "etrafınızda 
toplanan bu köpeklerin yularlarını 

toplayınız!" küstahlığında bulun
maktadır. 

Mahut gazetenin bu ne§riyatı hü
kümetin manevi talmyetini tahkir 
mahiyetinde görüliiyor ve bu heze
yanları sütunlarını geçiren La Tur
quie liberale de ayni cürmü itlemiş 
addem!iyordu. 

Reis Hasan Lütfi Bey, maznun 
Osman Hamit Beye sordu: 

- Bunu ne münasebetle gazete
ye dercettiniz? Yani dercinde nasıl 
bir menfaat gördünuz? Maznun bu 
suale cevap vererek gazetelerin di
ğer ııazetelerde çıkan ..,akaleleri hü
liııa ederek ıütunhi nakletmeleri 
mutat olduğunu söyledi. Ve dedi 

kiı 

- Bendenizce bunlar Abdülkamr 
Kemalinin kenm ta!afi fikirleridir. 
Abdülkadir Kemali, bir vatand&f sı
fatile sadece Reisiciimhura tiki.yet· 
te bulunuyor. 

Reiı suallerine devam etti: 
- Etrafına toplanan köpekler 

kimdir? 
Maznun, kimlerin kasdedildiğini 

hilemiyeceğini, ancak bundan hiilru
metin manevi ıahsıyetini tahkir 
mi.nası çıkamayacağını söyledi. Ve 

ezcümle: 
- 14 milyon kitiyiz.. Bu kadar 

insan arasında tabirden kimleri kaıt
eıtiği nasıl anlaşılabilir. Hem efen
diın, Reisicümhurun etrafı bütün 
memlelıettir. Ben böyle dü,ünürüm, 
dedi. 

Müteakıben munun, kenmni mü
dafaa için vekil tutacağını, muha
kemenin ba,ka bir güne talikini rica 
etti. 

Muhakemeye 2 haziran ıaJı gü~ 

nü devam edilecektir. 

Facia 
Kardeşi, karuır ın dostıı 
elinde öldü, o da ıünaltktlr 
karısını boğup kagu.ga attı 

Karısını kuguya atıp öldü
ren Abdullah mahkemede 

Köçek Abdullah isminde biri 
var. Bu adam askerde iken karısı 

b.ir erkekle münasebette bulunuyor. 
Abdullahm kardeti AbdüUitif, bu
n~ haber alınca Rü.steme çatıyor ve 
aı·alarında çıkan münazaa neticeıin 
de Abdüllatif, maktul düıüyor. Ta. 
bii Rüstemi yakalayıp hpse atıyor-

ediyor. 

Mahkeme dünkü celsesinde 
maznun Abdullahın hangi tarihler
de askerlik ettiğinin soı-ulmasma, 

Çopur Fatma İ!!tmİnde birinin ıabit 
olarak celbine karar vererek muha
keıneyi 27 hazirana talik etti. 

Fikretin muhakemesi 
Vema isminde bir ıenç kızı ken

disine yüz vermediğinden dolayı 18 
yerinden bıçakla vurup öldüren 
Feyziati lisesi talebesinden Filıret 

Ağırcezada 15 sene ağır bapse mah 
kı'.im edilmiıti. Temyiz mahkemeıi 

Fikret hakkında verilen bu kararı 

yaş noktıuından bozmuş ve Fikretin 
dün Ağırcezada yeniden muhakeme 
sine bqlarunıttı. Geçen celsede Fik
retin Beıinci hukukta tesbit edilen 
yaşına iddia makamınca itiraz edil; 

mitti. Mahkeme evrakın tekrar tem
yize ıönderilmesine karar verdi. Ce
vap gelılilı:ten •onra muhakemeye 
devam edilecektir. 
)_ 

Sahte banknotlar 
Hapishanede akılları sıra 

kalp para imaline te~ebbüs e
derken cürmü meıhut halinde 
yakayı ele veren llyasla arka
datları Misak ve Kadir hakkın 
da Müddei umumilikçe hapisha 
ne müdürlüğü vasıtasile yaptırı 
lan tahkikat ikmal edilmiftir. 

Öğrendiğimize göre bu kalp 
paralar gayet beceriksizce tak
lit edilmiş, aaıllanna hiç benze 
miyen teylerdir. O kadar ki bir 
kaç metre uz ... ktan bile sahte ol 
duklan anlatılabilmektedir. Sa 
lihiyettar bir zat, bu kalp para 
!ardan bahsederken demiştir 
ki: • 

- Ali Kerim İmza11 altında 
vaktile teıhir edilen Mes'udiye 
zırhlısının garibüşşekil resimle 
ri vardı. Bu resimler Mes'udiye 
zırhlısına ne kadar benzerse 
kalp paralar da bakikilerini o 
kadar andırır. Bu paraların A
nadoluya sürüldüğü hakkında
ki haberler doğru değildir.,, 

--~-----------~ 
Evkaf la 

Evkafın bir şikayeti 
Miiessesalı diniye müdü1·lüiü 

Eminönrii camii merdivenlerini ve 

cAmİ duvarmı İn!aat mahalli haline 
ıetiren tramvay ~kelini Evkaf mü 
ılürlüğüne tikayet etmiştir. 

Eyip şadırvanları 
Evkaf dairesi barap biı· hale ge

len Eyip camii şadll'V811Jn• tamıir e
decektir. 

Hlliliahmer günü -....... _...,..._ 
Dün ıeçen seneden fazla 

aza kaydedildi 
Dün Hilaliahmer ııünü idi. Bu 

ınünaaebetle Hilaliahmer cemiyetine 
merbut ıubclere, bir çolı kimseler 
müracaat ederek aza kaydediJm.i Jeı·

dir. 
Diğer taı·a(tan bir kısım HiJitli

ahmer hey'etlcri mahallatı dola..,. 
rak, aza kaydcbnekJc beı·aber, bazı 

ıubelerde de müıamereler tertip e
mlmit ve halka Hilaliahmer cemiye 
tinin faide ve ya.rdımlaruıdan bahis 
konferanslar verilmiştir. Dün kay ... 
dedilen aza ecçen ıenek.inden fazla-

Belediyede 

Parayı vermiyor 
Mezarlıklar sablmış 

fakat evkaf 

ı -

hissesi verilmemiş ! 
Sehir dahilindeki bütün me

zarlıklar Evkaftan belediyeye 
de redildikten sonra varidatın 
yüzd otuzu evkaf hissesi ola. 
rak verilecekti. Belediye birçok 1 

mezarlıklar satınq, fakat evkaf 
hissesini vermemiştir. Bu hisse 
fimdiye kadar 18 bin lira tut
muşlu. Evkaf idaresi belediye
ye yeniden müracaat ederek bu 
para verilmediği takdirde şura 
yı devlete müracaat edeceğini 
bildirmiştir. 

Ekmek halitası değişti 
Son günlerde buğday piyasası 

çok mütehavvil olduğundan bugün· 
den itibaren ekmek narhı haftadan 
haftaya konacaktır. Ekmek amill«i 
belediyeye müracaat ederek son gün 
lerde sert buğdayın az geldiğini, 

halitayı değiştirmek icap ettiğini 

bildirmişlerdir. Evvelce ekmek yüz 
de altmış yumuşak, yüzde kırk sert 
buğdaydan yapılırken, şimdi yüzde 
dokaan yumuşak ve yüzde on sert 
olarak tesbit edilmiştir. Gıdai ve 
ııhhi noktai nazardan vaziyet ayni

dir. 

Bütçe Ankaraya 
gönderildi 

Şelıir mecli<i tarafından tetkik 
ve kabul edilen belediye butçeıinin 
tabi biterek dün akşaın Ankaraya 
gönderilmiştir. Belediye bütçesi 
muvazenei umumiyeye dahil olma
dığı İçin yüzde on bet tasarruf na
zarı itibara alınmamı,br. Vekaletçe 
de bu noktadan tadili mevzuu bahis 
değildir. 

Belediyenin yüzde 
beşleri 

Yeni belediye kanunu mucibince 
val'ldalı gayri safiyeden ayrılacak 

yüzde betin Devlet Bankasına ya
tırılma11 için belediyeye emir gel
ınittir. B"f aylık bütçeden yüzde 
be, 270 bin lira tutmuıtur. 

Belediye ayrıca yÜzde bir varı
datından ayırarak biıse senedi ala
ca.klor, 

Çiçek sergisi 
Dün Je birçok ecnebiler 

ziyaret etti 

Se rgide hirinciliğ1 J..azanan ta\ uk 

Taksim belediye bahçesinde 
açılan çiçekçilik sergisini dün 
de pek çok zevat ziyaret etmiş 
tir. Bilhassa şehrimizde bulu
nan ecnebiler Türkiyede ilk de 
fa açılan bu sergi ile çok yakm 
dan alakadar olmaktadırlar. 
Sergi bu akıam tatil edilecek
tir . 

Soruyoruz 
Bazı iskelelerde memur

lar, vapurun hareket düdü
ğünü çaldıkları halde, sırf 
geç kalan yolculara bir iki 
saniyelik teehhür yüzünden 
vapuru kaçırmamalarını le 
min için, kemali merhamet 
!erinden iskele kapılarını ka 
patmayorlar. Filhakika çok 
defalar, geç kalan yolcu a
çık kapıdan dalarak, açıl
mak üzere olan vapura atla 
yor ve bittabi memnun olu 
yor. 

Bu usul bir defa halkın ı 
zamana kıymet vermek hu
susundaki terbiyesini bo
zar, sonra da çok tehlikeli
dir. Netekim dün Kasımpa 
şa iskelesinde, kucağında 
iki çocuk taşıyan bir kadı
nın açık kapıdan koşa koşa 
girerek, iskeleden ayrılan 
vapura atlamak istediğini 
gördük. Bir felaketin Lahak 
kul.. etmek üzere olduğunu 
gören vapurdakilerin can 
boğazlarına geldi. Ya bu ka 
dınla çocuklar denize düşüp 
boğulsalardı, acaba mes'uli 
yet kime ait olacaktı, diye 

Soruyoruz 

Takdiri kıymet 
Batmurahhas Şevki 

Beyin beyanatı 

Yu.nanistana giden heyet
lerin mii.JJeti 

temdit edilmiş değildir .. 
Son ııünlerde Yunaniıtana giden 

takdiri kıymet heyetlerinin işlerini 

üç ay içinde bitiremiyecekleri ve bu 
müddetin temdi
dini iıtediklcri ya 
:ulmıfb. 

Mübadele Tiırk 
bafmurahha11 Şev 
ki Bey bu mesele 
Jıaı.kında diyor 
ki: 

- Hükümet, it
lerin asgari bİ\' 

zamanda iknıali 

için evv lce veı 

elifi kararını d .. 
iittirmi' olmadı
ğından, Yunanİı· 

Şt\ ki Bey tana giden üç he-

yetin muayyen müddet zarfında it· 
lerini ilana! ederek dönmeleri lazım 
celir. Bunlardan qlerini ilmıal ede
miyecekleri hakkında henüz bir i~ar 

almadık. Bu ayın sonuna kadar bü
tün mesailerini bitirmelerini ve b.ı .. 

raya ıelmelerini bekliyoruz. Heyeti 
umumiye içtimaında itlerin altr ay 

zarfında ikmal edilıneai hakkmda bir 
karar verilmiş değildir. Esasen böy 
le bir karar ittihazina da !üzüm yok 
tur. Çünkü buıün üç ayda bitirmek 
mümküa olan bir it için altı ay bek 
lemeye sebep ne? Fakat her halde 
komiıyon mes.ai.siai az.anll altı ay 

zarfında tamamen ikmal etmi9 ola
caktır, ve bepimiz buna çalıııyoruz. 

- Çocuklar, burasının hali n :? Ortalık k~rma karı 
şık, pi1lik içi11de t. 
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. .ı uın umdesi "Mtlliyettr" Rus dampingi var mı? 

, Bugün '1111\ 

ELHAMRA sinemasında 

HİNT MEZAR I 

24 MAYIS 1931 
l::>AREHANE - Ankara cadde'li 

. il o: 100 Tel&rat adresi: Milli yet, 1 •· 
tanbul. 

Teleloa awnanlaru 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G 

3 ayiığr 
6 .. 

12 .. 

TUrkiye için Hariç içiıı 
400 kurut 800 klll'Uf 

750 " 1400 • 
1400 .. 27~ • 

Gelen evcalc geci verilmez 
Müdı!eti &'eçea nüshalar 10 kurut 

tur. Gazete u matbaaya alt iti• 
tin 1tt.\idiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinlann meı'uliyeı.inl 
'.c rt bul etmez. 

Bugünkü Hava 

Dün enfaz!a hararet 24 

Soviyet Rusya ile ticaret münasebatımız -
Rusyada mahsulah arziyenin inkişafı - Dam

pingin bizdeki tesirleri - lıin içinden 
nasıl çıkabiliriz ? 

VI 

1
MA DiMM A S jUM 

ı Es _~ •SA L 1ôi-Nli 
azA'M s'EŞERm• 
4 A P • E vA?rlııim s Nizam ve kadın ı 
ı,r • Y ~/°-J : m~U L,Q 1 
ti • K A L lE M • • T • L (Büyük bir mağazanın önün 1 saatinize dikkat ediniz. Ancak 1 
1 L E V ~J N iiıl A K t~-Ş 'u de, küçük bir hususi otomobil.. otuz dakika caddede kalabilir- \ 

İçinde kimse yok. Sahibi kim siniz. Bir dakika bile fazla de
l ,A M A L • 1 S A'BE T bilir, nerelere dalmış. Biraz ile- ğil. 
1 Z A J'l ii li ~ 'A: MjA N • ride, elinde saat, bir seyrüsefer Kadın (Memnun) - Teşek

ı < 1 N • • T AB ANI• R memuru bekliyor ve dakikaları kür ederim memur efendi. Bir 
929 senesinden evvel Rusya- bir taraftan harice ihraç edebi- ı M li AHA [ f iil flL'E sayıyor. ] daha tekerrür etmeyeceğine e-

ya ihracatımızın bqbcalan pa- lecek vaziyette memleket dahi Seyrüsefer memuru _ Elli min olabilirsiniz. 

Heyeti temsiliyesi başı ,da: 
MIA. MA Y ve CONRAD 
VEİD. 2 safha 20 kısım 

tekmili birden . 
Matineler: saat 2,1-2 ve 
5 1-2 ta suvare tam saat 

9 1-2 ta 
................................ ~ ......... 

Önümüzdeki Çarşamba 

1 DEVLET KUŞU MAURİ
CE CHEV ALIFR tarafından 

muk, yemİf, palamut gibi zirai )inde istihsal ederlerk- dig" er Dünkü şeklin h4 lli d. ıı· k il d k ı (O -~ ye ı, e ı se iz, e i o uz, a t- tomobilin kapısını açar. 1 
maddelerden ibaretti. Rusya Is taraftan: 1 2 1 4 5 6 7 8 9 111 11 B ob·ı kırk ( d ki İ · · k b d ... --- GLORYA 

1 

mıf.. u otom ı a tı a çerıye gırer en ir enbire) ~ .,. 
tibsalitının seneden seneye te- Makine oibi iıtibaali arttıra- ı • I 1 k d be · b d d D K d E h y ld • wı • _ ,_ a an rı ura a uruyor. e- a ın - yva .. a e iven Fennen havalandırılan 
zayüdü .~izden yaptığı zirai mal cak e~.tia ithalini ziyadeleıtir- : - - • m ,-'-·- İl - min uzaktan gelirken gördüm. ler?. 
larm mubayaatmı çok azaltmıı mek ıçın memleket dahilinde ı -. )-ı- - -- Bunlar bizi ne zannediyorlar ki Memur_ Ne oldu Madam? yegane salon 
tır. Bu meyanda misal olarak iıtihlake matuf emtia ithalini ~ · • • 'ii seyrüsefer nizamlarına aldırıı Eldivenlerinizi mi kaybettiniz? 1 K İ D ti' N Y A 
pamuğu zikredebiliriz: tenzil ederlerken; Rusların biz- ,_ - - - - ,_ etmiyorlar. Otomobilin sahibi Kadın - Hayır! Koca mağa , Haftanın büyük muvaffa-

927 senesinde Rusya bizden den yaptıkları mübayaatı der-
1 ;;ı. • • r- ....'.. • 1~ ı- • gelsin hele .. Ben ona dersini zaya girdim de eldı·ven alması- ı ·d· M 

3 65000 h 1 ı • • • Hyetı ır. ümessilleri: 1 1. kıymetinde 5830000 a üç misline iblağ edecekleri r- ,_ ı- ı- vermesini bilirim. nı unuttum. Halbuki okaziyon 
kilo pamuk mübayaa etmiştir. bir az imkansız gibi görünmek : __ ~ _ ,,_,_,_,_ [Bu sırada mağazadan güzel eldivenler varmış. Memur efen MARY GLORY - HEN-
Bu bizden ayni senedeki umum tedir. ı_ı--+--ı-•"'-ı- • ,_ ___ ,_ • levent endam, genç bir kadın di, slzden rica ederim. Bir daki RY GARAT - MAXUDİ-
mübayaatlarının yüzde ellisini Filhakika 154 milyon nüfus ı • • çıkıyor. Otomobille ilerliyor. ka daha otomobilime nezaret AN. YAZ FIATLARI: 

\ enaz 15 ti. Bugün hava teşkil eder. için memleketimizden 16 batta ıt ı- - - - - • , __ ,_ - Seyrüsefer memurunu görün- ediniz. Ben mağazaya hemen 30-40-55 localar 200 
Fakat 927 yi takip eden sene 36 milyon liralık mübayaat biç 11 ---~. ___ ,__ _ ,_ - ce] girip hemen çıkacağım. ,•••••••••••• .. 
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mütehavvil ve kısmen 
kapaıdır. 
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Maç!! 
1 Eh! Dün değil evvelki gün 
herkesin beklediği kıyamet be 
men hemen koptu .. Hiç bir tey 
söylemeyeceğim, yalnız sinema 
da Habeşistanda bir resmi ge
çit seyretmiştim. Bu resmi ge-

1çitte ne gördümse Taksim stad 
.yomunda da onu gördüm. Her 
'türlü hüsnü tevilden uzak ola 
'.rak diyebilirim ki cuma günü 
stadyomun hali erişilmesi ma

!hal bir kepazelik rökoru idi. 
1
Kabahat kimin? Para olsa sa
jnip çıkar amma kabahata kim 

1
üstüne mal eder a canım?! 

1Şerir bala bir stad yapmasın! 

5
H ala İstanbqla bir stad lazım 

1~lup olmadığında meclis tered 
ıbt etsin! 

t Aslanlar ne yer?! 
: Bir kaç gün evvel sirkin ci 
~.arında geziyordum .. Yanunda 

;bir de sinemacı vardı. Görütü
.,Yorduk.. Ben sordum: 
~ - Bu arslanlar ne yiyorlar? 
z - Sinemacıları yer! 

F ilvaki sirk geldi geleli sine 
malar terkos boruları gibi boş! 

b Nomerotoj yanlışmış! 
Y Rivayete nazaran "nümero
\aj,. yani kapılarımıza nümara 
~tmak işi gene yanlış olmuş! 
<isen onun yanlıı olduğunu bi
nzim matbaaya 100 numara koy 
malarından anladım! 

n FELEK 

Ç lstanbul Sekizinci icra Memur-
luğundan: Bir borcun ödenmesi için 

i!evvelce hacız edilen ıandalya, kol
lıtuk, dolap, masa ıehpa, ıaç yağ de
lposu ve •aire eşyanın bu defa oa
. tılmaıına karar verilmiş olduğun· 
1!dan 28-5-931 peı·ıembe günü saat 

dokuz bucuktan itibaren on ikiye 
n kadaı· Cibali'de Turanya nebati 
yağ fabrikas ı önünde acık artmna 
ile satılacağından talip oll'nlann 
mczkür g:ün ve saatte hazır buluna 
cak memuruna müracaat etmeleri 
lüzumu ilin olunur. -----ZA Yl : V. Kazez ve Şürekası na 
mına aldığım 43 No. Gümrük karne 
mi zayi eyledim. Yenisini alacağım 
<lan cski•inin hükmü olmad ığı il.ô.n 
olunur. NECATI 

!erde Rusyaya pamuk ihracatı- le imkan dahilinde olmayan Kadın - Arabama nezaret (Cevap beklemeden otomobi I Talebi umumi üzerine 
mızın şayanı dikkat derecede bir şey değildir. Yeni şekil ettiğiniz için teşekkür ederim li memura bırakarak, mağaza-
tenezzül ettiği görülüyor. Fakat Rusların bu güne ka- Soldan stlğa memur efendi. Bu zamanda oto ya doğru yürür.) 

927 de 3, 165,000 lira kıyme- dar harici ticaretlerinde takip ı _ Sağlamlık (7) Seylap (3) mobil hırsızları o kadar çoğal-
MAJIK SiNEMASINDA 

bugünden itibaren 
HACI MURAT tinde 5,830,000 kilo iken, 928 ettikleri siyaset, bilhassa bir az 2 - Eskilerin bastonu (3) Sür- dı ki, insan bir yerde bir parça 

de 2,845,000 lira kıymetinde evvel bahsettiğimiz bilva11ta mek (4) gecikmeğe gelmiyor. 
3,971,000 kiloya, 929 da da satıtları karşısında İnsan şöyle 3 - Yüz örtüsü (5) Büyük otel Memur (Ciddi) - Madam 
1,870,000 lira kıymetinde bir dütünce kar•ısında kalryor: <5> ı d d · ·ıd · B' h k 

• 4 - iki -yin ortaaı (6) mese e ora a egı ır. en a 
2,668,000 kiloya tenezzül et- Acaba bizim ihracat emtı·a- ·-5 - Birden bire (3) Beyaz (2) kınızda zabıt tanzim edeceğim. 
mittir. mızda Rusların bu sene Çin 6 - Zevç (4) Erkek (2) Kırını- Bilmeniz lazımdır ki, otomobil 

Bunun sebebi hiç şüphesiz çaylarile Yunan üzümlerine zı (2) ler yaya kaldırımlarının kena-
Rusların bir plan dahilinde pa yaptığı bilvasıta satıılar sure- 7 - Kan yolu (5) Bozulmamış I k 1 

h ceset (5) rında yarım saatten faz a a a-muk isti salatını seneden sene tinde memleketleri haricinde 
8 - Notada fasıla (2) Mu•iki a mazlar. 

ye fevkalade arttırmağa muvaf mi satacak, yeniden bazı müş- !eti (5) Kadın (Şatkın) _ Evet .. 
fak olmalanndan neş'et etmek terilerimizi elimizden mi ala- 9 _Emmek (3) Tüy (3) Sır (3 ) Memur_ Eveti bu! .. Yarım 
tedir. caklar?. 10 T ak (6) Y (4) - apm uva saat değil,otomobiliniz kırk beş 

Filhakika 927 de 605,000 Görülüyor ki Rus ticareti ha 11 - Allah (3) Çok konu§an (7) dakikadanberi burada duruyor. 
ton olan Rusyanın pamuk istih riciye siyaseti karıısında, bari Yukardan apğt 
salatı 930 da 1,380,000 tona ba ci ticaretimiz bir tehlikededir. 1 - Meyva satan (6) Madea (6) _ Kadın--Kırk beş dakika mı? 
1.• 1 B hl'k 2 - Dütman elinde kalan (4) Olamaz. Emin misiniz? ıg o muştur. u te ı e yalnız Rusyanın is- Küçük ıehir (6) 

930 da pamuk ekilen arazi tibsal ettiği bir kısım emtia- 3 _ Motörlü mavna (4) Elek- Memur - Hatta kırk altı da 
1, 767,000 hektardır ki bir sene mız için değil, bilhassa batka trikte bir ölçü (2) Tutacak yer (3) kika •. 
evveline nazaran yüzde 67 bir memleketlerde satmak üzere 4 - Borcun akıl (6) Kadın - Mümkün değil! Na 
fazlalık arzeder. bizden mübayaatta bulunduğu 5 - Menba (S) Saçsız (3) sıl olur? Ben mağazaya girdim. 

Hali hazırda Rusların hariç- takdirde mahreei Türkiye olan (
2
r- Yazm çok yenmez <2> Edat Çamaıır dairesine, fistoların bu 

te pamuk mübayaatı şöyle dur bütün emtiamı:ı için mevzuu 7 _Bölük (4) Hekimlik ilmi (3) lunduğu yere, lavanta kısmına 
sun külliyetli mikdarda pamuk bahsolabilir. Arzu (4) , girdim. Bir de şapkalara bak-
ihracına batlamışlardır. Bizi mütaleaya sevkeden tey 8 - Söz (3) Bir millet (3) No- tım, çıktım. Bu kadarcık şey 

Son gelen Amerika mecmu- ticaret mukavelesinde Ruslann ta (2 ) için koca kırk bet dakika geçer 
9 - Bir nevi kayık (3) Haatalık mı"?. 

alanndan öğrendiğimize göre bizden yapacakları mübayaatı (S) ı ~ 
Ruslar Liverpul ve Mancistere memleketlerinden istihlak et- ıo _ Karanın anası (7) Memur - Benim saatim 
ağustos 1930 dan mart 1931 e mek kaydını ısrar ile kabul et- 11 Orta mektep (4) Nota (2) ka kronometrodur. Saniye şaşmaz 
kadar 150,000 balya pamuk ib melerinden ileri gelmiştir. dm (3) ben saatle it görürüm. Lfitfen 
raç etmişlerdir. Ayni aylarda ~ ~ 'i· isminizi ve adresinizi söyleyi-

Beyoğlu ikinci Sulh Hukuk Ha-
Amerikanın İngiltereye ihraca Bütün mesele şu sorguda top kimliğinden: Serkiı, Mardiroı Ha- niz. 
tı 847,000 balyadır. !anıyor: Rusyadan gelen bu neıyan, ve Amproıyos efendilerin Kadın - Doğru mu söyliyor 

Bizden ikinci derecede mü- müşkülat kartısında itin için- müttereken ve fayıan mutasarrıf ol- sunuz memur efendi, hakikaten 
bayaa ettikleri fındık, üzüm, den nasıl çıkacağız? Bizim dü dukları Beyoğlunda Taksim, Valide zabıt mı tutacaksınız? 
· · k I "b" . I d Çeımeıi caddesindeki atik 85 ve ce- Memur_ Zannederim Ma-
ıncır, porta a gı ı yemış ere şün üğümüze göre bunda o ka dit 93 numaralı aroarun şuyuunun -i 
gelince bunlardan bir kısmının dar gu'' çlu"k yoktur. Rusya 1·ıe dam. Vazifemi yapıyorum. zalesi zımnında 15 Haziran 931 
ihraç edebilecek derecede mem siyasi münasebatımız çok iyi- Pazartesi günü saat on he§te açık Kadın (Mütebessim) - Hal 
leketlerinde İstihsale muvaf- dir. Her iki memleket, birbiri- artırma suretile satılacağı, biueda- buki bana her zaman seyrüıe
fak olmalan veya kendileri is- nin doı tluğundan istifade edi- randan ikametgahı meçhul bulunan fer memurluklarının kibarlıkla
tihsal ettikleri halde ecnebi yor. Sovyet Ruıyanın bile bile Amprosyiyos efendiye ilanen tebliğ nndan ve kadınlara karşı hüs- j 

olunur. 
piyasalarda ucuz bir fiatla sat- bize mütkülat çıkaracağını hiç ~-~~~~~~~----!nü muamelelerinden bahseder. 
tıkları görülen üzüm gibi me- sanmıyoruz. Rusyanın bet se- bat edince ısrar etmelerine ibti !erdi. ı 
vaddın ileride bizden ne şekil- nelik programı, Ruıyanın gaye mal kalmaz. İsteyeceğimiz şey Memur - Yine öyledir Ma-
de mübayaa edeceklerini tah- si ve re1ımı ne olursa olsun, ler, Ruıyanın ticareti hariciye- dam. Fakat vazifelerini de ih- 1 

min pek te kolay değildir. bu gün için bizim iktısadi müş si yekilnu içinde bir katra sayı- mal etmezler. Zaten bir zabıt ı 
Ticaret mukavelesinde Rus- külata düşmemizi istemez. Is- lır. Bu esaslar üzerinde komşu nihayet korkulacak bir şey c.!..~. 

!ardan mübayaatta bulunduğu- tikbal meselesi ise, dünyanın muzla konuşmak için vakit gel ğildir. 
muz kadar onların da bizden büyük iktısadi meselesi ile bera miştir. Gelecek sene bu zaruret Kadın (Gözleri yaşlı) - Ya 
mübayaatta bulunması esası her halledilecektir. Onun için daha ağır olarak kendini hisset kocam? Kocam haber alırsa ba 
mevzuu bahistir. Rus komtularımızla baş başa tirecektir. Gün kazanmak la- na neler söylemez. Bugün oto-
Şu halde 929 da 16 milyon verip ihracat mallarımıza Rus znndır. Ruslar bu meselede it1 mobile binmekten beni menet

küsur liraya baliğ olan ve İstik ya tarafından gerek doğrudan lafperverane hareket etmekle mişti. (Yalvararak) Kuzum, 
halde ehemmiyetli bir surette doğruya ve gerek bilvasıta yapı Türk dostluğuna ne kadar e- memur efendi.. Merhametsiz 
artacağı muhakkak görülen id- lan müşkülat münakaşa edilir- hemmiyet verdiklerini bir defa olmayınız. Ben yarım saatten 
halata mukabil Ruslar bizden se, Herhalde bu müşkülatı iza daha göstermek fırsatını bula- fazla cadde üzerinde kalınmıya 
ne mübayaa edebileceklerdir? le etmek kolaydır. Ruslar pra- caklardır. Türkler de Rus dost cağını bilmiyordum. 

Şimdiye kadar bizden müba tik adamlardır. Hakikaten id- luğunun kıymetini maddeten Memur (Yumuşayarak) -
yaa ettikleri memleket dahilin dia ettikleri gibi bize dampinğ hissetmiş olacaklardır. Pekala, bu defa dediğiniz gibi 
de istihlak edilecek emtiayı yapmıyorlarsa, bunun aksini is MÜMTAZ olsun. Fakat başka zamanlar 

- -- -

Üsküdarda İstanbul 6 ncı 
İcrasından: 

Tophanede Hoca Ali ma
hallesinde Hendek sokağında 
52 numaralı apartımanda mu
kim iken elyevm ikametgahı 
meçhul Bala hanım ile İsma-
il efendiye: . 

Doktor Nazmi beye lbra
him beyle birlikte 1500 lira 
mukabilinde ipotek irae etti
ğiniz Tophanede Hoca Ali 
mahallesinde Hendek soka
ğında 52-54-56-58-60 numa
ralarla murakkam maa müt
temilit apartımanın nısıf his
sesi müddetin hitamına meb
ni rehnin paraya çevrilmesi 
yalula icraya müracaat ve 
tarafınıza berayı tebliğ tastir 
kılınan ödeme emri ikamet
gibınızın meçhul olması ha. 
sebile ilanen tebliğine kara~ 
verilmif olduğundan tarihi 
ili.odan itibare nihayet bir 
- ay - zarfında deyni tediye 
veya kanunen şayanı kabul 
bir itiraz nermeyan etmedi
diğiniz takdirde tarihi ilan
dan doksan gün sonra borç 
ödenmez ise rehnin satılaca
ğı malümunuz olmak ve öde
me emri makamına kaim ol
mak üzre ilan olunur. 

muazzam filminin tekraren 
iraesi. Leon Tolstoi'nin 
eseri ve İVAN MOSJOU-

KINE'in temsili. 

Yaz fiatları: Dühuliye 25, 
Birinci 40- Localar ( 4 ki

şilik 150 Kr. ) 

Bütün İstanbul halkı 
buğün ASRi SiNEMA YA 

gidip 
BEYAZ ESİR 
TACİRLERi 

nam fevkalade filmi tema
şa edecektir. Mevzuu kız
lar ticaretidir. 

Bugün saat 16 1-2 ta ve 
suvarede zengin varyete 

·---,umerolar·---.. 

Befiktaı Haşim bey büyük 
aile parkı pazartesi akşamı 
emsalsiz programla açılıyor 

Cemal Sahir B. 
temsilleri " Ramona ,, sabık 
Darülbedayi san'atkarları 
Züppeler orkestro. 

Harik Hayat Kaza ve 
S!gortalarınızı Galatada Ünyon hanında kain 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 2002 
yaptır-

Tütün inhisarı Umu
mi Müdürlüğünden: 

Avrupaya ihraç edilmekte olan sıgara sandık'arına konul
mak üzere şartnamesine tevfikan pazarlıkla 60 sandık gayet 
İne! teneke satın alınacaktır. Talip'.erin 6/6/931 cumartesi 
günü saat 11 de 2000 liralık teminat met!uplarile Galatada 
Mübayadt komisyonunda hazır bu!unmaları. 

J}i illiyet'in tefrikası: 39 geç Kadri Beyin hemşiresile bu ğe başladı. Kerime ile evlene
luşacaktı . Maamafib Ferah ta bilmek için Kadri Beyi aradan 
genç kızın yanında bulunur, ne çıkarmak, uzaklaştırmak İcap 
zarette kusur etmezdi. ediyordu. Bu da yirmi dört sa~ 

Arap içeri girer girmez: 
- Size yeni bir haber getir

dim ... dedi: 

Yegane Hanıma vereceksin. 
lbrahim Bey bu sözleri söyle 

yerek kendi yazdığı mektubu 
Arabın eline verdi. 

içirseydin berhald; dah;-iyi o~ 
!urdu. Haydi kqş .. Ada vapuru
nu kaçırma .. 

lrıfKo 
Akşama doğru doktor gene 

Sadrazamın konağına uğradı. 
Yı.ısuf Paşa ile beraber hasta
nın odasına geldiler. 

Kerime cidden iyileşmişti. A 
rap çorbaya ilacın hepsini bo
şaltmağa vakit bulamamııtı. 
Sonra ağır ilaç midede hazmol 
madığı için mukayyi gibi tesir 
ederek hükmünü yapamamıştı. 

Doktor memnun biı· tavurla 
'a~anın yüzüne bakarak: 

- Maşallah! dedi. Hanıme
fendi kızımız hastalığı atlattı. 
13u a-'Ce iyice istirahat eder, ya 
rın t ebdilihava için iyi bir yere 
gidip bir kaç gün otururs" bir 
şeyi kalmaz!. 

Pap: 
- Durs a'd:ı halamın yanına 

günd relim, dedi. 
Faket doktor bu fikre itiraz 

- Yok, hastamızı fazla yor 
mayalım. Öyle uzak yerler ol
masa da töyle yakm bir yer ol
sa .. Mesela deniz kenarı bir 
yer... Boğaziçinde akrabalar
dan kimse yok mu?. 

-Bebekte bir çok tanıdıklar 
var! 

Kerime H. hekimin vereceği 
cevabı merakla bekliyordu. 

- Bebek mi? 
- Yok Bebek muvafık değil. 

Şöyle ağaçlı bir yer olsa daha 
muvafık olur. Mesela çam ha
vası pek iyi gelir. Adalardan 
küçük hanımefendi çok istifade 
ederler. 

Paşa düşündü: 
- Büyükadada bir akraba

mız var. Benim yeğenim. 
Paşa bu sözleri tereddütle 

söylemişti. Kızını Büyükadaya 

Doktor hastanın yüzüne bak at zarfında olmalı idi. 
tı. Genç kızın bu fikri minnet- İbrahim Bey bir sigaradan 
le kabul ettiği gözlerinde oku- birini yakarak dütünmeğe bat 
nuyordu. !adı. Kadri Beyi uzakta bir va 

- Evet, o da çok münasip o zifeye tayin ettirmek vardı. Fa 
!ur. Orada bir hafta kalırsa kat bu tayin delikanlıyı §Üphe
bastamız derhal iyile,ir. Kü- lendirecekti. Bu sırada aklına 
çük hanımefendi yarına kadar bir şey geldi: Kerimenin ağ
hazırlanamazlar mı? zından Kadri'ye bir mektup 

Doktor Yusuf Pata ile birlik yazm~k! İbrahim Bey derhal i 
te dışarı çıkınca Kerime mes' - şe batladı. Ostüste bir kaç mek 
ut ve müsterih yatağına uzan- tup yazdı. Müteaddit tecrübe
dı. Doktora oynattığı komedi !erden sonra son yazdığı mek
matlup neticeyi vermiıti. Fa- tubu matluba muvafık buldu. 
kat biçare kız o esnada babası- Şimdi bu mektubu yerine yol
nın hasmı canı olan İbrahim laya bilmek meselesi kalıyor
Beyle kendi düşmanı olan F e- du. Mektubu zarfladıktan son
rahın bu masumane planı alt ra diğer bir zarfa koydu, üstü
üst etmek için mukabil terti- ne Yıegane Hanıma hitaben 
bat almakta olduklarından zer yazdı. Bunu gönderebilmek i
re kadar haberi yoktu. çin Kerimenin adamlarından bi 

Ferah Kerime ile Yeganenin rini elde etmek icap ediyordu. 
konuştuklarını dinleyip İbra- İbrahim Bey buna da ~>ir çare 
him Beye haber verdikten son ararken Ferah ağanın kendisi
ra İbrahim hasmını tuzağa dü- ni görrr"k istediğini haber ver-

Ve Kerimenin mektubunu 
İbrahim Beyin eline tutuftur
du. 

İbrahim Bey mektubu açıp 
okudu. Arabın yüzüne şüpheli 
füpbeli baktı: 

- Bu Bülbül kim oluyor? 
- Halayıklardan biri.. Ga-

yet güzel sesi vardır. Onun için 
kendisine Bülbül diyorlar. 

- Bu kızı nasıl elde etme
li? 

- Vallahi, efendimiz, kız 
hanımına çok sadıktır. Onun i
çin kolay kolay elde edilemez. 

- O halde kendisine güve
nilmez. Ne yapmalı? Kerime 
Hanımın yegane mutemedi o 
mudur? 

- Muhakkak en emin ada 
mıdır . 

- Seninle bir daha burada 
görütmiyelim. Yalnız Yusuf 
Paşanın konağında görüşürüz. 
Y o~a etrafta şüphe uyandıra
cağız. Şimdi söylediğimi ıyı 

- Dönüşte size haber geti
reyim mi? 

İbrahim Bey bir an düşündü. 
- Bülbülün yanına adam 

koydun mu? YaŞitliye gidip 
işi Kerime Hanıma anlatırsa? 

- Yanına kimseyi koyma
dun. Yalnız Adadan dönünce 
kendisi ile iskelede buluşaca
ğız. 

- Sersem, dedi. Kadın kıs
mı dilini tutabilir mi? Mseela 
Kerime Hanımın kulağına gi
derse herşey altüst olur. Yusuf 
Paşanın da sana itimadı kal
maz. Belki de senin vücudünün 
ortadan kaldırır. 

- •Öyle ise ne yapalım? 
- Yapacağın şey Bülbülün 

vücudünü ortadan kaldırmak
tır. Y~ksa senin geberdiğin 
gündür ... Kerime H. nasıl has
talandı? 

- Kendisine uyku ilacı içir
dim. 

.. ~ .. ' 

Arap çıktıktan sonra İbra
him Bey Başağaamı çağırdı. 
Kendisile bir müddet konuştuk 
tan sonra: 
-Anladın mı? dedi. Yanına 

iki adam alıp Büyükadaya gi
deceksin. 

- Evet efendim. Adamı ya
kaladıktan sonra ne yapacağı
mızı biliyoruz. 

- Haydi bakayım .. Göreyim 
senı .. 
Başağa dışarı çıktı. İbrahim 

Beyin gözünde vahşi bir sevinç 
parladı. Yakında Kadri B. ar
tık kendi emelleri için bir engel 
olmayacaktı. Yalnız Arap uh
desine tevdi edilen vazifeyi halı 
kile yapabilseydi ... 

Ferah, İbrahim Beyin !<0na 
ğmdan çıkınca derhal iskeleye 
koştu, Ada vapuruna atladı. 
Vapurun bir köşesine Gizlenip 
düşünmeğe ba~ladı. Demek ha· 
yatı tehliked-: idi. Büfüül kendi 
si ;çin ciddi bir tehlike -~e>jki l 
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~. 
1 <®gOencenerö 

lstanbulda deniz 
Mev~öm 

Bu sene 
hamamları fazlalaştı Monolog 

(Selt:iı, on yaşlarında gayet .,tk giyin

mı-J bir çocuk sahneye gJ·rer. Girdiği ye

re doğru yerQen temennal•r vererek. mo 

Yakalık modp.lleri Yaz için bir kaç bluz 
'e 

~---------•ı----------

Yüzm ek bilmeyen İstanbullulara tavsiyemiz: noloia başlar. 

Bu sene behemehal öğreniniz .. Güle güle efendim, izzet 
ve saadetle ... Emri ilinizi bar 
fiyyen yerine getireceğim efen , 
dimiz. Yarın sabah, müaaade 
buyurursanız, ziyaretinize ge
lir, tasdiatta bulunurum efen

Artık yaz geldi. Karpuz ka
~uğu •uya da düıünceye kada11 
~tanbulda bir çok plajlar ve de 
nız hamamları kapılarını açmı~ 
bulunacak. Belediyeye vuku bu 
lan müracaatlara bakdına bu 
~':"e latanbulda denize gi~ek 
ıçın geçen seneden fazla ha
mam ve plaj bulabileceğiz. Sa
ray~rnunda, Kız kulesinde, 
Suadıyede yeni hamamlar a
çıldı. Bu sene Yalova plajı da 
geçen seneden fazla rağbet gö
.. eceğe benziyor. 

Hiç fÜphe yok ki, deniz ban
Yoıu en iyi ve sihhi mevsim eğ· 
leııcelerinden biridir. İstanbul 
gi~i d_ört tarafı denizle çevril
nııt bır şehir içinde yüzmek bil
ıneyenlerin adedi, her halde bi
lenlerden kat kat faiktir. Hal
buki İstanbullu için yüzmek bil 
nıemek kadar ayıp bir şey yok
tur. Kaldı ki, yüzmek bilmek'. 
her inıan için mutlaka bilmesi ' 
lbını gelen şeylerden biridir. 
Tabiat ıehre bu kolaylığı ver
diği halde, maalesef şehirlilerin 
Çoğu bu kolaylıktan istifade e· 
demiyor. 

Güneş banyosu 

Sine>na yıldızlarından 
Joan Krauford yazın her 
giin, iki s:ıat güneş ban
!!".su alır. Hatta bınun 
ıçın evinin bahçesinde her 
tarafı kapalı ve iistü açık 
bi • ger yaptırmış, buraga 
kum döktürmüştür. Güne· 
şin sıhhat üzerindeki fay
dalı tesirini düşünen say· 
f igedekiler de joan Krav
ford gibi gapıbilirler. 

Günış bango;u için 
kıp:ılı bahçede yapılacak 
olan bu hamamın o kadar 
büyük masrajı d!t yoktur. 
Fakat buna mukabil sıh
hatin ne k tdar kuvuet bul· 
duğunu söglemeğe hacet 
Yok. 

Yalnız her gün güneş 
ba11gosu gapmağa kırar 
"ere:ılerin, bir kere de dok 

_ _ __ tOl"n ,..,"; ___ u,..J.I ...... 1.1=-rr Jsr 
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istanbrıl plajlarında 

Avrupada yaz 

dim .. 
(Sonra s~yİTci/ere döaeT.) 

Efendim, bendeniz kibar in
sanlar cemiyeti reisiyim. Gayet 
nazik bir vazife lleğil mi? .. (Mu 

tevazı) Zaten ben bu vazifeden 
dolayı gurur göstermiyorum. 
Eğer beni reis intihap ettiler- I Sıığda pembe linondan, pem
se: yaşımın büyük~üğünd_en be danteli fiston çevrilmit ve 
mı? Hayır! Fazla mezıyetlerım \ince broderi işl~nmiş zarif bir 
var da ondan mı? Hayır! Aza yakal k Sold k: · be t"l 

d 
• d d ı . a ı ınce yaz u • 

arasın a reıa buhranı var ı a ı 
onun için. . Biz cemiyette on lü pembe krep döşindendir. 
dokuz kibar insanız. On dört 1 -ııı:ıı-
milyonluk bir millet için az de- B d ) " d 
ğil mi? Fakat doğrusunu ister- ere e azım tr 
seniz eski Türk kibarlığı, eski 
Türk terbiyesi, eski Türk neza 
keti artık kalmadı. 
Doğru söz acıdır amma, ne 

yapalım ki hakikat bu merkez
de! (<Müteessir) Eski Türk terbi 
yesi kalmadı. 

Siz zamane çocuklarının tim- ~ 
diki oyunlarına dikkat edin. 
Ortaya bir sandalye koyarlar. \ 
On kız on beş metre geride, on . 

k k 
·ı 'd durur Bere, bır genç kızın gardro-

er e on metre ı en e · 
Birisi kumanda verir. Sandalye 1 bunda bulunması li.zım gelen 
ye ilk evvel kim oturacak? Er· başlıklardan biridir. Gayet pra
kekler saldırırlar. lçleı·inden bi tik, kıra, sayfiyeye gidildiği za
ri dört beş kızı devirdikten son 
ra sandalyeye oturur, bacak ba man bavulda taşınabildiği için, 

her zaman kolaylığı vardır. cak üstüne koyarak gazetesini 
okumağa hatlar. Bir sigarası Soma genç kız bereyi boş za

manlarında ve evde 

örebilir. 

otururken 

, 
Buluz yaz için lazımdır. Küçük bir caketle ikmal edilmit tay 

yör jüple, bundan pratik elbise yoktur. Fakat yalnız bir tek bu
luz kafi değildir. Az çok koyu ve açık renkte, az çok kalın ve illC<' 
kumaştan, az çok kibar ve sade buluzlar lazımdır. Yukarıda soldv 
kıvrımlı gömlek buluz, düğmeleri sedeftendir. Ortada kolsuz 
pembe tuvaldan kazak. Kemeri tokalıdır. Sağda daha dar biı 
kazak. 

. 

El çantalarınızı hazır almayınız. Her hangi bir modele 
el çantalarınızı evde kendiniz de yapabilirsiniz. 

gör eksik .. Küçük çocuklara san· 
dalye kavgasını daha o yaşta 
öğretiyorlar. Sonra da özürleri 

ne bakın ı. (Mü~e.nefhr) .Bu oyun T .,.._. •• ,.-~~·~~-··~· .. •••••••••• ........................... ,,,,,,,,,,,,,,, •• ,,,,,,,, •• 

mükemmel l,,ii- idman imiş. Ço 
cuk büyüdüğü zaman çok ifİne 
yararmıı.Ben bu oyunu hiç sev 
miyorum. Bu&ünün zihniyetini 

• 

Avrupada mevsim eğlencelerinin tenevvüü çoktur. 
Bilhassa spor faaliyeti ve teşkilatının kuuvet bulduğu 
bu devirde, eğlenceler ayni zamanda spor hareketle
rine yarayacak şekilde idare edilmektedir. Mesela grı-
kardaki deniz bisikleti gibi. 

Çıplaklar 30 sene evvel 

anladınız, değil mi? 
Halbuki bir de yerini ba,ka

sına vermek için ayağa kalkan 
kibar ve nazik çocuğu göz önü
ne getiriniz. Arada ne kadar 
fark var değil mi? 

Ben tramvayda iken bir ha
nıın gelirse, derhal kalkar, ye
rimi kendisine takdim ederim. 

- Rica ederim hanımefendi, 
buyurunuz, oturunuz, derim. 

Eğer tramvayda herkes için 
oturacak yer varsa, yerimi ve
remedim diye adeta müteessir 
olurum. Bereket versin ki,tram 
vaylar<la hiç oturacak yer bu
lunmaz. Onun için tramvay şir 
keti müdürüne çolC müteşekki
rim. ( 'lfüs<ehzi) Bana nezaketimi 
ispat edecek vesile veriyor. 

diste !er diye üç sene evel bir ,. Amcamın 18 yaşında bir oğ-Avrupada Natorist veya Nu- J 
cereyan başlamıştı. Evela "Çıp 

1 
, lu var. Ne zaman kendisini gör 

laklar cemiyeii., diye anılan ve sem, isyan edeceğim geliyor. 
ahlak hocaları ile papasların Oturmak için ötekini berikini i-
şiddetli itirazlarını celbeden bu tip kaktığı yetişmeyormuş gi-
cereyan üç sene gibi kısa bir 1 bi, üstelik biı- de nazik görün-
müddet içinde aldı, yürüdü. mek istiyor. Mesela tramvayda 

Bilhassa Almanyada "Tam mı, ineceği istasyona elli adım 

, 

- llk kavga ettikleri güne I 
k11dar mes'ut yaşıyorlarmış. 

- Ne z~man kavga etmişler. 
- Niki.h dairesinden çıkar-

ken .. 

Vah, vah! 
Çıplaklar cemiyeti,, nin azası kalınca, yerinden kalkıyor, a-
gün geçtikçe artıyor. Başka yakta duran hanıma hitfen ih- Zarifi Bey iki senedir seviş-
memleketlerde bu kadar ileriye san buyuruyor. Nazik kadın ne tiği Medihadan bahsediyor-
gidemiyenler "Yarım Ç~plıı:k- yapsın, bittabi teşekkür e- du: 
lar cemiyeti,, vücude getırmış- diyor. Bu suretle hiç li.yik · - Artık saat dört oldu mu, 
terdir . olmadan tebessümlere ve 1 merdivenleı·den ayak sesini 

Bu cemiyetlerin şehir bari- ~· teşekkürlere mazhar oluyor. ı1 duymayacağım. Artık haftada 
cinde, etrafı duvarla mahsur Geçen gün kendisini pek asa üç defa gelip tatlı tatlı istik-

- Hagir Cemil, :sakın gelme! Tegzem evde .• geniş parkları vardır. Aza ka- bi gördüm. Oyle kolay kolay he balden bahsetmey~ceğiz. Bu ak 
dın, erkek, çoluk, çocuk b_u p~r 30 sene erJf!el .llvrupada yecana kapılıı-, mütehassis olur şam ~a bütün mektuplarını ya 

t cinsten olmadığını bildig"im i- kacagım.. Ş k ı Cevap 
ka geldikleri zaman ce~J)'.e ın denize böyle girilirdi ap a · ·· t d - çin merak ettim de sebebini sor - Ne oldu yahu? Kat'i mü-nizamnamesinın gos er ıgı .. şe- Otuz seıe ef!vel bizde Geçen gün saat dörtle beta· Ali Bey Veli Beyin dükki.nııc 

P k 
dum. Dedi ki: nasebet mi? eld" 

kilde soyunurlar. ar ta ~~m.: k~dınlar kim bilir nasıl rası .. Arif Bey Nezihe Hanım· I' 
1

\.ı. "d'" ald - 1 

na
•tik idmanları için her hturlu I d d · . -Tünelden iniyord~m. Bi- Hayır azizim evleniyo- •arın düg-ününde idi. Girerken lir- L,,.u, ıu 0d_unı;B . ıgıdn eb 
a k kapalı ger er e enıze gı- . . k" b'l t ld B k , . . .. ayı mua verme ın. enım e . 

vesait mevcuttur. Açı ava, rerlerdi, m lıim değil.. nncı mev ı ı e a ım. a - ruz. ,.apkasmı sandalyenın üıtune riıine borcum var. Bucün verme 
bol ziya ve idman insanları bu- Fakat Avrupada da kapalı tım, her taraf dolu! Oturacak Farlı nezaket koymuş ve evdekilerle dereden lazım. Kuzum, v .... fU borcunu cın 

b
. d h · de yakla~ yer yok! Benim kompartiman- ed k - d 1 t be · d ba b dertt ku t 1 rada ta ıata a azıya • girerlermiş. Ya şimdi ? tep en onuşmaga a mıt ı. nım e !ım u en r u 

tırmış oluyor. Şimdi Avrupada dakiler~n hemen ~~P~~ de lndı.n /~·-· Diğer ziyaretçiler de peyder- ıun. 
. ld" . . . B ark . dı Benı •y•kt• ,,o,··dulc.,. de hıc ı pey tebrı"ke gelı"yorlardı. Nı"ha- Veli Bey ba•ını salladı.: mevsım ge ığı ıçın, u P - a idmana ihtiyacı bulunan çok · ~ ~ • ~ 0 

• ' -Mademki za~nında venniyecek 
)ar açılma~ üzeredir. Bu. sene ~mseler vardır ki, usül tahtın- ' ~~ri kalkıp yerini ban:ı. verme: \ ' ,, yet Arif Bey vakti gelince kalk tin. Ne diye borcettin? 
azası_nın m~~darı d~ha _zıyade da idmanlar yapabilmek için bu ı 1

• ı . , .• ',, ,.,.,. tı, gidecekti. Fakat güzel oldu-
arttığına gore, yenı yenı park· . k hava idman yurtları- Ah yarabbi! Dünya ne tersi- ı . '.. ğu kadar dalgın bir genç hanı· 
l 1 

· t" d"l bi nevı açı d ne dön!!IÜŞ gördünüz mü? mın şapkasının u··stu"'ne otur-
arın açı masına ın ızar e ı e • t ssutlarına mühtaç ır-

lir. ~üsbütün1 çıpldak ol
1
md a~a d~, 1 r~~ ~;:da bir spor hocasının Halbuki öyle mi olmalı idi? j muş olduğunu gördü. 

denız banyo arın a o ugu gı- t' it nda vücude li.zım Onun için siz efendilerimden Şimdi ne yapsın? 
. . " nezare ı a 1 • H f d b" k 

yorsunuz? 
- Evet hanımefendi, şapk; 

mı anyorum .. 
- Fakat şapkanız burad 

yok.. bi mayo 
1
)e bızde de Yarım gelen çalakiyi verecek ıdman- ric.,a ederim. T rem vayda ik~n. anımın etra ın a ır aç 

Çıplaklar açık bava idman yurt- lar yaptırılsa hata mı olu_r? Bu eğer kadın oktu1r1mu1saN~i~c s~z? defa döndü. O kadar ki nihayet 
1 

- kızcağız farkına Vi.>.rdı vıı sor- \ - - Efendim, şapkam sizı"nl 
!arı,, nı teşkil etmek . pekala yurtlar ~ususi •p.or cemıyet e- gene ayaga a .<ı:ıı.:. ıçın r:ıı. 

1 
· d d bır halk sporu diycc<!! ·siniz. Belki kadının c:ı- - ~uyu7unuz den:L:n. Be- du: beı:aİ>er sa11d~ iyede olurrn. A ı 

.. k" d'"r Cünkü sporcu o· nn en Z\Ya e, · 1 ~ mum un u · • d t' ·
1 0ıuı·lar<lı nı u:::ı":n:ı'· i$ r. Ne .:::ı\:\n?. n'm y· ı-'mc obn.arnz. - Beyefendi, bir s.ey mi an- ;;nü~cr;·d olu,.o:. 

k 
.. d"' .. ara sı- vücu e ge ı. m ş • • , 

~•ıva.n_ a atvucu==--=u~n~u~n-~~..ı...~~~~----...,..., .... ,.. .. ,..,..,..,.. ........ lllllllll ............................................................................ -.~~~~...ııııııll 
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Birinci sahifeden geçen yazılar 

N Meclisin dünkü hararetli içtimaı 

l 

(Başı 1 inci sahifede) 
:inden işler geçikecektir. Bu 
~anunların ise bütçe kanunun· 
lan evvel çd<ması lazımdır. Bi 
ıaenaleyh vaktinde yetişebil
neai için münasip gorurseniz 
nuhtelit bir encümen teşkil e
lelim. 

ismet Beyin beyanatı 
Refet Beyin bu teklifini mü 

eakıp Çorum meb'uau ismet 
Jey söz alarak dedi ki: 

- Heyeti celile muhtelit en 
ümen teklifini kabul ederse 
u muhtelit encümenin sureti 

1 

eşekkülüne ait mütaleamı ar
etmek isterim. Nizamnamei 
lahilimizin, heyet i umumiye 
rzu ederse, mevcut encümen-

i ere aza ili.ve ettiği gibi muvak 
tat veya m uhtelit encümen de 
eşkil edebilir, kaydı vardır. 
ı1uvakkat encümen, icrasına 

•• 

•Ütün vekaletlerin memur oldu 
u kanunlar bütün encümenler 
e alakadar olduğu için bu ka
unların tetkikinin teehhür et
ııemesi lazım geldiği zamanlar 
la yapılan bir encümendir. 
11.uhtelit encümen ise icrası bir 
ki vekalete mevdu olan kanun 

, 1

1 
ar haiz olduğu encümenlerde 
ıraaile tetkik edilirse bunların 

~ etkikatınnı teehhür etmemesi 
-ı naksadile bu encümenlerin bir 

•şerek muhtelit encümen teı
ıl etmeleri meselesidir. 

· ~ 
1 

'l 

Vergi kanunu ldgıhası 
M eclise altı adet vergi kanu

u layihası gelmi9tir. Bunlar
an arazi vergisi layihası Ma
ye encümeninde tetkik edil-
1iş ve bütçe encümenine tevdi 
dilmi9tir. Muamele vergisi ü
erinde iktısat encümeni tetki 
atını bitirmittir. Binaenaleyh 
llaliye ve bütçe ve dahiliye en 
ümenlerine tevdi edilecektir. 
lütün bu vergi kanunlarının 
ıtbikına memur Maliye vekili 
ır. 

Mühim meseleler 
Bunlar mali kanunlardır. Bu 

me gayet mühim meselelerle 
arşıla9acağız. Mesel i.mühim 
İr meblağ tenzilatı yapmak 
aruretindeyiz. Ve bu tenzilatı 
evlet idaresine hazmettirmek
r. Bu itibarla bendenize kalır 
l bütçe encümeni muhtelit en 
.imene iştirakten hariç kalam. 

Süleyman Sırrı Bey Yozgat 

1 ütçe encümeni harice bırakıl
tak suretile muhtelit encüme

! in te§kiline taraftar oldu. 
Recep Zühtü B. kürsüde 
Bundan sonra Sinop mebusu 

lecep Zühtü Bey kürsüye gele 
• e kdedi ki: 

- Memleketin ve halkın üze 
inde en büyük tesiri yapacak 
lan mali kanunlar üzerinde
İz. Bupnların böyle alelacele 
kanlmau taraftarı değilim. 
eçen günlerimizde kül halin
e veyahut alelacele çıkanl
ıış bazı varidat kanunlarımn 
ıemlekette ne kadar adaletsiz 
~ teşebbüssüz bir manzara hu 
~ıe getirdiği gözümün önün
edir. Binaenaleyh ne kadar u
Jn zamana mütevakkıf olursa 
laun, bunların encümenlerde 
trer birer müzakeresi taraftan 
ım. Bunu arzediyorum. (Bra
o sesleri), 

Reisin iZPhatı 

Reis: 
- Şimdi esu itibarile mub

!lit encümenin te9kiline karar 
erseniz, diğer teferruatı da 
yrıca reyinizearzedeceğim. 

Gürtiltüler 
Süleyman Sırrı Bey (Yoz-

at) (yerinden sordu): 
- Muhtelit encümenin t~ki 
İcin bir teklif mi var? 
Reis: 
- Hayır, fakat, divan riyue 

nd ~ görüşüldü. 
Şimdi muhtelit encümen t~ 

ilini reye arzediyorum. Kabul 
leni r ellerini kaldırsınlar. 
Gürültü ler, anlasılmadı sesle-) . 

R ..! is , bun un üzerine, yeniden 
alı at vererek mevzuu bahis • i 
ihaların arazi vergisi, kazanç 
ngisi, muamele vergisi, mü
tkkafat vergisi, veraset ve in
kal vergisi, davar ve ehli hay 
n vergisi ki, altı layihadan 

ıaret bu kanunların hangi en
...,e lere havale edilmiş bu-

lunduğunu ifade ederek bütün 
bu kanunların muhtelit bir en
cümende müzakereeine taraf
tar olup olmayanların anlaşıl
ması için, encümene taraftar o· 
lanlarm ayağa kalkmalannı 
teklif etti. (Salonda gürültü
ler, anlaşılmayor sesleri) 

Hasan Fehmi Beyin teklifi 

Bunun üzerine Gümüşhane 
meb'uıu Hasan Fehmi Bey söz 
aldı: Bendeniz zannediyorum 
ki, eğer maliye ve iktısat encü
menleri müştereken bu kanun 
layihasını tetkik etsin diye me 
sele reye arzedilirse ekseriyetin 
muvafakatine iktiran eder (doğ 
ru sesleri ) 

Dah iliye, adliye ve şu ve bu 
encümenler i,e karışınca bu
nun mahiyeti değişiyor. Mese
li sayım kanununun dahili
ye ve adliye encumenlerile mü 
nasebeti yoktur. Belki de yal
nız bir maddesinde alakası var 
dır. 1ktısat ve maliye encümen 
!eri de kendilerine taalluk eden 
maddeler neler İse bunları ister 
ve tetkik eder. Bütçe encümeni 
ise layihanın son şekline göre 
varidat ve masraf cihetinden 
bütçeye teklifi noktasından 
tetkik eder. Arzu edilen zama
nı kazanmakla beraber iyi tetki 
kat yapmak lazımdır, dedi. 

Erzincan meb'usu Abdülhak 
Bey muhtelit encümene adliye 
encümeninin de iştirakini iste
di. 

Yozgat meb'usu Süleyman 
Sırrı Bey, muhtelit encümen
den vazgeçelim. İ§i tabii cereya 
nına bırakalım. Acelesi yoktur 
Bu, boyacı küpü değildir. Ka
nun böyle acele çıkmaz. 

Teklif kabul edilmedi 
Mzahar Münir Bey (Deniz· 

li): 

Muhtelit encümen tetkil edi 
lirse bunun heyeti umumiyenin 
nısfmın bir yerde toplanmuı 
demek olduğunu aöyleyerekHa 
san Fehmi Beyin teklifinin ka
bulüne taraftar olduğunu söy
ledi ve il&ve etti. 

- Bu gibi meselelerin zamanla 
ali.kası yoktur. Hep bu suretle 
aceleden değilmidir ki, geçen 
sene çıkarılan kanunlar bir se
ne sonra ıslah ettirilmek mec
buriyetini hissettiriyorlar. Mü
teakıben tekliflere reye kondu. 
Muhtelit encümen te9kili tekli
fi kabul edilmedi ve verilen ka 
rara göre bu layihalar evvele
mirde 1ktısat ve maliye encü
menlerinde tetkik edilecek, di
ğer encümenler kendilerine ta 
alluk eden cihetlerini tetkik et 
mek üzere isteyeceklerdir. 

Meclis perşembe günü topla 
nacaktır. 

1 •••••• t 

Vapurcular 
(Başı 1 inci sahifede) 

cular birliğinde batlıyan müza 
herete akşama doğru müsbet 
ve ticareti bahriyemiz için her 
halde çok hayırlı bir netice ver 
mi, ve itili.f hasıl olmuıtur. 

Dünkü müzakerata Seyriae
fain namına itletme müdürü 
Bürbaneddin ve vapurc:ular na 
mına Sadık zade Fehmi Beyle 
Alemdar ve Yelkenci zadeler 
kumpanyalarının mümessilleri 
iştinJı: etmiılerdir. 

Aldığımız malumata göre 
dün ıu esaslar üzerinde anlatıl 
mı§tırı Seyriaefain idaresi Ka
radeniz hattında çarşamba gü
nü lstanbuldan kalkan iki nu
maralı postaamı kaldrrmakta
drr. Kamara fiatleri elde mev
cut vapurların sınıflarına göre 
tasnif edilmi9tir. Kamara bilet 
!erinden elde edilecek hasılat 
ta ayni ıekilde tevzi edilecek
tir. 

Haftanın günleri Seyrisefa. 
in ve vapurcular arasında tak
sim edilmiştir • • 

Saman, ot ve emsali hafif eş 
ya yalnız vapurcular tarafın
dan nakledilecektir. 

Fakat timdi de bu bloka da
hil olmayan diğer ufak kumpan 
yaların mukabil cephe alacakla 
rı söyleniyor 

Tarih vesikaları 
(Başı birinci sahifede 

türdüm. Gördü, ve çok mütecasir ol 
du. Evrakın tasnifi için ayda 300 
lira tahsis, ve Hazinei Evrakta bir 
heyet teJlril ettirdi. Bu hey'et uzun 
müddet evrakın tasnifile menul ,,ı. 

du, ve epeyce de iı görüldü. 
Cümhuriyetin ilanından sonra 

tahsisat arltınldı, daha fazla ve da
ha muntazam İş eörüldü. Birkaç e
ne evvel tahsisat kesilince iş durdu. 
Ve bucün, kalan evrak, eski halin
de, a-ene çüriimeye mahkUm bir va
ziyettedir. 

Ayaıofyadaki evrak. Allah rah
met eylesin, Şehislam Hayri Beyin 
himmetile ta nif edileli, 28 sandık o
larak, Ayasofyadaki Evkaf mahze
nine konuldu. 1 nıallah onlar satd
maz! 

Sulıanahmet mahzeninde bulunan 
gene ayni ehemmiyeti haiz evrakın 
tasnifine ise sıra gelmedi. 

Hamdullah Supbi Beyin Maarif 
Vekilliği zamanında, ismet Paşa 

Hazretlerinin IUtufki.rane teveccüh
leri eseri olarak, Hazinei Evrak mü 
dürlüğünü deruhte edip evrakın b.s 
niEini temin etmekliğim teklif bu
yuruldu. Hamdullah uphi Beye şu
nu soy)edim: 

- Ben esasen Darülfünunda Tür
kiye tarihi müderrisiyim. Böyle bir 
iti deı·ubte etmek vazifemdir. Fakat 
evvela Sultanahmetteki, Ayasofya
daki evrak bir yere getirilsin, bun
lar bir hey'et tarafından temizlen
sin. Bendeniz maalmemniye neza
ret ederim. 

Hamdullah Suphi Bey sozume 
hak verdi. Fakat bir çok ıtavail ara
•ında bu İt görülemedi. · 

Geçen sene Gazi Hz. ne ayni istir
hamını arzettim. Memnun oldular • 
ve bu meselenin hallini tasvip bu-
yurdular. 

ı, bu merkezde iken, bir de işi
cliyoruz ki Sultanahmetteki evrak 
200 balya olarak satılmıt! 

Sablan evraktan yere dökülüp te 
çoçuklar tarafından yirmi kuru!& 
satılanları gördöm: 1134 tarihli, 
Hatçe sultanın mutbak defteri. O 
zaman yenilen yemeklerin isimleri . ' ve bır sultanın mutbak masrafı bak 
kında mühim bir vesika. Şeyh Gali
bin aile.ine ve aile efradına dair bir 
hüküm. Donanma masarifine ait bir 
defter. Uuıur yazuile bir alfabe •• 
Acaba bunlar miibim vesik.lar de
ğil mi? Esasen Babiali Hazinei ev
rakındaki evrak ta bu çeıit vesikalar 
dan ibarettir. 

Yirmi senedir Hazinei Evrakta 
çalışıyorum. Hazinei Evrak vesika
larına müstenit yazdığnn bütün ki
taplar Alman, lsveç., Leh, Macar ve 
Bulgar lisanlarına terceme edildi. 
Hatta büyük rütbede niıanlar da 
gönderileli. Bu kitaplara verilen e
hemmiyet, benim kudretimden ziya 
de onlardaki vesikaların haiz olduk
ları kıymet içindir." 

İki asarıatika müte
hassısı geldi 

Amerikanın Şikago şehri da 
rülfünunu asarı atika müderrisi 
M. Robert Moris ile Almanya 
asarı atika mütehassularından 
~e~rik fon ~er Oıten dün şeh
rımıze gelmıt ve doiiru Ankara 
Y• gitmiflerdir. Her iki müte
has111 orta Anadoluda Ameri
kalılar tarafından yapılmakta 
olan aıarı atika taharriyatı hak 
kında tetkikatta bulunacak ve 
hafriyatı takip edeceklerdir. 

Peştedeki Turizm 
meclisi içtimaı 

Türkiye Turing kulübü umu 
mi katibi Cvedet Bey bugün 
Pe§teye gidecektir. Mumaileyh 
geçenlerde Petteye giden Tu
rin kulüp reisi ve Kocaeli meb
usu R~it Saffet Beye mülaki 
olacak ve heT iki zat Türkiye 
Türing kulübü murahhası sıfa 
tile Pe,tede toplanacak turizm 
umumi meclisi içtimaına itti
rak edeceklerdir. 

Habersiz ziyaretçi 
Kasnnpaşada Büyük piyalede o

turan Osman Abdürahman isminde 
bir adam ayni mahallede Muharrem 
efendinin bahçesine ıirerek çiçek 
toplamıya batlamıf. Muharrem efen 
di bu habersiz çiçek toplamıya kız
mış, Osman Abdürahman ile kav
gaya batlamıı, fakat neticede Osma 
nın hanele etiii bıçak darbesile de
rin ve ağır bir yara alarak yere yı~ 
iılmış, yetiıenler tarafnıdao hasta

neye nakledilmittir, 

Bir kadını vurdular 
Cinayetin sebebi kıskançlık 

sarhoşluktur .. 
ve 

Evvelki ıün Süleymaniyede bir 
cinayet olmuş, bir hamal bir kama 
darbeıile bir kadının bağırsaklarını 
deımiştir. 

Bağırsaklan dökülmüı olarak 
hastahaneye nakledilen kadın yan
gın yeri yosmalanndan yamalı Fat
ma, bu kadını yaralıyan hamalda 
dostu Hüseyindir. Kavıanın iki se
bebi vardır. Bu sebeplerden biri sar 
hoşluk, diğride "tlsiılen" kıskanç

lıktır. Hamal Hüseyin cinayeti mü
teakip kaçmıştır. Yamalı Fatmanm 
hayatı tehlikelidir. 

Parasını zorla 
almışlar 

mı 

Kadıköyünde Cevizlikte çıkmaz 
Emin Bey sokağında oturan aktör 
Hasan Fevzi efendi perşembe günü 
akşamı Galatada tuhaf bir macera 
geçirmiıtir. 

Kadıköyünde oturan Hasan F ev
zi efendi o gece son vapur olan 22,15 
vapurunu kaçınnıı, saat 1 vapuru
nu beklemek m4'Cburiyetinde kalmış, 
vakıt geçirmek içinde Galatadaki 
Holivot birahane.sine gitmiı ve ora
da hem kendi içmif, hem arkadaşla
rma içirmiı, sıra para vermeye gel
diği zaman meyhanede Hasan Fevzi 
efendiden liste hilafına fazla para 
İstemiılerdir. Haaan Fevzi efendi iı 
tenilen yekUnda bir hesap yanlııliğı 
olduğunu söylemek İıtemiı, fakat 
daha ağzını açarken yüzüne şiddetli 
bir tokat inmiı, ve bunu tekme yum 
ruk, ve saire takip etmiş, müşteri 

yetiıen polisler tarafından kanlar i
çinde kurtardabilmittir. Bu dayak 
neticesinde Hasan F ev.zi efendinin 
baıı patlaınıf, beli sürümüı ve 200 
lirası havalanmııtır. Hasan Fevzi 
efendi müddeiumumiliie aniiracaat 
etınittir. • 

Zehirlendi ve öldü! 
Abanozda Sabri efendinin kahve 

sinde l'arsonluk edeiı L&z lbrahim 
evvelki ııece kahvede birdenbire ze
hirlenmiı, Sürpagop hastanesine nak 
ledlhnit İsede ölmÜttür. Uz ıbrahi
ınin esrardan ve rakıdan zehirlene
rek öldüğü anlaıılmıftır. 

Maarl/t~ 

Talebe yurdu 
Beyazıttaki kışla önü

müzdeki sene hazır 
Darülfünun arkasındaki eski as-

keri kışl•nın tamiri bu ay sonunda 
bitecektir. Halk fırkası buraya 25 
bin lira sarfetmittir. Bina ikmal e

dilmit bir tekilde önümüzdeki ders 
seneıi batında talebe yurdu olarak 
açılacakbr. 

Yurda 500 talebe alınacakhr. 

Bunlar için karyola, yemek takımı 

dolap ve saire alınmak üzre yeni
den 50 bin lira sarfedilecektir. Bir 
kaç sene zarfında bu Ioılanın yanın 
dairi binalar da ııatın alınarak bu ci
var bütün ihtiya.;larile bir talebe 
yurdu manzumesi haline getirilecek 
ortadaki •ahada tenis, voleybol ve 
ıaire cil:ti ıpor sahaları vücude ge

lecektir. 

Son sınıfların imtihan 
günleri 

Şehrimizdeki lise ve orta mektep 
müdürleri dün maarif emanetinde iç
tİllNl ederek son sınıfların imtihan 
günlerini teıbit etmişlerdir. 

Maarif müdürü teftiş
ten dün geldi 

Maarif müdürü Haydar Bey Si
livri ve civannda yaptığı teftişten 

avdet etmiştir. Haydar B. yeni ya. 
pılacak mekteplerin mahallerini de 
tesbit etmiştir. 

Üsküdarda fıkara 
muayenehanesi 

Hilaliahmer Üsküdar kazası, Ye
ni n1ahalle nahiyesine tabi Murat 
Reis ve Pazarbaşı mahalle şubeleri 

tarafından Yeni mahalle caddesinde 
muhtacin için meccani bir muayene 
hane açılmıştır. Muayenehane her 
gün mua~yen hir saatte fukaraya a4 

çık bulundurulacak ,.e ilaçlar bele
dive tarafından yantırıl..cakbr. 

Fırıncıları tehdit 
Tophanede Boğazkesen'de Ce

vat Beyin fırmmda çalışan hamur
kir "Toli" evvelki r i ~:ı zab4•::..va 

müracaat ederek 
İpsiz lbrahim is-
minde bir sabı-
kalının kendisini 
ölümle tehdit ede
rek cebren para
larını almağa te
şebbüs ettiğini id 
dia ebniftir. 

Bunun Üzerine 
zabıta muhtelif 
umtlerde birçok Tehdide ugrayan-
esnafı da ayni !ardan Toli 
tarzde tehdit ettiği söylenen ipsiz 
lbrahim hakkında tahkikata baıla

mıştır. 

lbrahim, Rize'de katil maddesin
den (15) seneye mahkum olmuı ve 
mahkumiyet müddetini ikmal etrniı 
bir sabıkalıdır. Kendisi isticvap edil 
dikten sonra kefalete rapten tahliye 
olunmuıtur. 

Niçin intihar etmek 
istedi? 

Sütlücede hamam sokağında o
turan 25 yaımda Nazmiye hanını 

evvelki akıam tentürdiyot içerek iu 
tihara teşebbüs emiı, Haseki hasta
nesine kaldırılarak tedavi altına alın 
mışbr. Nazmiye hanımın intihara te
tebbüsünün sebebi biraderi tarafın
dan tekdire maruz kalmıı olması-
dır. 

Yangınlar 
Beykozda Yalı caddesinde Nigar 

hanımın evinden yanıın çrkmıı, te
veısüuna meydan verilmeclen söndü
rülmüttür. 

Oıküdarda Hakimiyeti Milliye 
caddeıinde kunduracı Ali efendinin 
dükkanından Ylllll'm çıkmıı, derhal 
yetiıen itfaiye tarafından söndürül-. 

müştür. Düllinın 2000 liraya si· 
gortalı olduğu anlaınnııtır. 

Fatihte at pazarında Mehti efen 
dinin dükkanından ve Galatada Ne
cati Bey caddesinde Mustafa efen
dinin dükkanından yanıım çıkmıı 

ise de yetiıilerek söndürülmüıtür • 

Memlekette 

10,000 lira 
Adana ı o .tanesinde 

bir ihtilas 
Adanadan bildirildiğine ııöre, 

Posta havale memurlarından biri i
ki makbuz kullanmak suretile on 
bin lira ihtilas etmiştir. Bu zatın 

bir ay için mezunen buraya geldiği 
anlaşrlmış. ve poliıce aranmıısa da 
bulunamamıştır. Bu memurun Ame
rikaya gittiği zannedilmektedir. 

Tarausta yağmurlı.r 
Son yağan yağmurlar Tarsus 

mezruabnda mühim tahribat yap
mııtır. Seller buğday ve ~rpa zeriya 
tını tahrip etıni,tir. Zarar yüz bin 
lira tahmin ediliyor. 

Denizde: 

T rivin vapuru kürtarıldı 
Geçen !Ubabn yirmi betinde çı· 

kan büyük fırtına ve sis esnasında 

Karadeniz boğazında Anadolu Ka
rabumu civannda lngiliz bandıralı 
Trivin vapuru karaya düferek yarı
sına kadar batmıfb. 

Manganez yüklü ve 7?.00 ton 
hacminde olan bu vapur dün Tiirk 
gemi kurtarma limited §irketine ait 
Lanina tahlisiye vapuru tarafından 
yüzdürülmü~tür. Vapur dün akıam 
Kalamı§ önüne ı:etirilmiştir. 

Müdürler töplandı 
Belediye bilômum şube mlidür

leri dün sabah reis muavini Hamit 
Beyin riyGsetinde toplanarak bele
diyenin kambiyoyu alakadar eden 
ihtiyaçlanru te•bit etmişlerdir. Mü· 
dürler hey'eti h•fta içinde bir daha 
toplanacaklard:r. 

Bir nişan 1 
Beyoğlunda Fransız tiyatrosu 

müsteciri M. Lemana Yunan hükU
meti Yunan hars ve ıan'atını Türki
yede tanıttığı için uFenix de Gr~ce0 

nişanının ofisiye rütbesini 
tir 

vermiı-

Balıkçılık .. 
M. Vebermanın 

beyan ah ' 

Mütehassıs, yapılan işler 
hakkında nedigor? 

Balık mütahauısı mösyö Veber 
man dün bir muharririınize dem.it .. 
tir ki: 

" - Enstitüde biolojik ve ihti
yolojik tetkikata ilaveten balıklann 
dahili piyasada sürümünü artırmak 
maksadiyle ve bozulmamalan için 
sair liburatuvarlarda tesis edilerek 
vesaiti nakliye ve souk hava tertiba 
hnda azami derecede bir faide temin 
etmek üzre letkikatta bulunulacak
br. 

Fakat bu tetkikattan asıl maksat 
Türkiyeden ihrac edilen balık ve ba 
lık mamulatının kalite itibarile daha 
~sri usullerin tatbiki ve umumiyetle 
ıhracatımızın artması için lizım ge 
len tetbirleri İttihaz eylemektir. 

Balıkçılık yalnız balık tutmak 
değildir. Milli iktisadiyabn bir şu· 
beıi olarak telakki edildiği takdirde 
vesaiti nakliye, soğuk hava tertibatı 
istatistik ağları muhafaza, koopera
tif teşkilatı, kredi ve tetkikatı fen· 
niye ve sair cihetleride ihtiva eder. 

Bu itibarladır ki balıkçıhğtn ıs
laha muhtaç olduğu şeklindeki be
yanatım bal1kçılık cemiyeti reiıi Ah 
met Muhtar Bey tarafından yalnış 
olarak anlaıılmıttır. Türkiyede tat
bik edilen balık saydı usullerinin ip 
tidai veya şimdiki ihtiyaca kafi gel 
mediğini iddia eylemediğimi Ahmet 
Muhtar Bey hiç şüphesiz bilirler. 
Fikrimi değiıtirmede sebep yoktur. 
Y alnıılığın aaıl sebebi balıkçılığa 
müteallik tabirlerin maalesef kat'i 
bir mana ifade etmemesinden ileri 
geliyor." 

Otomatik dubalar 
Tahlisiye idaresi son sis· 

tem iki duba getirtti 
Tahlisiye idaresi umum mü

dürü Necmeddin Bey yeni 
bütçe etrafında görüşmek üzre 
Ankaraya gitmiştir. Tahlisiye 
idaresi bu sene yeni bazı tesi
sat yapmak arzusundadır. 

idarenin evvelce sipariş et
tiği iki fener dubası ahiren li
manımıza gelmittir. Bu duba
lar Avrupada bile yeni kullanıl 
mağa başlanmış en son sistem 
fener dubalarıdır. Bütün ter
tibatı otomatiktir. Ziya intişa· 
ri ve sisli havalarda düdük ça
lmmaaı hep otomatik olarak ce 
reyan etmektedir. Dubalardan 
biri ihtiyat olarak limanımızda 
kalacak, diğeri Karadeniz boğa 
zının on beş mil açığında şim
di mevcut olan fener gemisinin 
yerine konacaktır. Dubaların 
§İmdi latinyede tecrübeleri ya
pılmaktadır. Eğer tecrübeler 
muvafık netice verirse, bin ta
nesi bu hafta fener gemisinin 
yerine konacaktır. 

Tahlisiye idaresinin yeni sene 
bütçesi varıdat kısmı 500 bin 
liradır, masraf ise 300 bin lira 
kadardır. idarenin vandal faz
lasından 650 bin lirası vardır 
ki bankada mahfuz bulunmak
tadır. Bu paranın bir kısmı ile 
idare bu sene yeni bazı sipariş
ler daha yapacak ve tahlisiye 
teşkili.tının daha vasi bir şekle 
ifragına çalışılacaktır. idare 
kadrosu yeni sene zarfında ge
çen senenin ayni olarak 250 ki 
şiden ibarettir. 

Kubilay abidesi 
Valinin riyasetinde hir 

ian~ 

komisyonu teşkil edildi 
Şehit Kubilay namına rekzedile

cek abide için yapılacak yardımlar 
hakkında bazı mukarrerat ittihaz 
etmek üzere vali Muhiddin Beyin 
riyasetinde bir komisyon teıkil e
dilmiştir. Komisyon salı günü ilk iç 
timaını aktedecektir. Komisyon ıu 

zevattan müı·ekkeptir: 
Vali Muhiddin, muavini Fazlı, 

Belediye muavinleri Hamit ve Şerif, 
müddei umumi Kenan, defterdar 
Şefik, marif emini Muzaffer, rusu· 
mat müdürü Seyfi, vilayet sıhhiye 

müdürü Ali Rıza, ticaret odası rei
si Nemli z•de Mitat, Halk fırkası 
1 stanbul vilayet reiıi Cevdet Kerim, 
belediye dı-imi f'ncüınen reisi Tev

fik Beyler. 
---

'~:----j(,--,;·ç~il·~---a•&•e•r•le._r ... ._..ıl 
Aero - Ekspresin bir 

teklifi 
Aero • Ekspres tayyare şirketi 

dün posta idaresine bir teklifte bu
lunmuştur: 

Posta idaresi lstanbul merkez 
kişelerinde Paris için a;eceleri mek

tup kabul etmektedir. Aero . eks
pres ltalya İçinde lstanbul kişelerin 
de geceleri mektup kabul edilmesini 
iıtemittir. 

Gülhane müsamereleri 
Gülhane senelik müsamereleri~ 

nin on ikincisi mayısın yirmi dör

düncü pazar aünü saat dörtte inikat 
edecektir. 

Otomobilli seyyahlar 
Çorludan geçerken 

. Üç .g~ evvel şehrimize gel
dıklennı yazdığımız Kont Şnis 
teyn ve refikasile Kont Barfi ve 
refika~ı bir iki güne kadar seya 
hatlerıne gene otomobil ile de
v~m etmek üzere Köstenceye 
g•deceklerdir. Seyyahlar Edir
neden 1stanbula gelirken bir 
yanlıtlık eseri olarak Çorluda 
tevkif edilmiııler ve kendilerine 
Çorlu mmtakasınm memnu 
mıntaka olduğu anlatılmıştır. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
seyyahların seyahat maksadile 
oraya geldikleri anlaşıldığın
dan şimendiferle lstanbula gel 
melerine müsaade olunmuştur. 
Seyyahlardan Kont Balfi şehri
mizde teşebbüsatta bulunmuı 
ve Çorluda alıkonulan otomo
billerinin şimendiferle latanbu 
la nakline müsaade istemistir. 
Bu talep kabul olundufu~dan 
otomobil dün ıimendiferle §eh 
rimize getirilmiştir. 

Tahran sefaretimizde 
bir suvare 

TAHRAN (Hususi)- Tür
kiye sefarethanesinde muhte
şem bir süvare verildi. Sefaret
hane bahçesi ince bir zevki gös 
teren tarzda tezyin ve tenvir e
dilmişti. Yağmura rağmen Tah 
randaki yüksek mahafil men
supları sefaretbanenin salonla
rında neş'eli bir gece geçirdiler. 
Sefir Hüsrev Beyin sevimli şah 
siyeti ve davetliler arasındaki 
mütebessim ve mültefit aimuı 
süvareye gelenlerde samimi in 
tibalar bıraktı. Sabahın geç vak 
tine kadar dansedilerek, hoş sa 
atler geçirdiler ve sefarethane
den tatlı bir batıra ile ayrıldı
lar. 

ist. 3 üncll hukuk ha '<imli· 
ğinden: 

Hüsniye hanımın kocası T e
mel efendi aleyhine ikame 
eylediği koıanma davası üze
rine ilanen vaki teliğe rağ· 
men mahkemede iıpab vu· 
cut ebnediğinden bir mua· 
mele yapılmaksııın hakkında 
gıyap karar ittihaz edilerek 
tahkikat 7-6-931 pazar saat 
ona bırakılm11br. Yevmi mez· 
kiırda gelmediği veya vekil 
göndermediği takdirde gıya· 
bında tahkikata devam olu
cağı ilin olunur. 

Şile Asliye Hukuk Mahkemesin
den: Şilenin Obeyli laıriyesinden 

Hanife hanımın kariyeyi mezkure
den uvci lbrahim oilv Hasan aley
hine ikame eylediii feıhi nikah da
vasının yevmi muhakemesinde müd 
dei aleyhin namına tastir kılınan 
davetiye zahnndalıi meşruhata ve 
kariye ilmühaberine n•zaran ınerku 
ınun bundan 15 sene evvel askere 
gidip bir daha avdet etmediği ve 
halen ikametgahı meçhul olduğu 
anlaıılmakla mahkemece ilanen teb
liıtat icrasına karar vttilmiı ve yev
mi muhakeme 9-6-931 Salı günü sa
at 14 te talik lolınmıt olduğundan 
yevmi ve vaktı mezkUrda müddeia. 
leyh mahkemeye ıelmez veya bir 
~ekil ııöndermezse hakkında gıya

ben muhakeıne İcra olunacağı ilcin 
olunur. 

Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: , 
~O . ikinci teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil 

edılm ş olan ecnebi şirketlerinden (Sovtorgflot Soviyet Sefa
i".~ t_·cariyesi hisseli şirketi ) bu kere müracaatla şirketin 
Turkı~e. umumi vekilliğine kendisine verilen vekalet müddeti 
1 t'!şrınıevvel 931 tarihin'.le hitam bulmak ve şirket namma 
yapacağı işlerddn doğacak davalarda bütün mahkemelerde 
dava eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak 
üzere ( Galüşkof Vasi'.i Romanoviç - Colouschkoff Vassily 
Romanoviteh) Efendiyi tayin eylediği!li bildirmiş ve lazımge
len vesikayı vermi~tir. Keyfiyet İcanuni hükümlere muvafık - .. , :• ' 



-
Piyango 

•••••••• 

Tebdil müddetini beş 
gün temdit · ettik 

Karilerimiz neşrettiğimiz kupon
ları göndermesinler, saklasınlar 
"Politika., gazetesinin ilk l litika,, nm evvelce tertip ede

'?ün.bakaıına ait k-uponlann rek kuponlarını neşrettiği pi
f'.ş~ukabilinde tebdili muamele yangodur. 
~ının dün akıam biteceğini "Milliyet" in piyangosu da-
ılin etm• !L • • • •ıt.... Fakat tafradan ha zengindir. Bu pıyango ıçın 

---·-- ileride tafsilat vereceğiz. Kari

ald -b ıgımız telgraflarda, uzakta 
h ulunduklan için kuponlarını 

enüz Yetittirmeğe vakit bula
~aYanlar mevcut olduğunu an 
a~ığımız için, bu müddeti bet 

gun daha, yani 27 mayıs çar
Şaınba ak•amına kadar temdit 
ettik. ' ' 

k Binaenaleyh, bu ilk müsaba-
aya ait kuponları çarşamba 

adkşanıına kadar tebdile devam 
" ece"' gız. 

Dı·kkat f Ba~ı 
• karı-

lcrinıiz, Politika'nın 
ikinci defa tertip etti-... 
gı ve bizim devam et-
tiğimiz piyangonun 
kuponlarını da bize 
RÖnderiyorlar. Bizim, 
kuponlarını değiştir-
d·"' • •gınıiz piyango ev-
velce Politika'da inti-

lerimiz ıimdilik kuponlarını İ 
saklasınlar. 

Politika'run ilk nüıhaaına ait 
hediyeler ıunlardır:. Ken?i. m~ 
sabakamıza ait hedıyelerı ılerı 
de netredeceğiz. 

ı _ Bir .. ,-aldı Navman dikit ve 

nakıf makinesi. . . 
2 - Bir Filips radyo makineaı, 

J - Bir Erika marka yazı maki· 
nesi, 

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

nıııf bileti. 
6 - Eminönünde Selanik bonmar 

ıeıinden ilci adet fotograf makinesi, 
7 - Ankara caddesinde "Milli

yet'' gazetesi ittisalinde Ahter ter· 

zihanesinden iki kariimize ısmarla

ma kostüm. 
8 - Bq kariinıize birer çift iıkar 

pin (Eminönünde Altınçizmeden). 
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275 Büyükada sıhhiye katiplerindeıı Sedat bey ' 
276 Kayseride kaymakam zade Osman B. 
277 Balıkesir istasyonu kişe ve telgraf memuru Ali Hüseyin B. 
278 ., Temaıa oteli müstahdcırlerinden İsmail Ef. 

Seyrisefain il 
Merkeı: aceııtası: Galata 

Köprübqı B. 2362; ıube 
acentesi: Sirkecide Mtllıür
darzade hanı 22740 

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

Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışları 
279 Yarımcada Kilecizade biraderler numara 13 
280 Edremit havranda bakkal Çorumlu Mustafa efendi 
281 Riyaseti cümhur musiki heyetinden Mustafa İbrahim B. 
282 ,, Asarı atika müzesi mildir muavini Ömer Semih B. 
283 ,, Belediye varidat amiri Tevfik B. 
284 Üküdar Nobkuyusu caddesinde 77 No. MehmeJ Salim B. 
285 Maltepe zabilvekili Hayrettin bey 
286 Orhan Servet Bey Ziraat Bankası umum muhasebe şefi 
287 Kızıltoprak Ihlamur caddesinde tütün inhisar müdürü 

umumisi Behcet bey arka köşesinde Jülid~ hanım 
288 Bekiktaş tramvay caddesinde 52 No. furunda Abidin B. 
289 Cağaloğlunda Dllyunuumumiye karıusunda 31 No. Sa

det hamm 
290 Şoför cemiyeti katibi 

Nihat B. 
umumisi mütekait kaymakam 

291 Nauman makineleri satq Türk Limtet şirketinde MehmetB. 
292 ,, ,, ,, ., ,, ,, Jan Ma-

şalaji efendi 
293 Horhorda harbiye mektebi karıısında 164 Müberra H. 
294 Nafia Vekaleti muhasebe kalemi memuru Refik B. 
295 Eskişehir Muttdip caddesi nemara 88 Zeki B. 
296 Ankara D:vanımehasebat mmrakıbı Ali Nuri B. 
297 Ankara Yenişehir Sab!ha hanım 
298 Uşakta Ceylancızaue lımail Azmi B. mahdumu Reşit B. 
299 Ankara askeri fabrikalar zat işleri şubesi veyse! bey 

zevcesi Sabiha hanım 
300 Ankara Samanpazarı İspirzade apatmanı numara 5 Ne-

cip Kemal B. 
301 Deviet Demir yolları vinççi Bekir hey 
302 Cerrabpaşa Nakşi sokak No. 17 Saim bey · 
303 Gazete müvezzii Ahmet vasıtasile Adil bey 
304 Divanyolu Eczaı;e sokak No. 13 Nazmiye han:m 
305 Pangaltı Slleyman Nezif sokak No. 5 Bedriye Aziz H. 
306 Beyoğlu 29 uncu mektep Zerrin Hüsam hanım 
307 Tütün inhisarı İstanbul başmüdüriyeti Ziraat şubesinde 

memnr Süleyman bey 
308 Beyoğlu Parmakkapu hacızade sokak No. 292 Nezihe H. 
309 Defterdarlık dahili istimlak memurlarından Beha bey 
310 Erenköy ferik Gal.p Paşa mahtumu Fariğ bey 
311 Çenberlitaş Osmanbey matbaasında Mehmet Cemil bey 
312 Bakırköy Osmaniye mahallesinde No. 9 Osman Şemsi B. 
313 Galata salonunda taharri memuru Fuat bey 
314 Harbiye Muhiddinpaşa apartmanı 4 üncü kat Seyfi bey 
315 Kadıköy Nüzhetefendi sokağı No. 61 Latife hanım 
316 Boztuğan kemeri Bereket bakkalı Saim bey 
317 Beyazıt No. 10 Melahat hanım 

Pire - lskenderiye 
( İzmir) vapuru 26 ma

yıs .. 1ı 10 da Galatadan 
h~reketle fzmir, Pireye 
ugrayarak cumartesi sabahı 
ISkenderiyeye varacakbr. 
lskenderiyeden pazartesi 
15 te kalkacak çarp.roba 
Pireye de uirayarak per
ıembe gelecektir. 

·-----
Ayvalık sürat postası 

(MERSİN) vapuru 26 
Mayıs salı 17 de Sir
keciden Gelibolu Ça
nakkale, Küçükkuyu, Ed
rrmit, f'urhaniye Ayvalığa 
kalkacak döniifte Albno
luğa da uğrayacakbr. Gi
diş ve gelişte Gelibolu için 
yük alınmaz. 

İdarece tente, verdesilo, 
yelken ambar muşambası 
imali ve tamiri münakasa
ya konmuştur. 

Teminat mektubu 100 lira 
İb1le 1-6-931 saat 17 

BARTIN POST ASI 
AYDIN vapuru 

25 p rt - alqamı 
mayıs aza esı saat 6 da 
Sirkeci rıhtımından hareketle 
( Ereğli , Zonguldak , Bartın, 
Amasra, Kurucaşile ve Cide) 
ye vzimet ve vadet edecek
tir. Fazla tafsilat için Sirkeci 
ıalonu karşısında Mizanoğlu 
hanında 2 numaralı merkeı 
acentalığına müracaat. 

Telefon İstanbul 354 

318 Beyoğlu Saki sokak No. Lutfi bey ORfE T 
319 Saraçhanebaşı Bursalı Tahirbey sokak No. 6 Sacide H. N MARE 
320 Devlet matbaası imalat memuru Mehmet Ali bey Agenzia İtaliana Marittima 
321 Şişli Hapipzade apartmanı No. 2 Suphi bey İtalyan bandıralı ( Emilio 
322 Gülhane hastanesi doktor Necip bey Morandi) vapuru 26 mayısa 
323 Falih Haydarda cami sokak No. 12 Sadiye hanım doğru limanımıza muvasalat 
324 Haydarpap 4360 geçit Hasan Hüseyin Ef. ve !imanımızla Marmara li-
325 Büyük caqıda Emirph sokak 3 numarada kahveci manlarından ( Livoroa, Cine-

21 Mayıs 1931 tarihindeki vaziyet 
1° - Döviz Giriş ve Çıkışları 

14 Mayıs 1931 tarihinde me,·cut J:, 296,500 
evelki bakıye 
Hafta zarfında çıkan Dövizler 
14/5 - 21/5 tarihine kadar 

! 58,000 

Fark 

21 mayıs 1931 tarihinde Osmanlı 
Bankası yedindeki Döviz!er yekü.nu 

! 58,000 

J:, 238,500 

2° - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışları 
Çıkan Evrakı naktiyen:n T. L 3.051.575,68 
14 mayıs 1931 tarihindeki 
bakiyesi 
Hafta zarfında giren evrakı T. L. 597,661 
naktiye 14/5-21/5 tarihine kadar 

Fark 

Çıkan İhtiyat evrakı 
tiyenin 21 mayıs 
tarihindeki yekünu 

nak-
1931 

T. L. 597,661,

T. L. 2,453,914,68 

Osmanlı Bankası 

lstanbul Menkul Kıymetler ve Kambiyo 
Bor sası ve Osmanlı Bankası komiserliğinden: 

27 ~:ylıll 1930 tarihli ve 1726 numaralı kamına tevfikan !staıı · 
bul<la Bankalar konsorsiyomu t3rafından Osmanlı Bankasına çek 
olarak teslim ve bankadan istirdat olunan isterl inlerle bunların 
mukabilinde mevkii tedavüle çıkarılan ve bankayı iade olunan 
ihtiyat evrakı nakdiye mikdarını mllbeyyln otuz dördiınc ı tebliğ. 

1- Döviz vaziyeti 
1 - 14·5-19JI tarihine kadar h.onsorılyoaca 
Osmanlı bankasına çık olorık teslim edilmiş olan 
2 - 14·5·1931 den 21 ·5·19;31 tarihine kadar l. 
olan hafta 1.1rfında istirdat olun•n 
3 - Fark 

.r. 2%500 

!. ,'i8000 

4 - 21 -5·1931 tarihine kadar teslimat yekılnu .t 2J8500 

2- ihtiyat evrakı nakdiye vaziyeti 
Yukardakl birinci madde mucibince !sterlin 
teıllmatı mukabilinde mevkii ıedıvtilt çılı:a
nlmış olan lhdyıt evrakı nalctiye 
Yukardakl ikinci madde mucibince hafta 
zulındı fsılrd3t olunan tsıerlinlere mukabl! 
iade olunan evrakı nakdıye 

Farlı: 

T. L. 

T. r~ so .ı I 57.'i.6~ 

59~b!ıl 

T L. 597tı61 ----':.:-'..:..:..:._ 
Yukardakl dördüncü madde mucibince 21-5-1931 
tarihine kadar mevlui tesavlile çılı:anlmış olan 
ihtiyat CYrıkı nalı:dlye yekllııu T. (. !!4SJ914,611 

t7 cylöl 1930 tarih ve 1726 numerolu bnuoa tevfikan lı:eyfivet :\h
liye vek!leci namın1 tebllğ ve llln olunur. 

Mehmet Ef. ve Savona ve Marsilya ) için 
326 Mahmutpaşa 1 numarada Osman Ebat Ef. emtiai ticariye tahmil ede- E k f u 
328 Sirkeci yataklı vagonlar şube şefi Niyazı bey Ş~r .eden piyangodur. 

, . ~ılliyet" in timdi neşretti
gı Ponları bize göndermeyi-

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

10 - Beı karümize birer senelik 
abone, 

327 Babııili Beşirağe tekke sokak 15 numara Muzaffer H. cektir. Tafsilıit için Galatada v a mum Mu·· du··r-
Frenkyan hanındaki acenta-

329 Hayvan hastanesinde memur Bedi bey 1 k f 
330 Ankara j~km~et:ı~!n2 ~;i ıube müdürü Hicri bey mah- _ı_ığ_a_~_:ı:~::~t.Beyoğlu 2274 Ü ğÜ va } akarlar •• mu-

11 - BeJ kariimizc altışar aylık 
abone. 

(Devamı var) d 1 d 
Bunlardan başka 170 kariimize 

muhtdif kıymetlerde ve itlerine ya
rayacak mütenevvi eıya hediye ede 
ceğiz. 

,~-·-ıs_T_A_Nı:mBU_L_VI_.L_A_Y_E_Tİ--·.111 Cil~J\Mc~ Ür üğün erı: 
1 DEFTERDARLIK iLANLARI 1 Limanıza muvasalatı Bir sene müddetle icar için 1--------------------• beklenen vapurlar Müzayedeye vazolunan emlak 

Bu hediyelerimiz.in bir kısmı 
Bahçekapıdald yerli mal!ar pazarın 
dan ve Necip Bey müıtahzeratı ma-

İstanbul'da Bahriyeden mütekait çarkçı binbaşı (VESTA) vapuru 24 mayıs ı - Dördüncü vakıf hanın asma katında 2 . \ı. oda. 
Pazar (İtalya ve Yunanistan) ! - Hanın ikinci katında 2, 4, 5, 6, 8, 8 ı, 9, ve ı ı, ıo 

ğazasından alıomışhr. 

1 
Bu hediyelerden maada ayrıca 

beş kiıiye de beti bir yerde Cürnhu 
riyet alhnları hediye edilecektir. 

sı Trabzonlu Lutfi bin Emin Efendi. dan 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 2R, 29, 30, 31 , 32 , .1 4 , 
İstanbul'da Bahriye kıdemli yüzbaşılığından (STELLA DITALYA) va- 37, 39, :'lo. odalar. 

mütekait Ali Riza Efendi. puru 24 mayıs pazar (İtalya 3 - Hanın dördüncu katında 7, ı:ı, 3. ı, 9, ıo, ı ı, 12, IJ, 
ve Yunanistan) dan 14, 15, 16, !8, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 

Kuponları posta ile 
gönderenler 

niz ve saklayınız. Çünkü bu ku 
!>onlar henüz ikmal edilmiş de 
ğildir. Bizim ne~rettiğimiz ku
Ponları, hepsi tamamen çıktık 
t~n sonra, toplu olarak gönderi Kuponlarını posta ile gönde 
nız. Bizim hediyelerini verece- renlerin isim, adres ve kur'aya 
ği.nıiz piyango kuponlarını neş dahil olacak fit numaralarının 
•·ettiğimiz piyango değil, "Po- neırine devam edeceğiz: 

No. Adres 

251 Askeri müze müdiri miralay Muammer bey 
252 Maltepe atış mektebi piyade z~bit vekili Nüıhet bej 
253 Kırkağaz alay 64 mülazim Nacı bey . 
~54 Maltepe askeri lisesi onuncu sınıf M!tat bey 
~55 Beyoğiu Çatmahmescit Mektep s~kagı No. 1 Gülter H. 
255 Feriköy Rum kilisesi No. 50 Nazıf bey 
257 İstanbul lisesi onuncu sınıf 1258 Niyazi bey 
258 Ankara top fabrikası dökümhanesinde 296 Mustafa 

Hamit bey 
259 Şişlide Etfal hastanesi İstanbul Niko ııpatrman 4 Sa~detH. 
~60 Gedikpaşa Cami sokak 61 ııu~ara Kahraman Adıl bey 
61 Askeri tıbbiye mektebi 69 Behıç bey 

262 Şehyadebaşı Kovacılar. caddesinde 92 numarada Ab-
durrahman bey . 

263 Şehzadebaıı Hoca ceşmesi sokağı No. 26 Fahrıye hanım 
264 Emlak Bankasmda Yusuf Ziya bey 
265 Hamit l:ey " ,, 
2;)5 Fa tih Kızta?ı Kamil bey apartmanı üçüncü daire 
'2j7 Ankara Cebeci Di~tekin bey mektebi üçüncü sınıf 268 

N·m ~t Mii'•crrem Hanım 
2o3 Erkek lisesi üçüncü sınıf iiçüncü şube 17 Necati B. .. 
26') Hariciye Vekaletinden Eşref B. 
210 " Ziraat Bankası umumi 
271 Mali~e Vekaaleti var:dat muhasipliği tetkik memuru 

Nurettin bey 
2]2 K.ıyseri 6 ıncı kolordu levazım binbafı Osman bey 
273 A '- h - B 'm mektep beşinci sınıf 103 numaralı n .. ara usnsı :z, . 

Necdet B. 
. t -d·r muavini ref.kası Münevver hanım ,, ıs asıon m.ı l 

İstanbul'da Bahriye kıdemli yüzbaşılığından Yakında limanımızdan ha- 32, 33, 34, 35, 36. 37, 38, 39, 40, No. odalar. 

mütekait Çankırılı İbrahim Efendi. reket edecek vapurlar Muddeti icar: 1-6·93 ı tarıhlmlen 1·6·932 tarihin~ kadar lıir 
İstanbul' da Bahriye çarkçı kıdemli yüzbaşıh- pa~~~~!A~ ;:;g°;;, 2t:;,:11 

senedir. 

ğından mütekat Sütlüceli Kadri bin Ali Efendi. Köstence ve Odesa) ya ' 
••• 

İstanbul'da Tersane doklar dairesi işletme (STELLA DITALYA) va-
puru 28 mayıs perıembe sa

şubesi azasından mütekait Galatalı Hüseyin Vas- bah tam 10 da ( Lloyd Eks-

. in Mehmet Efendi. pres) olarak (Pire, Bredizi, 

Sabık Rize ahzıasker kalem reisi miralay Ha- Venedik ve Triyeste) ye 
N (ASİRİA) vapuru 30 mayıs 

fız Cevdet Bey. Müracaat vesikası o: 1042 cumartesi (Dedeağaç, Kavala, 

Topçu atış mektebi muamelat memurluğun·- Selanik, Pire, Kandia, Kala-
dan mütekait Zati Efendi. mata, Fiume, Venedik ve 

Trieste) ye 
İstanbul Defterdarlığı muhasebe müdüriyetine ( COSULİCH LİNE) kum-

bonoları ğelen eshabı istihkak esamisi balaya panyasının lüks vapurlarına 
dercedilmiştir. 931 mayış nihayetine kadar mü- aktarmıı edilerek şimali ve 
racaatları ilan olunnr. cenubi Amerika limanlarına 

gitmek için tenzilatlı doğru 
--- ... , .. -..-...---· _.,..___ - bilet verilir~ 

L---·~-~·tanbul Belediyesi ilanları f Hereevi tafsilit için Ga-

Fatih belediye şubesi müdürlüğünden: Müddeti icarı hitam 
latada mumhane (Lloyd Tri-
estino) ser acentesine Tele

bulan Hocahalilattar mahallesinin Kurı...çeşme sokağında kain 22 fon Beyoğlu 2127 veya Ga-
numaralı hane tekrar icare > erileceğinden talip olanların 9 latasarayında sabık Selanik 
haziran salı günü daire encümenine müracaatları il.in olunur. 

* * * 
Beyazıtta 163 ncü adada mürekkepçiler caddesinde 2,60 

etro yüzünde ve 9,22 metro mdrabbaı sahasındaki arsanın 
m tro murabbaına 60 lira kıymet takdir olunarak satılmak 
me k Tali ' · i in kapalı ı:arfla müzayedeye onmuşlur. p.erın fartna-
~e almak için hergün levazım müdürlüğüne müraraatları 42 
liralık teminat makhuzile prtname ve teklif mektubunu mü
hürlü zarfa koyarak ihale günü olan 1416/931 pazar günü 
saat on beşe kadar encümeni daimiye verme.eri. 

bonmarşası binasındaki yazı-

hanelerine. Telefon Beyoğlu: 
2499 ve yahut Sirkecide Kır-
zade hanındaki yazıhanesine 
müracaat edilmesi. Telefon 
İstanbul 235 

Dr. A. KUTIEL 
Zilbrcvl hısc&lıklın todavihancsi ve 
elekmk llboracuvarı, Galau, Kara
kok\lc bc>rekçi !urunu sırasında No 34 

İki sene müddetle icar için müzayedeye 
vaz olunan emlak 

4 - Dürdüncü vakıf hanın asma katında 18, 28 No. odalar . 
5 - Hanın birinci katında ı O, ı 2, 14, 17, 20, 21, 22, 36, 

No. odalar. 
6 - Hanın ikinci kıwıda 1 3, 15 No. odalar . 
7 - Hanın dördüncü katında 23, 24, 2~. 26 No. odalar. 
Müddeti icar: l-6·931 tarihinden l-6·9JJ tarihine kadar ikı 

senedi. 

• • • 
Üç sene müddetle icar için müzayedeye 

vazolunan emlak 
8 - Dördüncü vakıfhan zemin katta 5 No. telelon mahalJL 
9 - Hanın zemin katında 66-17 ve 8· 1 No. map;azalar. 

10 -Hanın asma katında 1, 4, 7, 8, 11, 15, 17, 19 No. odalar. 
il - Hanın birinci katında 8, 11, 19, 2 8, 24, 25 , 'o. odalar. 
12 - Hanın ikinci katında 1, 3, 33, 35, 36, 38, 4(l • ·o. 

odalar, 
'.\1üddeti icar: 1-6-931 den 1-6-934 tarihine kadar üç scncdır. 
Mebdei icarlar: Eski mügtecir için aletin hitamı. yeni muot~lirl~ı 

için te:4im tarihidir. 
Müddeti müzayede: 12 mayu 931 den 2 haziran 931 Salı gtinli. 
BılAda muharrer emlü: kiraya verileceğinden müzayedeye vazo. 

lunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört 
buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkatc ita 
ederek mUzayedeye ittirak etmek üzre l>tanbul Ekvaf mÜdLirlü· 
ğünde vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları llAn olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malOmat almak İsteyenler bu 
müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil 
raporlarını görebilirler. 

KARON~Alman Kitaphanesi 
Beyoğlu Tünel meydan;nda52 a 
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Avrupaya Para Vermeyiniz, Günahtır. FAYDA Daha ucuı, daha kat'i ve müessir bir harikai san'attir. Yerli maldır. Pire, taht; 
• kurusu, sln~k ve sivrisinek ve sair haşaratı bir anda itlaf eder. Kutu>u 5() büyük 7~ 
• kuruttur. Bütftn devair ve müessesat FAYDA istimal eder. Hil.san Ecza depoS' 

Zayıf ve iştihasız 
olanlara Fosfatlı Sark -, Malt 

' 
hulasası kullanınız. Her 

eczanede satılır. 

- Yaz mevsimi için 

BEBEK'te 

liralıt Yali 
Dalyan önUnde Selp Bay 
yalısı mlSbllall olarak kt
ralıktır. Derunundakllara 

1 mUracaat 

Susuz, 
Sabunsuz 
Fırçasız 

SIHHi ve UCUZ 

Dak:kada Ti RAS 0:;:k 

ttzVıTı 
79. Cbamps, l~lysees PARIS 

kremini iıtimal ealniz. Yumnşaıc 

muattar ,.. mül<cmmel bir clldiniz 
olacaktır. Tuhaliye ve ıtrıyııt mata· 
zalınndı ve Babçekapı ZAMAN ve 
Kadıköy Y AFET ecza depolarında 

bulunur. Topta_ıı için lsıanbwl Yetil· 
dlrek Sıvıcıyan Han lO N. 

T-.ra için acenta istiyoruz. 

M. M. satın alma 
komisyonu Hinı 

Bitliste bulunacak alayın ek
meği Diyaribekir fabrikasının 
yıldız marka undan olmak 
şartile kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. İhalesi 26-5-931 
de Bitliste yapılacaktır. Taliple 
rin şartnamesini almalı: ve mü
nakasaya girmeke üzere temi
natlarile mezkur komisyona 
müracaatlar. 348 

* * * 
Zafranboludaki kıtaat ihti-

yacı için Un ve sığıı: eti kapalı 
zarfla münakasaya konmuş

tuı:. İhalesi 30-5-931 cumartesi 
günü saat on dörtte Zafranbo
luda askeri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Taliple 
rin şartnamesini ahnak ve mü
nakasaya girmek üzere temi
natlarile Zafranboluda mezkOr 
komisyona müracaatları. 

-Göz Hekimi 
Dr. Nuri Fehmi 

Cağaloğlu, Süreyya 8. Apartımanı. 

Muayene saııtleri 2-6 Tel 23212 

Belgrat Ormanlan 
İşletme Müdüriyetinden: 

Kurtkcmcri isıok mahalllnde 

mevcut birisi 107 küsur metre mil:'· 
aba muadil 473 ve digrri 134 kü· 

sur metre mikfüa muadil 560 adet 

idare malı dört köşe ve kuru meşe 

keresteleri beher mamul metre mikA· 

bı 20 lira esaı bedel ile ve olbap· 

ıaki şartnamesinde münderiç şeralt 

dairesinde 28-5-931 tarihine ruüsadif 

perşembe günü sraı 1 S te lhale edil

mek üzere açık artımna ıureıile iki 

kalem olarak satılacaktır. Taliplerin 

ihale bedelinin 'tizde yedi buçuğu 

nisbetinde teminat ıkçelerile Defter· 

darlık binasında müteşekkil müza

Iede ve ıhalc komisyonuna, çap ve 

şartna;:ııe için lsıanbul Müdüriyetine 
ve keresteleri görmek isıeyenlerinde 

mahallindeki memurlara müracaatları 
nan olunur. 

Beyoğlu ikinci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: J 4-S.93 l tarihli nüs 
banızda izalei şuyu zımnında sab]a .. 

cağı ilan olunan Beyoğlunda Tak
sim Valide Çeşmesi caddesindeki a
tik 85, cedit 93 numaralı arsanın 
mezkur malıkemcde satılacağı zey
len ilan olunur. 

Sinema, tiyatro, variyete 
Üsküdar aile ınecmaı olan 
(İnşirah bahçesi) nde hanen· 
de hafız BURHAN B. ve 

arkadaş lan bir ı : kte 

,~ ; ~~· 
<r· J / 

. ' 7 .. ) . ' 
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Söz aramızda.~. 
Calibi dikka-ttit. 

En yakın f orıl 
ıacenlanızdan 

fbir tecrübede 
'bulunmasını 14• 

lep ediniz. 

Bütün otomobil işlerine vakıf 
olanlar, Veni Ford piyasaya 
ihrac edildiği andan itibaren 
bunun calibi dikkat bir arab<ıı 
olduğunu biliyorlardı . 

Elyövm bütün amatörlerlif 
'fikir ve kanaati de bu merkez· 
/dedir. Başka ve iyi marka 

}
. araıt>a sahibi dostlarınıza so· 
runuz, göt'eceksiniz ki ekseri· 
&i Ford'u satın almadıklarına 
nwüteessiftirler.. Bunlar Foro• 

'J un müstaı.ıt>eı s;ahipleridir. Siz 

. ete ınınl•r~ l!~ihalS e~nil5. 

AVlONS 

? ................................. ~ 

Bugün İşe başlayabilirsiniz. 
,ı 

Para biriktirmeyen başlamak için mutlaka ay veya se
nebaşını belrlemek ve ya bir yıldönümüne intizar etmek 
şart değildir. . 

Hemen bugün iş Bankasından bir kumbara alarak 
para biriktirmeye başlayabilirainiz. 

Büynk ve küçük binlerce kiti, kumbara sayesinde, bir 
iki sene içinde sermaye sahibi olmuşlardır. 

1 rüKiYE iş BANKAsıl -
Deniz levazım satın alma 

komisyonundan: 
6500 kilo süt (lıhazirau 931 p!lQ:artesi günü saat 11 de mü

nakasaya k-0nmuştur. 
10,270 kilo (Muhteliıf cinste yaş sebze l 1 haziran 931 pa-

_______ _, 
·• .. \ 

1 Sif_ RADiUM ~i 
f'o o o~ 
\ HALiS ISVEÇ ÇEU~i J 

HAKiKi 
RADIUM ~ 

EMSALSiZ ilfr HAKiKi )\ ' 
TIRAŞ !o' o a~ 

B 1 ç A G 1 ~~ RADiUM 1J t 

Halla lsveç çelipden gayet ihtimamla imal ve 
fenni mikroskopla kontrol edildiğinden rekabet 1 

kabul etmez derecede metin ve diğer bıçaklarıı 
niabeten ehvendir. Bir tecrübe kifidlr. Şahıl 

, menfaatiniz için her yerde arayınız. 

' '-s~ .................................... .-1 r 

~l:~ilm •. fl!tfilmli._~lllnll~· 

1 ZUmrUt 
ı· YALOVA KAPLICALARI 

·Yeşillikler arasından fışkıran 

HAYAT SUYU 
- Romatizma 
~Siyatik 

- Arteriyos-kleros 
,\. - Kadın Hastalıkları 

- T eneffOsü cihazı hastalı klan 

,--~OLN 
,, zaı:ıt:esi günü saaıt 14 1;e münakasaya ıkonaca;ktır. 

fordso~ ., " Heyıbeli Adada deniz ha;rıp mektebi ve lisesinin 931 senesi -Cilt, Asap Hastalıkla rt-'ı 
/ 

ikramiyeli 

vız FLAY FUM 
Umum ha,aratı yUzd• yUz iHdUrUr 

VIZ FLAY FUM'u bir kere tecrübe 
ederseniz her balda daima kullanınalı: iste
yeceksiniz. JCOKUSU GAYET HOŞ VE TlıeR.M.HolliııgalıeadCo. 
ZARARSlZDlR. CAMDBN, N. ]. 

VIZ FLAY FUM markasını Mim1.l ederoeniz kapsülün iç tara!ında 
(WHJZ. kelimesini bulduğumuz takdirde 5 LIRALIK BiR lKRAl\llYE 
lı:azaamak ıaliintde malik olacaksınız. Bu ikramiye bıyüniz tarafındın 

derhal ıediyo edilıcaktir. 
• VJZ FLAY FUM Bakkallye mağazalarında ve 

ecza depolarında satılır. 

Umum deposu: Galata, Frenkyan Han-Telefon B~yoğlu: 3080 

• Çanakkale defterdarlığından: 
Bedeli muhammenesi 
Lira K. Cinsi No. mevkii 
3730 00 mataza 2~28 Hastane caddesi 
1181 26- yüzde dokuz hesabile faizi nizamisi olan 

Balada cins mevkii ve evsafı muharrer bir bap 
mağazanın birinci taksit bedeli peşinen ve diğer 
taksit bedelleri ihale tarihi itibarile birer sene 
sonra vacibüttediye olmak üzere mülkiyeti 28-5-
931 perşembe günü saat 15 de ihalesi icra kılın
mak üzere 9-5-931 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle mevkii müzayedeye çıkarılmış olduğun· 
dan talip olanların yüzde 7 buçuk nisbetinde pey 
akçelerile varidat dairesine müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

birinci altı aylı!k iıhtiyacx olan yukarda yaz~lı 6500 lki1o süt ve 
10,270 kilo muhtelif cinset sebze münakasaya konuldu. 

Münakasa zamaıu olmak üzere tayin edilen 11 haziran 931 
pazartesi günü sa.at 14 te yapılacak açrk münakasada teklif edi 
lecek fiatler muvabk göriildüğü takdirde ihale edilecek1erin
den şartnamesini almak isteyenlerin her g.ün ve veııınek iste
yenlerin ihale gıün ve saatinde Kasmıpaşada deniz müzesi 
umum kapısırun üstündeki deniz levazım satın almak emis
yonuna. miiı:aC"aatlan. 

1 Yeşillikler arasından fışkıran 1 Hayat Suyu ile 
~ Tedaviolunur. 
~ Oteller : 60 kuruştan 500 kuruşa kadar. 
~ Yemekler: Tabildot ( sabah, öğle ve akşam dahil) 

225 • 450 kuruş. 

Y g- İ C M •• dd • U •ı•" • (Üçüncü sınıf otell•rde yomok mecburi değildi) oz a . u eı mumı ıgın .. ~ (Çok ucuz fiatla alakart yemek bulunur) 

den: ~ Banyolar : 50 - 75' - 100 kuruştur. 
1 - Yozgat hapishanesinin 1-6-931 tarihinden 932 niba· ~ Vapur ücretleri: ~: ~g Kuruştur. 

yetine kadar bir senelik ekmek ihtiyacı kapalı ıarf usulile ~ 
münakasaya konulmuştur. - Mayıs zarfında otel Hatlarında yüzde 20 tenzilat -

2 - Şartnamesinin rnusaddak sureti hapishane müdlirlli-
1 

Her türlü maltimat için YALOVA da Kaplıcalar Mü-
ğünden alınacaktır. dürlüğüne veya IST ANBUL da Seyrisefain Umum Mü· 

3 Teklifnameler 28-5-931 perşembe günü saat 16 ya ka· dürlük kalemine müracaat. 
- Telefon Bey. 1745 -

dar komiııyon reisine verilmiş bulunacak ve bu suretle veri· ~ı ı ı 
lecek teklifnameler aynı saatte C. müddei umumiliği maka· ~~-~~f~jj &lEmtz • 
mıoda açılacaktır. 1 E D 

4 - Ekıriek yerli ununun birinci nev'inden olacakbr. Mu- Balıkesir Vi ayeti ncümeni 9' 
hammen bedel 7560 liradır. 

5 - Mnna,kaaaya ittirak edeceklerin 567 lira muvakkat İmisinden: 
teminat vermeleri lizımgeleceği ilin olunur. 

Darülfünun mübayaat komisyo- · 
nundan: 

Bandırmada idarei hususiye akaralından Ye altında ıaziııC 
'YO lokantuı bulunan büy6k otelin mobilelİ prtnameıine te1· 

fikan müsteciri tarafından tedarik edilmek prtlle beı ııent' 
lik icarı 31 mayıs 931 tarihine mlisadif çarpmba gllnli saJI 

on be,te ihale edilmek üıre yirmi ıün müddetle ve kapalı 
zarf usulile müzayedeye vazedilmittir. 

Talip olanlanların bet senelik bedeli icarı mubammeni ol•~ 
12500 lira üzerinden ylizde yecli buçuk niıbetinde dlpoz:itC 
akçesini vezneye teılim ile ve yahut Banka mektuplarilt 
yevmi mezkiırda uıulli daireainde teklifnamelerlle Balıkesirde 
Encümeni daimii vilayete müracaat etmeleri ilan olunur. 
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Tıp fakültesinin bilumum muayyenat ve ihtiyacatı sairesile 
Darülfünunun diger şuabat ve idarei merkeziye ve eczacı 
ve dişçi mekteplerinin her nevi mahrukatı 1 haziran 931 
tarihinden 1 haziran 932 tarihine kadar bir seneliği kapalı 
zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Fiyatları mutedil g&rftl
düğü takdirde bunların her biri için ayrı ayrı mevcut şartname 
ve ihtiyaç listelerinde muharrer olduğu üzre ihtiyacatı umu
miyeleri 13 haziran 931 cumartesi günü ve her nevi mahru· 
katta 17 haziran 931 tarihine müsadif çarşamba günleri 
saat 15 te ihale edilecektir. Mevcut şartname ve listelerine 

Ed K M 11 M 
göre bu bapta malfımat almak üzre her gün öğleden ronra :: 

irne iZ ua im ektebi Mü- mülga Harbiye binasında bulunan komisyon kitabetine mü· :: Büyük Tayyare H 
du .. rıu·· g" u·· nden·. racaatları ve teminat akçelerinin de bir gün evvel muhasebe :: 

veznesine yatırılması ve alınacak makbuzun teklifname ile :: 
1 - Mektebimizde yaptırılacak olan ( 26678 ) lira ( 79 ) birlikte ayrı ayrı zarflar derununda ihale için tayin edilen 55 

kuruş bedeli keşifli banyo, duş, su tesisatı, sahne ve teferruatı, müddetten bir saat evvel komisyonumuza müracaat ve tevdi :: 

pasaj ve diğer inşaat 19/5/931 tarihinden itibaren yirmi gün etm•e•l•eraiıııı, ••••• .. -----••••••• 55 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. , -, :: 

2- Plan ve ııartnameleri görmek isteyen taliplerin İstan- • Devlet Demiryolları idaresi Hanları 1 §:§: 
bulda Güzel San'atler Akademisinde Maarif Vekaleti Resmi - - --Mimari Bürosuna ve Edirnede mektep idaresine müracaatları. 1500 ton odun kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Mü- SS 

3 - Miinaka.saya iştirak edecek olanların münakasa ko- nakasa 8-6-931 pazartesi günli saat 15 te Ankarada Devlet :: 
misyonunda fenni ehliyet ve mali vaziyetlerini resmi vesaikle :: 
isbat etmeleri lazımdır. Demiryolları idaresinde yapılacakbr. :: 

4 - ihale 816/931 pazartesi günü saat ( 15 ) te Edirne Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını :: 
Maarif Eminliğinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar 55 

5 - Teminat makbuz ve mektupları münakasa ve ihalat komisyon katipliğine vermeleri lazımdır. :: 
kanununun maddei mahsusuna tevfikan ihzar ve zarflar iba- T .. iipler münakasa şartnam4:1erini liçer lira mukabilinde 55 
leden yarım saat evvel komisyon riyasetine tevdi edilmiş Ankarada ve Haydarpaşada idare vemelerinden tedarik :: 
bu1unııcaktır. edebilirler. :: 

Hı MıM l ~ b)~~J· ıır Mutrakları ha.'.°am .~b:--:ö:-. c-.e7~7le-r-::~-e-.-is-.ti'"'..1.:..i...:e:.:d~-i~~e.:;n::.:;lo~k,;,,a=n=ta=,"--ot·e~l.'!'!'!'!p!!!a!!!st!!!a!!!h!!!a!!!ae!!!!!!!!!tı!!l~ı·n-sa•h•ı•pl!'IJ::•r•ı •v•e-,--,·,ı=,u=:ıL=- 55 
apartıman mustecırlerının umıtsızlık nıdalarıdır. Bunun en müessır , kat ı ve :: --. 

111 esaslı çarei halli, tahta kurları, pireleri ve karıncaları da öldüren :: 
Japon toz.unun istimalidir. Kapı ve pencere· KITOı ~l't kullanız. İstimaii kolay ve fiatı ucuzdur. Bütün ecza depola- ·-
leri açık veya kapalı olarak uyumak isterse· J rile eczanelerde ve başlıca bakkaliyelerde satılır. Deposu Ja· 
niz odanızda sinek ve sivri sinekleri öldüren nnn maauası Fuiivama - Nakomura Pascal Raimard. Beyoğlu 
İstiklal caddesi No. 140 

=~ 

Piyangosu ~~, 
.5.inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir. §~ 

Büyük ikramiye ~~ -. 
50,000 liradır. §~ 

=~ 
Avr1ca: 

" 
15,000, 12,000, E~ 

-~ =~ 
10,000, 8,ooo, §a 

=~ 

Liralık ikraıniyeler ~~ 
-, 

ve 40,000 
Liralık bir mükAfat vardır .. 
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Mes'ul müdür: Bürhaneddiıı 

ret 


