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PAZARTESi 
25 MA YJS 1931 

6 ncı sene, No 1897 

2 ncl salıifede · 
J- Son ve harlcl haberler 

3 llncll sahifede: 

lı roınanı 

3 - Sanayi hlrlitfnde dün ha
rarellt bir içtima old11 

ı- Muhalefeı holka telkin 4 DııcU ubilddO: 

NUSHASI S KURUŞTUR 
.- n ana 0 un --= ar n nu u ~·==• ... ...,... u • ..,.., o a 

yapıyor. 

2 Divan dilnde toplandı. 1- fe-lek, 2- Hikkye • 
3 - Blr ... p., ,, .,,.r- '-!ecPc;ln l n a.cık il i\\17.alı. 4 Flom1111 

FERYAT 
ANKARA, 25 (Telefon) 

Bütçe 175 milyona kadar ineecek mi ? 
~~~~~~~~~~~~~-=~~~~~~~~~~~~---~~~~~-~~~---~~~~~~ 

Galatasaray da Olimpiyakosu 2 - O yendi ! 
""·· Ey işsizler .. Gerçi siz mi
de ziyafeti nedir bilmezsiniz 
~.e g~~çi sizin istediğiniz gece-
1 gundüzlü bir fevkalbeşer 
nıesai mukabilinde ancak kuru 
e~mek bulabilmektir. Ve si
~'.? ~u ferağatiniz, bu kanaat-
a.clgımz önünde bütün Türk 

~ılleti ve bu milletin başında 
~lunanlar eğilmek mecburiye 
tındedirler. 

1 
Fakat siz i~te bunu bile bu

amayorsunuz ve bulamayo
ru d' 

Bütçe Mecliste .. Varidat kısmında 
tenzilat yapılması muhtemeldir 

z ıye sakın fena yoTiara 
sapmayınız .. 

'ak· Aç midelerinize taş basa
Bu gale?e çalmağa çalışınız. 
d -~erçı kolay bir fedakarlık 

Derecesi dahilinde vaya bir derece aşağısındaki 
vazifeleri kabul etmiyenlerin açık maaşları kesilecek 

egıldir. Fakat vatan için el
"e ...;..__ ın bir harekettir. 

Bütçe layihasının 
ihtiva ettiği 
esaslar n. Ve düşününüz ki her gece-

ııı b. ' 
ır sabahı vardır. 

1 Bu satırlar köylerinde aç ka
araL: sürü sürü İstanbula ko
r;§tuğu söylenen bedbahtlar 

1/n Yazılmaktadır. Bu yazının 
ır tahrik olduğu zannedilir. 

lıö Altııı_ı çizdiğimiz cümleler 
il\ Y~e bır ihtimal dütünülerek 
h· • kenı.e için yazılmıştır. bu 
.;r tahrik kaçakçılığıdır. Bunu 
k~~an belki İyi bir avukat, bel
!f 

1 
çok mahkeme görmüş bir 

t a~eteci, fakat muhakkak gaze 
esıni ·· k b ka h' b" § surme ten aş ıç ır 

y ey düşünmeyen, hiç bir heaap 
il~~aY_an bir politikacıdır. 

ı:: urkiyede işsiz yok değildir. 
ı 11 ~engin imparatorluk, en 
~ilgin kıta işsizler yurdu ol
i ~Şlur. Fakat Türk köylüsü 
k~sız \'e aç değildir. Çünkü Tür 
k 'Yede geçen sene ve bu sene 
llrak geçmemiştir. 

kıliirkiyede kuraklık olmazsa 
l·· 1~ olınaz köylü aç kalmaz. 
ın~~ ~öyiüsü sert ve sıkı bir 
buğd~ ele _ınakanizması içinde 
Lir k .. Y

1 
.. P•Yasasına bağlanmış 

oyu de"ld' gı ır. 

Maliyede bir milyon 
lira tasarruf 

temin edilmiştir. 
ANKARA, 24 (Telefon) -

Hükiimet 931 bütçe layihasını 
bu akıam geç vakit B. M. Mec
lisine tevdi etmiştir. Bütçe la
yihasının ihtiva ettiği esasları 
bildiriyorum: 

1-1931-1932 senesi dev 
let masarifabnm 189 milyon 
77 Sbin 55 lira tahakkuk etti
rilmesine mukabil varidat ye
künu da 189 milyon 854 bin 

'furk k" ı · k b' ... ni oy ı.isü e er ve ıçtıgı 1 Yer B - d tar · ogazm an artanı sa· 
gö;e":cu~ veya pabah sattığına · 
nı •htıyaçlannı eksik veya ta 
kııanı görür. Türk köylüsünün 
va:~ ekmeği değil, katı~ı ~.a 
1 . ır. Aç olanlar Türk koylu
~~· _değil, serbest fırka karga-

Maliye 11akili Abdülhalik B. 
300 lira olarak tespit edilıniı
tir. 

ıgında umma hastalığına uğ 
l~~an politika ' ;o~ı;ıcula.ndır! 
kı Urk milletini kendı ıstedıklerı 
lığa sokup sahnede oynat

ll!ak \'e pars~ toplamak beve-
5İtıde olanlardır. Fakat en oku
~•ınış Türk köylüsünün tec
llibesi bu sahtekarların en 
ok ' ı_ Unıuşunun aklını yaya bıra-
ıuı·. 

I 'Türkiye şahsi ihtiras oyun
arın;ı Yer yüzünde en az mü

sait olan bir memlekettir, ve 

~Un nıüddet böyle bir memle-
et olarak kalacaktır. 

Falih RIFKI 

Derviş Pş. iyileşiyor 
.ı\l'fl<ARA, 24 (Telefonla) - Vi

~"'1ada tedavide bulunan M. Mücla
•da 111 •• 
llhh. uı~etarı Derviı Pş. nın ahvali 

ıyeıı nıe . . . b' hald d' nınunıyet. mucıp ır 
h" • e ır. Dervi§ Pı. nın tekaütlüğü
·•U ıstedi -- h 
•eın k gt aberi asılsızdır. Muhte-
döıı aı er Yakında vazifeoi başına 

•cektir . 

P. '\ 
ıyango 
KUPONU 

(No. 17 J 
Bu kuponu kesip 

saklayınız • 
- -·--

Piyango lafsilalı 5 nci 
sah/fenılzdedlr. 

2 -Yeni sene zarfında umu
mi vergilerden vilayetler husu
si idareleri hesabına kanunla 
tayin olunanlardan maada mun 
tazam kesir tarh ve tahsil olu-
namaz. 

3 - Yeni sene içinde Osman 
h bankasile olan hazine hesabı 
carisinden maada kısa vadeli 
avans ve hesabı cari açmağa ve 
azami 6 ay vadeli hazine bonola 
rı ihracına Maliye Vekili me
zundur. 

Ancak tedavülde bulunacak 
hazine bonoları biç bir zaman 
5 milyon lirayı teca\'ÜZ ede
mez. 

4 - Kadrolarda me\'cut ol
madıkça teşkilat icra ve daimi 
hidemat için aylıklı veya ücret
li müstahdemin kullanılamaz . 
Yalnız zaruri sebepler tahtında 
kadroya dahil olmaksızın şehri 
ücretli veya yevmiyeli müstah· 
demler kullanmak caizdir. Yev 
miye alan amele bu hükümler
den müstesnadır. 

5 _ Diyanet işleri kadro-
sunda dahil bulunan vaiz ve 
dersiam miktarı 500 e tenezzül 
edinceye kadar bu sınıflardaki 
münhalat mevkuf tutulacak
tır . 

6 _ Askeri ve mülki harem-
ler mucibince 1931 ağustos ni
hayetine kadar verilecek hak
kı müktesipler hususi tertibi ol 
mayan dairelerde maaş veücret 
tertipleri tasarrufatından tes
viye edilir. 

7 - Yeni sene zarfında dai
relerin takip edecekleri kadro 
cetvelleri yeni bütçeye bağlan
mıştır. Bunun için tanzim olu
nan 'izahnamelerde fU esaslar 
tasrih edilmi~tir. 

a ifede , 

l\lluvakkatbütçetek~ 
lif edilmiyecek 

Kazanç vergisi memurların 
temmuz 

aylıklarından tevkif edilecek .. 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Bütçe encümeni yeni 

bütçe üzerinde tetiı:ikatına derhal başlayacaktır. Bu tet
kikat arasında yeni vergi kanun Iayihalarile de meşgul 
olacak ve yeni bütçenin heyeti umumiyeye sevkinden 
evvel vergi layihalarının müzakere ve intacını temin 
edecektir. Vergi layihaları ancak 'haziran ayı ortaların· 
da kanuniyet kesbedeceğine göre memurların maaşla
rından yüzde beş nisbetinde kazanç vergisi temmuz ay
lıklarından tevkif edilebilecektir. 

Hükumet haziran ayı İçin meclise bir aylık muvakkat 
bütçe teklif etmeyecek ve 931 bütçesinin on ikide biri 
nisbetinde tahsisat isteyerek haziran ayının masrafları
m temin etmiş olacaktır. Bu düşünce ilediı· ki dün baş
vekaletten meclise gelen bir teskerede yeni bütçenin 
tastikini müteakip bilumum kıt'alarla müesseeatı aske
riye ye tebligat yapılması zamana mütevakkıf olduğun
dan bahisle bu müddet zarfında ordu mensuplarının ma
a,sız kalmamaları için 930 senesi hazeri kadrolarının 
temmuz 931 iptidasına kadar tatbiki için M. Meclisin
den bir karar sadır olması temenni edilmektedir. 

(Mabadi (5) inci sahifede) 

Muamele vergisi 
İktısat encümeni layihaya 

şeklini verdi .. 
son 

İktısat encümeni reısı 
Rahmi Beg (lzmir) 

ANKARA, 24 (Telefon) -
Muamele vergisi kanununun 
yerine kaim olacak Vt:fgİ layiha 
sı iktisat encümeninde gördüğü 
tadilattan sonra aldığr ıekle gö 

muameleler muamele vergisin'
den müstesnadır: 

A - İmal, ithalı alım satı
mı veya ihracı ve yahut bun
lardan yalnız birisi devlet inhi
sarı altında bulunan maddeler 
(İmal, ithal, alım ve satım do
layısile) 

B - Metre murabbaı yirmi 
beş liradan yukarı kıymetteki 
Şark halıları (ithal dolayısile) 

C - El ile imal olunan halı, 
seççade ve kilimler (İmal do
layısile) 
D- Şeker (lınal dolayısile) 
H-Tasirhaneler (İmal do

layısile) ve prina fabrikaları. 
F - Yün, pamuk ve İpek 

iplik fabrikaları (lmal dolayı: 
sile) 

J - Kurı~ yemişleri ve hubu 
batı ve diğer nebati ve hayvani 
mahsulatı kabuk ve çöplerin
den ve pamuğu çekirdeğinden 
ayıran ve temizleyen ve tathir 

re: ed 
A T .. k' d h·ı· d en müesseseler (Bu işlerin-- ur ıye a ı ın e en az 

k den dolayı) 
on beş beygir fa:ılasında uv-
vei muhrikesi olan sınai mües- H - Hr enevi mahsulatı zi-
sesele"rde imal olunan madde- raiye öğütme müesseseleri. 

İ - Gümrük ithalat tarife ka 
lerB _ Ecnebi memleketlerde nunu ile veya sair kanunlarla 
imal olunup Türkiyeye ithal o- gümrük resminden mu f olan 
lunan maddeler . maddeler (ithal dolayıaile) 

C B·ı· . t · (Gümrük ithalat tarife kanu - ı umum sıgor a şır-
ba k nu "e diğer hususi kanunlar mu 

ketlerinin, bankaların, n er- b ci İnce hususi muamelelere ta-
lerin yapmış oldukları muame- bi tutulmak itibarile gümrük 
leler dolayısile prim, komisyon h resmi teminata raptedilen mad 
faiz, iskonto gibi er ne nam delere ait muamele vergileri 
ile olursa olsun a~db'.kları meba- hakkında ayni muamele tatbik 
lig' bu kanun mucı ınce muame 1 ) b'd. o unur. 
le vergisine ta 1 ır. G - Sefarethanelerle siya. 

istisnalar.. ı •i memurlara ve sair zevata ait 
Atağıda yazılı maddeler ve (Devamı beşinci sahifede) 

Galatasaray takımı Yunan kalesini muhasara etmiş bir vazigetie 

Ateş ve güneş evlatları dünkü 
maçta da galip çıktılar 

Galatasaray: 2 - Olimpiyakos: O 
Yunan takımı hiç bir gol atamadan dönüyor ! 

Saat (5) herkes heyecanla oyu- ı 
nu bekliyor. T~kım hakkında Stad· 
yomda birçok rivayetler: r-- --

- Nihat (Bek) oynayacakmı§? 
- ikinci takımdan oyuncu ıı!ı-

yorlarmlş ... 
- Hayır acanun her zamanki ta

kım. 
Halk kendi kafasına göre bir 

şeyler söy)eyor. 
Saat 5 şi üç geçiyor ehali top 

bekleyen oruçluları ::lndırıyor her 
kesin gözü kapıda: 

- Çikİyorlar ... 
- Haydi acanım daha vakit var. 
iki dakika sonra önde Yunanlı

lar sonra G. Saraylılar çıktı. Malum 
ve mutat merasimden sonra oyuna 
batlamak Üzere k.Je İntihabi için 
kaptanlar davet edildi. 

Para atıldı biz rüzgar altın~ düt
tük. 

Takım şu şekilde idi: 
Ulvi 

Vahyi Buı·han 
Mitat Nih~t Suphi 

Rebii, Latif, Necdet, Z. Kemal, 
L. Mehmet. 

Oyun Galatasarayın akını ile baş· 

~ 

\ 
\ 

Rebii meşhur hücumlardan 
birinde kaleci ile çarpışıyor 
!adı, fakat Yunanlılar akını durdur
dular. Mukal:ıil hücüm ... fena bir da
kika ... Ulvi kurtardı. Hakimiyeti 
Yunanlılar alıyor, Galatasaray mü~ 
dafaası çok çalışıyor. Misafirler çok 
sert oynayor ... Olimpiyakosa biı· ti~ 
rikik Rebii çekiyor ... top ortada L. 
Mehmet aldı ve 25 pasdan müke01-
mel bir şutle oyunun 5 inci dakika
sında golü yaptı. 

Sanki Stadyom yerinden oynadı 
söylenen anlasılmayor yalnız bir şa
kırtı ve bir uğultu ... Galatasaray bu 
golü mut~p hakiıuiyeti ele aldı 
ve batladı hücum üıtüne hücuma 
arada bir Yunanlılar bun!ardan bir 

• 

Necdet'in bir akınını Yunan beki durduruyor 
az kurtuluı· gibi oluyor fakat bir da- Rebii - günün kahramanı Olim. 
kika •onra vaziyet yine ayni. piyakoalu1an kudurtuyor, sanki ta· 

Takım hey'eti umumiyetile bir kmıla beraber halk ta oynıyor. 
harika, lıer oyuncu yalnız bir şey Vecihlerdeki ifadeler, vücutler. 
düşünüyor ve yapmaya çalisiyor. deki hareketler hep bunu gÖateriyor. 

- Galip gelmek.... . (Devamı beiiinci sahifede), 

Darülfünun memurlarına da 
barem teşmil ediliyor .. 

Darülfünun emaneti yeni 
bütçe hakkında yaptığı tetkika. 
tı ikmal etmiş veAnkaraya gön 
dermiştir. Baremin tatbiki için 
mzıarif vekaletinin verdiği 800 
bin liradan maada Darülfünu-

nun hususi varidatından da 
175 bin lira ilave edilerek büt. 
çe tevzin edilmiştir . 

Darülfünun memurları ıçır 
de barem tatbik edilecektir . 

•H•lllHHlllllHHIMlllHlllHUllffHUl ... M•lllllHllLllHll.l ... lılllHMIHllllllHllll_l_lll .. ~ 

Tauukçululc fle çi~k Jerglşi din kapandı. Resmimh 
birincilikleri kazananlara madaly;,. teıniini göstermektedir, 
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Avrupa'da hüküm 
süre_n vahim buhran 
Tevfik Rüştü Beyin Cenevrede 

irad ettiği nutkun metni .. 
Cenevrede toplanan Avrupa tet

kik komisyonunda iktısat buhranı• 
nın tetkiki esnasında hariciye vekili 
Tevfik Rüştü B. in beyanatta bu
lunduğunu yazmıştık. Bu mülıim 
beyanatın metni dün Anadolu ajan
sı taı·afmdan tebliğ edilmİ§tir. Tev
fik Rütşü B. Avrupada hüküm sü
ren vahim buhrana karır mücadele
de bulunmak Üzere Jİ,;,diye kadar J 
yapılan tecrübelerden alınan netice
ler ve iltizam olunan tedbir ve ça
rereler hakkında bazı miitaleat der 
meyan etmiı ve demiJtir ki: 

T ecriiJ>eler hiç ıiiphe yok ki bü
yük bir ehemmiyet arzetmektedir. 
Ü zerlerine tevcih olunan :zıyayı 
nev' ımla aksettirmekte ve bu ıu
retle istikbalin yolunu aydınlatmak· 
tadır. Diğer taraftan burada bazrr 
bulunan muhtelif heyeti murahhasa 
ların çizdikleri planlara ve teklif et
tikleri tedbirlere huıuıi bir ehem
miyet atfediyorum. Bu sayede çok 
kıy111etli malumata ve telkinata ma 
Uk bulunuyortız. 

Bunları telif etmeğe ~ahtmak 
herhalde iyi bir İf olacaktır kanaa
tindeyim. Yüksek takdirinize arzını 
vecibe bildiğim bazı mülahazalar bu 
arzudan mülhemdir. Fazla istihsal 
\'e milletlerin İ•tihlak kabiliyetinin 
azalması meselesinin bugünkü man
zaraıı ve menşelerile istihsalde me
sainin yanında para ve kredinin oy .. 
namalı:ta devam ettiği mühim rol 
üzerinde tevakkuf etmeme lüzum 
yoktuı·. Bundan sarfı nazar ediyo
rum. Hususile ki bu sahada Cemi-1 
yeti Akvamın fenni uzviyetleri ta- 1 
rafından derin tetkikat yapılmış ve 
ayni mevzu müı"t'Jtaz iktısatcılar t::ıra 
fmdan yüksek bir vukufla -mütalea 
edilmiştir. 

Yııni bir safha 
Ben burada cihan ve hususile Av .. 

rupa iktisadi parçalanmasının ancak 
yekdiğerine sıkı sıkıya bağlı bir 
takım iktıs:ıdi ve siyasi imillerin 
neticeıi olduğunu ve ayni zamanda 
beşeriyet tarihi iatihaleıinin yeni bir 
safhasını arzeylediğini kayıtla iktifa 
edeceğim. Hakkında o kadar şika
yette bulunulan gümrük maniaları· 
nın artması bu parçalanm=ının ve ye 
ni hudutlar ihdasının gayri kabfü 
içtinap neticesinden ba§ka birşey 
değildir. Bu, cihan iktısadi irtibatı
nın yanında milli hatta mıntakavi 
iktısadın da daimi bir hakikat oldu
ğunu müıahedeye beni sevketmek- ı 
tedir. Bu iktısadi vakıalar zahiren 
yekdiğeı"ioi nakzedici gö2ükürler:se 
de hakikatte pek.ala kabili teliftirler. 

Noktai nazarımız 

marn olunduğu takdirde faydalı ne
ticeler verebilir ki bu da gayri ka
bil obnıyabilir. 

Ticaret muahedeleri 
Muhtelif memleketlerin umumi 

muamele için de diğerleri için de 
müsavi bir muameleyi nazarı itibara 
alarak aralarında isterlerse mütekabi 
len hisseler vermek suretile serbest 
çe ticaret muahedelerini müzakere
ye ve alı:te devam edebilmeleri hak
kındaki noktai nazara ittirak ediyo
ruz. Eıasen bu, muhtelif devletlerle 
yaptıimuz ticaret itiliıfoamelerinde 
kabul ettiğimiz prensiptir. Kredi me 
. selesine gelince; dayinlerin iıtedik
leri teminatı ve zihniyetlerini n.azuı 
itibare almak ıayet tabiid••- Fakat 
bu meselenin tetkikini itmam et
mek için bu anasıra müstakriz mem 
leketin pıikolojiaini, menfaatini ve 
tabii inkiıafmm sekteye uğraması
na müsaade etmemek hususundaki 
hakkını da ilave etmek lmrndır. 

Bütün. bu imiller nazarı itibare 
alnım&k ~artile muhtelif tipte bey
nelmilel istikraz mukaveleleri ihza
rına muvaffak o1unması şayanı te
mennidir. Bu sayede bi:r taraftan 
müstakriz memleketlerin milli hasa
siyetjnden ve diğer taraftan mukriz 
le:rin teminat endiıesindan mütevel
lit manialar bertaraf edilmi~ olur. 
Bu suretle tahakkuk edecek teadü
lün muhakkak netice.si hu meselenin 
hallini teshil etmek olacaktır. Bey
nelmilel kartel meselecı.ini ise istih~ 
sal noktai nazarından olduğu kadar 
taksim nokt"i nazarından da deı·piş 
etmek muvafıktı.-. Şurasitu r'a kay· 
detmek icao ecler: 

1 ktısadi -hayatın l:>u hususta tes
kilata maUk olmadığı meml•ketlerde 
tab:atile bazı istihsal şubelerinde 
devletçilik siyasetine müracaat edil· 
mek suret.ile tead.ülün tahakkuku ve 
seri inkisafın temini lüzumu hasıl 
olacaktı; ki bu henr.e bu bapta der
meyan olun?n fikrin tahakkukunu 
büyük bir nisbet dahilinde ;._.;aylaş
tıracaktır. 

Teşriki mesai 
Türk hey'eti murahhasası mınta .. 

kavi bir Avrupa teşriki mesaisinin 
ehemmiyetini layik olduğu derecede 

•ı Milletlerin iktıaadi menfaatleri
' nin komiıyonda teklif olunan tedbir 
' J,ı-Ie telifi hakkınd~ki noktai nazarı 

m~zı kı~aca arz için iltizam olunan 
tedbirlerden sıra ile bazı misaller al
rro.ağı faydalı görüyorum. Noktai na 
zarımız teadül fikrine istinat etmek 
te ve temin olunacak menfaatler ile 
katlanılacak fedakarlıklar arasında 
adilane bir niobet elde edilmesinin 
taharrisini istihdaf eylemektedir. 

1 iki veya birkac devlet arasında 
aktolwıacak bir gÜmrük ittihadı ca
t'!lİalann iktnadi faaliyet dairosini 
genişleterek gümrük manialarının 
bir kısmını kaldırmak ve halen bu 

Tevfik /<us Bey 
takdir etmektedir. Fakat bir sulh ve 
sükun havası içinde cihan teşriki 
mesaisini de imkin haricinde göı-e
mez. Bugünkü müşkülitı tesviye e
decek ve bütün memleketler arasın
da bit• menafi ittihadı vücude getire
cdc olP_n bu daimi teşriki meıal uğ
runda çalışmak cümlemize müşte
rek vazife oJ~n -sulh eserinin en sağ 
lam temeli olacaktır. Bu sulh eseri
nin tahakkukudur ki hu.-ünkii buh
ranın bize verdi~i ıstırapları telafı 
edecektir. 

ı: camiaların katlandığı masrafları a
zaltmak faydasını gÖ•terebilir. Bu

l na mukabil böyle bir gümrük ittiba 
1 dınm iktı.adi cepheler ihdas etmek 

gibi lıir nıahzuru vardır. Bu iktısa
di ceı:ıhelerin ihdaSl şeraiti beynel
milel camianın ihtiyaç ve menfaatle
rile hemahenk kılrrunalıdır. Aksi tak 

Beyanatana nihayet verirken bu
gün Türkiyede iktidar mevkiinde bu 
lunan fırkamn programından bir 
maddeyi zikretmekle huausi bir zevic 
duyuyorum. Bu madde şu prensipi 
teyit etmektedir: "Dahilde sulh ve 
hariçte sulh." 

ı dirde bu camia jçindelc:i mukavemet 
ı !er itibarile ıimdiki gümrük maniala 

ı-ından daha sağlam olurlar. Bu iktı 
sadi tedbir ancak bu ahenk ve İ§a
ret ettiğim teadül unsurlarile it-

•• 

Yüzbaşı Celal 
Türk Ordusunun ilk edebi romanı 

Muharriri: 

Bürhan Cahil 
Bürhan Cahit Bey arkadaşımız Avnıpada bulunduğu sı

rada Milliyet için bir roman hazırbyacağmı vadetmişti. Ar

k"daşımız lsviçrede istirahat ettiği esnada bu vadini tuta

rak (Milliyet) karilerini ve bilhassa kahraman Türk ordu

Junu fevkalade alakadar edecek olan eserini ikmal etmiştir. 

Merhum Cemal Paşanın Mısır seferile Suriye cephesin

deki askeri hareketler esnasında T edmur sahasında ve uya

mk Arap a§iretleri arasında geçen siyasi ve milli bir mace• 

rayı ihtiva eden bu edebi roma nın kahramanı ve adı: 

Yüzbaşı Celal 
diı·. Bürhan Cahit Beyin kadınları, &ençleri ve bilhassa e:enç 

zabitleri alakadar eden bu eserini yakında 

MİLLİYET 
aahifelerinde okuyacaksınız .•• 

aret , 
-,eoleı· 

J!l1LLİY'ET PAZA~TESİ ı5 MAYIS 

HARlcr HABERLER •• 
Tahdidi teslihat hikayesinde son 

söz ne ve kimin oldu? 
İngiliz 

Meclis 
Dağıldı 

murahhası Leh 

Bizi 
Nasıl 

teklifini reddettirdi! 

işsizlik 
Derdi I 

Gelecek içtiınada ih
tiyat kuvvet!er 

ıçın de görüşülecek .. T anıtryorlaı 

Mesai bürosu bilhassa 
bu işle 

.·~ ~~ 

~· 
Devlet Bankası 

Meclisi idare önümüzdeki hafta 
içinde intihap edilecek 

ANKARA, 24 (Telefonla) -
Devlet bankası meclisi idaresinin 
tetekkülü bir gün meıelesidir. Mec
lisi idarenin önümüzdeki hafta icin
de İntihap edileceği muhakkaktır. 

Müdiri umumi olarak bir kaç i2i~ 
Üzerinde gÖrÜfÜlmüıse de henüz bı1 
karar verilememiıtir. Sabık Trabz•' 
meb'uıu Şefik B. meclisi idare azJ· 
sı olacaktır. 

Münhal meb'usluklar 
Halk Fırkası riyaset divanı, 

namzetleri tesbit etti Merhum S~le)"'oµın Nuifin bir 
nazaı·iy~ıi v11;r(jı: Zeki.. dirayet ve 
malUmat ıİraen intikq.) edemez. Bil&. 
kis 'Zeki ndamh.rih e~latlan gab! olur 
Sonra üstat s.Oi".lrdı1! '· 

mi meşgul olacak? 
CENEVRE, 23 A.A. - Bey 

nelnıilel mesai konferansının iç 
lima. edeceğini nazarı itibara a
larak büronun faaliyeti ve icra· 
atı hakkında müdür M. Alhert 
Thomas tarafıı:ıd~n · kaleme a
lınmış ob.n raporu büroya aza 
sıfatile dahil devletleı-in hüku
metlerine göndermi,tir. Bu ra
porda bilhassa dünyar;m her 
tarafında hüküm sürmekte o
lan buhran meselesi tetkik e
dilmi~, büronun geçen seneye 
ait bilançosu hakkında izahat 
verilmiştir. Beynelmilel mesai 
konferansının başlıça işsizlik 
meselesi hakkında tetkikat ya
pacağı zan ve tahmin edilmek
tedir. 

' ANKARA, 24 (Tdefonla) - ı iki Küt<lhya meb"usunun dama" 
Hallı: Fırka .. fiyaset di.-anı môinhal b tal t t'k d"I "" d~ 

b• ı ki .. ·ı k 

1 

a arı as ı e ı meyecegın v 

ıı1. Fon Curliuı 

CENEVRE, 23 A.A. - Ce
miyeti akvam meclisi mesaisi· 
ne nihayet vermiştir. Meclis bu 
günkü içtimaında teslihata ait 
olarak -bu baptaki mukavele 
layihasında münderiç tarifata 
tevfikan- cemiyeti akvama veri 
lecek malumat hakkındaki İn
giliz teklifini kabul etmiştir. 

M. Fon Curtius bu malıima
tın muallem ihtiyat kuvvetleri
ne de şamil olmasına müteallik 
noktai nazarında israr etmiş ve 
müstenkif kalmıştır . 

M. Henderson, 1932 de top
lanacak tahdidi teslihat konfe
ransının bu ciheti yeniden tet
kik edilebileceğini söylemiştir. 
Bundan scnra meclis, yukarı 
Silezya' da ve Pozen eyaletinde 
bulunan Alman ekalliyetinin va 
ziyeti meselesine temas etmiş
tir. Bu mesele hakkında bir ra
por kaleme almağa memur edil 
miş olan mazbata muharriri bu 
işin kapanmış addedilmesini 
teklif etmiştir. Fakat Alman 
Hariciye Nazırı M. Fon Curti
us, yukarı Silezya'dn emniyet 
ve itimadın yeniden teessüsü 
hususunda hali bazı şüphele-r 
mevcut olduğunu söylemiş ve 
bu mesele hakkındaki raporun 
reye vaz'ının gelecek eyliil içti
ma devresine bırakılmasını iste 
miştir. Leh murahhası, raporu 
kabul ettiğini beyan etmiş ve 
kararın tehiı·i teklifinin aleyhin 
de bulunmuştur. 

M. Fı·ancois Ponc~t ile M. 
Marinkovitch'te bu fikri ilti
zam etmişlerdir. Bunun üzeri
ne Leh murahhası üu mesele 
hakkında verilecek kararın tehi 
rinden tevellüt edebilecek neti
celerin mes'uriyetini Leh hükU
metinin ka.bul edemeyeceğini 
söylemi§tİr. M. Henderson, bu. 
nun tecviz edllmeyeceğini be
yan ederek kararın te'hirini is
temiştir . Meclis bu teklifi ka
bul etmiştir. Meclis, ayni za
manda Leh murahhas heyeti
nin talebi üzerine ekalliyetlerin 
himayesi meselesini de tehire 
mecbur olmuştur. 

Müteakiben M. Henderson, 
Nansen tarafından vücude geti 
rilmiş oları beynelmilel mülte
ciler ve muhacirler ofisi lehin
de hararetli beyanatta bulun
muıtur. 

••••••• 
Emil Ludvig Romada 

ROMA, 23 A.A. - M. Mus
solini tanınmış Alman muhar· 
rirlerinden Emil Ludvig'i nez
dine kabul etmiş ve kendisile 
uzun müddet görüşmüştür. 

Gene karışıklık var! 
ALICANTE, 23 A.A. - El 

da' da bir takım kargaşalıklar 
çıktığından örfi idare ilan edil
miştir. 

- Misal mi İ5terainiz? lş_te Na· 
mık Kemalin 9ğlu. 

Süleyman Nr,~if ~·ı; Ek»em bey 
hakkında bu hükmü verirken, ihti
mal ki bir hakikat ifade etmekten 
ziyade nükte yapıyordu. Fakat o 
mübarek zat, galiba Süleyman Na
zifin nükte ola•ak daima tekrar etti 
ği sözüne, Maltüç naı.arjyesi gibi 
iJmi bir kıyrn-et vermek istiyor. 

Geçer.:lerde Fransız efk~rı umumi 
yesine Türk edebiyatı hakkında ma 
lUmat veı·meğe teşebbüs etmiş.. Bu 
mevzu hakkında bir mecmuaya yaz 
dığı makalede demiş ki: 

" Tiirkiyede edebiyat namına ne 
varsa, hep maziye aittir. Yeni edebi 
yat mevcut değildir, Gençler arasın 
da yazı yazmasını bile bilen yek 
tur.,, 

Eskilik yenilik davası, eski bir da 
vadır. Ve daha çok zaman sürecek 
Fakat bu, daima bir memlekette ai
le ihtilafı mahiyetini geçemez. Ede
biyatımız hakkında ecnebi efkarı 
umumiyesine malUmat verirken, ken 
di muarrzlarına hitap edermiş gibi 
polemik yapılmaz. Beğenilmeyen 
gençliğe de hakkını vermek lazım
dır. 

Bizi ecnebi efkarı umuıujyesine ta 
nıtmak için babasının başladığı "ha 
yırh" işe kızı Selma Hannn da de
vam ediyor. Nevyork'ta çıkan Sun 
gazetesine bu hanımcağız Türkleri 
tanıtmak için bir mektup yazmış. 
Bu mektupta ezcümle diyor ki: 

0 Buhran, mü_,rif Türke paran!n 
kıymetini öğretmek; için hükUmeti 
tahrik etti. Tüı:-lf paranın kıymetini 

bilmez. Cebine giren altın su gibi 
akarak gaip olur." 

Aferin hanım kızım, babanızın baı 
tadığını siz bitiriniz. Fakat müsaade 
edinizde size sorayım: Türk milleti 
ni ne zaman bukadar yakından tanı 
dımz . S•km bahsettiğiniz İsraf ci
ci babanızın Radoı ve Kudüs memu 
riyetieri z~manında olmasın, timdi 
ye kadar Türk milletinin cebine al
tın aktığı v•ki değildir. Milletin ce
bine giı:e-bilen bir kaç paranın latan 
buldaki padişah hiikumeti ve yüksek 
maaşlı Bürokra.'Jİ ta .. afından israf 
edildiği doğrudur. Fakat hiç bir za
man H lstanbul efendisi " Türk mil 
leti için b.tr nümune teşki] edem>Aı. 
Baıkalarına öğretmeğe çalıştığı~ 

mız bir şeyi evveli kendimiz Öğl."ene 
Hm. Bir milletin se<::İyesinden bah .. 
setmek çocak oyu.,cağı değildir. 

·~· aı 1 

Bir kaza 
1\.1. Mussolini attan 

düştü ! 

mania 
ken atının ö·; 
ayakları bü· 
külmüs, bunu?i 
üzerin~M. M.:i 
solini yere diit 
müstür. Bu k--
za • neticesinde f.I. MUSSOLlNJ 

yüzünde hasıl olan hafif bere
leri tedavi ettirdikten sonra M. 
Mussolini Venedik sarayına gi
derek hergünkü gibi çalışmağa 
başlamıştır. ----

Protesto 

Rus sefiri Yunan hükrime• 
tine bir protes~o tevdi etti 

ATINA, 24 A.A. -Sovyet 
ler birliği hükumetinin Atina 
orta elçisi lllitch gemisi hadi
sesi rnünnsebetile Yunan gaze
teleı-inde intisar eden haberler
den ve yazıla~dan dolayı hari
ciye nezareti nezdinde pı·otesto 
da bulunmuştur. Rus oıta elçi
si, bu haberler:n asılsız olduğu 
mı beyaı> "tmi,tiı-. 

Beynelmilel mesai bürosu
nun cam ve camdan mamul eş
ya mütehassısları komitesi, a
melenin istirahat zamanlarının 
tayini meselesi hakkında, "dört 
gmp usulü" nün kabulu lehin
de bir temennide bulunmuştur. ...... ·----
Casuslar faaliyette 1 

Fra ~sada mühim vazifeler 
deruhte eden 

bir casus yakalandı f 
STARSBOURG, 23 A.A. - He

inrich isminde bir Alman casusu 
Nancy şehrinde bir idarehaneyi 
soymakta olduğu sırada tevkif edil
miştir. Mevkuf bugün istintak ha
kimine verdiği ifadede Paris'te har
biye nezareti binasından evrak ve 
vesaik çalmak vazifesini üzerine al
mış olduğunu söylemiş ve bir Alman 
memurunun kendisine hu iş için li.~ 
zım olan parayı ve aletleri bulup ver 
me•i kararlaştırılmış olduğunu ilave 
etmiştir. 

Heinrich'in vazifesinin ve plim· 
nın harbiye nezaretinde ele geçirebi
leceği vesikaları aşırdıktan sonra 
Paris - Prague arasında İ!!leyen tay
yareye binerek Starzburqt:ı yere İn
mek, orada bir trene atlıyarak Vit
ry-le François'a gelmek, o civardaki 
kırlardan birinde kendi•ini bekliye
cek olan bir Alman tayyareıine bi
nip Dusseldorf'a veya Colo.gue git
mek, elde ettiği evrak ile vesikaları 
Alınan casuslarından birine tevdi 
ve tesli..'11 etmekten il.ıa.-et olduğu an 
laşılnuştır. Heinrich'e ayni zamanda · 
Paris kıılalarmd&n birinden bir ma
kineli tüfek aşırmak vazifesi de ve
ı·i lmiıtir. Anc<>k hu yakınlarda 
Starsbourg'ta bir kaç casusun yaka .. 
!anması üzerine Heinrich bu vazife
sini ifaya imkin bulamamış, Alman 
yaya kaçmış ve nisanın son günleri 
zarfında yine Fransaya dönmü:ıtiir. 

Tayyareli hırsızlar! 
PONTlAC (Michigan hü

kumetinde) 23 A.A. - Birkaç 
haydut bura bankalarından bi
rinin kasasından 3 bin İngiliz ı 
lirası a,ırmışlar ve ele geçirdik ' 
!eri bir tayyareye binerek kaç
mı~lardır. Bu haydutlar, To
ronto civarında yere inmeğe 
mecbur olmuşlar ve saklanmak 
istedikleri bir otelde zabıta me 
murları tarafından tutulmuş
lardır. Mevkufların üstünde 
Pontiac'ta çıkan gazetelerden 
birine sarılı olarak bulunan ban 
knotlar bu haydutların hüviyet 
lerinin meydana çıkarılmasına 
imkan hiisıl etmİ§tİr. 

M. Briand i,çtifa edecek mi? 

P ARİS, 23 A.A. - M. Bri
and kendisini ziyarete gelen 
Başvekil M. Lava!, M. Danie
lou ve M. Loucheur ile görüş
müştür. 

M. Briand, çarşamba günü 
toplanacak nazırlar meclisinin 
ictimaına kadar dinlenmek üz
r~ bugün öğleden sonra Coche
rel' e gidecektir . 

M. Briand, hariciye nazırlı
ğında kalmasının kendisi için 
mümkün olup olmadığı hakkın 
da vereceği kat'i kararı carsam 

1 ha !!Ünü bildiı·ecektir. 

me U:s u ara gosterı ece namzet-
leri te>bit etmittir; Bu namzetler münhallerin adedi 13 e baliğ olaca!<· 
yakında ilan edilecektir. tır. 

Bir amele, f abrik_a 
müdürünü yaraladı 

Vak'ada hazır bulunan fabrikanın işlet .. 
me müdürünün kalbi dnrdu ve öldü 

ANKARA, 24 (Telefonla} - Bu 
sabah sekiz buçukta imalatı harbiye 
fişenk fabrikasında bir vak'a olmuş 
tur. işinden çıkarılan Abdullah is
minde bir amele fabrikaya gelerek 
müdür kaymakam. Feyzi B. İn oda
sına girmiş V5 Feyzi Beyi omuzun
dan ve sırtından yaralamııtır. 

Bu esnada orada bulunan fabrika 

Türkiye - Irak 

Reisicümhur Hz. ile 
Irak kralı arasında 

teati olunan telgraflar 
ANKARA, 24 A.A. - Reisicüm 

bur Hazretleri Irak kralı Faysal 
Hazretlerine vilô.detinin yıldönümü 
müna•ebeôle tU telgrafı göndermiş .. 
!erdir: 

Irak kralı Birinci Feysal Hı. ne 
Zatı baımetanelerinin viliıdelinin 

ytldönümü münasebetile en samimi 
tebriklerimle birlikte ıahsi saadetle
ri ve !rakın Telahı hakkındaki te
mennilerimi iblağ eylerim. 

Gazi M. Kemal 

Irak kralı F eysal Hz. ri atideki 
telgrafla mukabele etmiılerdir: 

Türkiye Cüınhuriyeti Reisi Gazi 
Mustafa Kemal Hı. rine: Viladeti
min yıldönümü münasebetile vuku 
bulan tebrikatı fehametpenahilerine 
en derin teşekkürlerimi takdim ile 
saadeti fehametpenahilerile Türk 
milleti necibesinin refah ve saadetini 
temenni eylerim. FEYSAL 

Memlekette 

Eli bayraklı 
kadın! 

Kocasını öldürdü, 
aşıkını kamaladı 

IZMIR, 23 - Torbalının Tepe
köy merkezinde Sıdıka namında 23 
yaşında ıtÜzel bir hanun, kocası 24 
yaşında Giritli Ahmedi öldürdü. A
ııkı lbrahimi de yaraladı. Tahkika.ı 
tıma nazaran Ahmet Sıdıkanm lb
rahimi .sevip eve aldığını duymuı 
yakalamak için gitmit duvardan at
layıp içen ye girince zaten cür'et
kir olan Sıdıka tarafından taban
cayla öldürülmüştür. Hadise üzerine 
l brahim korkup kaçmal< istemiş bu 
hareketi mertliğe yakıştırmıyan Sı
dıka kendisini de arka01ndan vur
mu§tur. 

Sıdıka ifadesinde "kocam batı 
ezilecek hir yılandlr, öldürdüm; sev 
diğimi ben vurmadım" diyor t soğuk 
kanlılık gösteriyor, üzerinde büyük 
bir bıcak ta bulundu. Sıdıka eski
den ~yın valdesine de ıilab atmıt
tır. 

Biri yaralandı, carihler 
tutuldu! 

BANDIRMA, 23 - Geçen ak
ıam otomobil sahiplerinden Tevfik 
Elendi gayet müiliit bir taarruza 
uğramııtır. Bir borç meselesinden 
dolayı kasabannzın e•ki Ziraat 
Bankası memuru.: Ziya Beyin mah
dumları Kemal ve Avni ve polis ra
poruna nazaran bunların bir kaç ar-
1.adaşı Tevfik Efendiyi silah ve ka
malarla yedi yerinden ağır surette 
yaralamışlardır. Kaoabada polis teı
kilitı olmasına rağmen mahalli vak, 
aya ancak jandarma kumandam Zi· 
ya Beyin yeti~mesi ve cidden cesu~ 
•ane müdahalesile Tevfik Efendi mu 

işletme müdürü Ha.an Muslehed· 
din B. bu vak'an!n \•et·diği tessürlt 
kalbi dunnuş ve ölmüştür. 

Hasan Musleheddin B. imaliV 
harbiyenin pratik olarok yeti~tirdiiİ 
güzide bir mütahassı; ve Ankar3

1

• 

nın belediye ınee:lisi azasından idi. 
Abdullah yakalanmış tır. Feyzi il· 

in yaralan ağır değildir. Kendisi baS 
taneye kaldırılınıştn-. 

Mahkum oldular 
Zeynel Besim ve Bedri 
Beyler mahkum oldular 

IZMlR, 24 - Hizmet gazetesi 
aleyhinde hükümetin rnanevi şahsi; 
yetini Lahkir ve asılıı:z haber neşfl 
iddiası ile açılan da va bitti. 

Hey'eti hakimenin verdiği kara· 
ra göre: (Hizmet) in ba!mulıarrirİ 
Zeynel Besim ve mes'ul müdürü 
Bedri Beyler hakkında hükiimeti• 
manevi şahsiyetini tahkir iddiası v~ 
rit görülmemiştir. Binaenaleyh Zey
nel ve Bedri Beyler bu noktada• 
beraet etmişlerdir. 

Fakat gene Hizmet gazetesinİJJ 
o zamanlar Adliye Vekili olan Malı 
mut Esat Beyin gözü önôinde adarıı 
dövüldüğü hakkında yazdığı yaıl 
mes'uliyeti mucip görülmüş ve bu 
noktadan birer ay hapislerine ye 
yiı-ıniıer lira nakti ceza vermelerin'
karar verilmiştir. Fakat Besim ve 
Bedri Beyler hadisenin ilk zaman'P' 
da tevkif edilmişler ve kefaletle tal> 
liye edilinceye kadar 14 gün tevki· 
fanede kalmıılardı. Bu müddet 
mahkumiyetlerinden tenzil edilece~ 
tir. 

Bilecik'te sey:ap 
ANKARA, 24 A A. - Dün 

akşam Bilecik ve civarında ga· 
yet şiddetli yağmurlar netice· 
sinde husule gelen ve ağaçları 
köklerinden sökerek sürükleye· 
cek kadar kuvvet peyda eden 
seller Bilecik-Vezirhan istas. 
yonları arasında hat aksamında 
tahribat yapmıştır. 

Hattın hasara uğrayan bu 
kısmında yolun takviyesi zaru• 
reti hasıl olduğundan bu sabah 
tren seferleri teehhüre uğramış 
ekspres saat 10 da ve posta tre
ni de saat 11 de şehrimize gel· 
miştir . 

lzmir ziraat enstitüsü 
1ZM1R, 23 A.A. - Burnuva 

Ziraat nümune mektebi ittisa. 
linde, İktisat Vekaletinin inşa 
ettireceği büyük ziraat enstitü· 
sünün temel atma merasimi bu 
gün Vali Kazını Paşa tarafın
dan yapılmıştır. Bu münasebet 
le çok hararetli bir nutuk sÖy• 
lenmiştir. Fırka kumandanı Ze 
ki Pap ile askeri bando merasi. 
me iştirak etmiştir. 

Bu büyük müessese 7 ay zar 
fında tamamile yapılmış olacak 
tır. İktisadi muhite vereceği fe· 
yizden dolayı bütün halk mem· 
nundur. 

hakkak bir ölümden kurtarılmış v• 
carihler yakalanmıştır. 

Edirnede ekmek 
Edirne belediyesi, bir Haziran

dun itibaren ikinci nevi ekmek çıka: 
rılınamasına karar veı"IllİŞ- ve birinC1 

ekmek fiatmı 8,30 paradan 9,30 pa· 
raya çıkarm1şt1r • 
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uhalefel -halka- telkin 
§konomi 

Hakikate bu kadar zıt 
ve aykırı kalınmaz l 

~avai politika musahabelerinde bir çok dedi 
ddul~r dinlemeğe ahşhk, bari rakama istinat 

e en ışlerde biraz müsbet ve mantıki olalım 1 
I . '• •••• • • 1 lımtet'e atfedilen lıagali haklar fH1 ugdarma ri11a-
ttler .- lzmirdeki tacirler nttden korkagorlarmıı? -

alıalıf gazetelerin lıddisege 11erm'k istedikleri istikatnel 

re{! 1~?1~e~ hakkır:da muhalif gazetelerin neşriyatı, insanı ~ay
, .d~şuruyor Bızde muhalefetin ne kadar yanlış anlaşıldıgına 
~enı bır misal daha görüyoruz. Hepsi de ayrı ayrı tellerden, 
1ııluıt h' b' · · · G ıç ırısı hıç bir tetkike müstenit olmaksızın vuruyor. 

1 ıızetelerin birinde, bu şirketin lzmirtleki bazı tacirler tarafın_
~~n nasıl telakki edildiğine dair bir telgraf var. Bu zatın ~edı
::ş~e bakılırsa şirket, ilk bakışta hususi bir mahiyet arzedıyor. 
le it/ret müteşebbis bir tüccar vaz'ında rekabet için meydan çı
d arsa mesele yok. Fakat bundan emin değiliz. Şirketin sonra-
ıın mor:~pola gideceğinden korkuyoruz!., diyor.. . . .. 
lCendısıne bu korkuyu ve vehmi veren şey nedır, bır türlu 

~rılaşılmıyor. Hükumet: "Haric1 ticareti inhisar altına alma
~aca - · ı· 1 ba • d • h gımt,, diye en resmi ve salahiyettar bır ısan a gır; ıgı 
il/de buna inanmayanlara diyeceğimiz yok. Bundan başka bu 

~atl_er tevehhüme niçin 0 kadar itibar ediyorlar? Eğer hükumet 
~~hısar sistemine tarafta olsa idi, bunu proğramına koymakta 
1c} _tereddüt etmezdi. Netekim, bazı itirazlara rağmen memle-

.tın menfaatlerine muvafık bulduğu bir çok esaslarda ısrar et-
rııh~: mü~alaa edebilmşiti. . . . . . 
rıı ıger bır muhalif gazetede yem şırket~n hangı hakla ıhr~c~t 
a/Jarımıu kontrol erleceg"inden bahsedıyor. Bu kontrol hıka-

Ye . • l'k 
1 

sı de nereden çıkıyor? Şirketin nizamnamesınde veya a a a-
v:r!ar~nın beyanatında kontrola delalet ede~ek te~ ~İr nokt~ 

ıhtıma/ de yoktur Şirket olsa olsa, kendı kendını, kendı 
rıı11 o ' • A 

a arını kontrol etmekte çok kıskanç olacaktir. Keşkı resmı 
v~ kanuni bir kontrol teşkilatı vücude getirilse de, yeni şirke
;ın muamelatı da dahil olduğu halde bütün ihracat mallarımızı 
lfoı_ıtro/ etse ... 
b Iş limtet şirketine siyasi bir maJ;iyet atletrr:ek ga~~beti1!de 
ııluııan gazeteye Allah insaf versm, yalnız ınsal degıl bıraz 

rııantık ve iz'an da ... Bu gazete şirketi teşkil eden zevatın ihra
~atçı olmadıklarrm, eskiden ihracat iş/erile alakadar olmadık
arını söy/eyor. Bu kadar tetkiksiz bir iddia ile kari/erinin kaşı
~'na Çıkan gazeteye çok acınır. Bilakis bu tacirlerin hepsi de 
1~racat ile meşgul zat/erdir. Memleketi alakadar eden ciddi ve 
~'~arj işlerde olsun, nazari politika mücadelelerinde olduğu gi-

1.1' iil?.ki zeminlerde değil, müspet sahalarda görüşmeyi bile
ını. 

~~~ 

Sanayi birliğinde dün lıararetli 
bir içtima oldu 

B. M. Meclisine derhal müracaata karar verildi 
ve telaraf dün akşam çekildi 

Dün s · b' l'"' 
0
de fotanbul mama lstanbuldan ihracatcdardan 

f b . anayı ır ıgın . . S" · h )' -'--d a tıkatörleri fevkalade bir içtima Şerif zade ureyya, ıt a atcmor an 
Yapınıılardır. Bu içtimada fabrikatör Baı~acı zade izzet, vapurculardan 
l~r B. M M ı· · d mu"z.·kcre edil Şevkı, borsadan Furtun zade Mu-

ec ısın e ·• v, ·ı · ·ı d H" tlt(kte ol;ıın Muamele vergisi hak- rat,_ Rıf~t ~mı _. z•r~at.cı er en u-
krnda d müzakere icra seyın Şukru Beyler ıflirak edecek-
d
. uzun uza ıya . 

• ılnıiıti tir. 
Me ı· r. ·· eninde muamele ver Ticaret odrısı umumi ki.tibi Veh-

c ıs encum b' B d h"k' l 
R"İsinın beygir ku-vveti üzerinden de- bı ldey. e_ u u_m~t nkamdınak _ıtan
iil r.i~o c,3 , 1 üzerjnden istifaıının u an ıçtımaa ıştıra e ece tır. 

adilane ~lınmil"ının r.ok güzel bir 
tarz olduğu neticesine varı1mı,tır. Konsorsiyomun vaziyeti 
A.ncak ciro nic;betinin tayini şiddet
•; münakaşalara sebep olmuıtur. 

Bankalar konsoraiyomunun ev
velce temdit edilmit olan müddeti 
Haziran ~onunda bitmektedir. 

Maarifi~ 

Divan dün de 
toplandı 

Darülfünun inzıbat 

komisyonu 
azaları intihap edildi .. 

Darülfünun divanı düo saat 16 
da içtima ederek fakültelerden se
len bazı evrakı tetkik etmif!İr. Tıp 
fekülteıi emrazı hariciye müderriıi 
Sadettin Vedat B. polikliniğe tayini 
tasdik edilmiıtir. 

Bundan sonra Darülfünun İnzıbat 
dinnı intihabına ceçilmit ve netice
de hukuktan Muolihittin Adil, fen
den Salim, edebiyattan Şeftf, ilihi
yattan Şerafettia beylerle T ıplan 
K.dri Raıit Pata intibaı> edilmitler 
dir. 

Bundan sonra seriri ve gıdai li
boratuyarlar meoelesine dair Tıp fa
külteıinin yeni cevabı tetkik edil
miıtir. Divan içtimaı oaat 18 de ni
hayet bulmuıtur. 

Bir müderrisimizi taltif 
Tıp fakültesi 11cak yerler hasta

lıkları müderrisi Sait Cemil B. ken
di ihbaası üzerinde yaptıfı tetkikat 
Franoa maarif nezareti tarafından 
takdir edilerek kendisine "oficier 
d'academie" ünvan ve nişanı veril. 
mittir_ 

Ayrıca "Lyon'' cemiyeti tıbbiye
ıi Sait Cemil Beyi aza intihap et
miıtir. 

Dişçi ve eczacı 
mektebi 

Diıçi ve eczacı mekteplerinin ma· 
li ve idari oahada müstakil olarak, 
Tıp fakülteoinden ayrı, doğrudan 

doğruya Darülfünun emanetine mer 
but yüksek mektepler teklinde ida
resi önümüzdeki ders seneainden i
tibaren tatbik edilecektir. 

Fazilet mükafatı 
Konya maarif idaresi, fazilet mü

kafatı için Ermenak maarif memUl'U 
Re§At, Sille muallimi Avni, 1 hsaııi
ye muallimi Ali Rıza, Ereğli maa
rfl memuru Abdürrahim, Şehit Sa
dık Bey bat muallimi Zühtü Bey
leri namzet cöstermiıtir. 

Belediyede 

Sütler karıştırı
lıyor mu? 

Belediye baytar 
müdiriyeti 

izahat veriyor 
Sütlerin içine sudan maada asit 

borik konarak bozulmaıunın önüne 
geçildiğine dair bir ihbar vaki ol
muştur. Belediye baytar müdürlü
ğünde bu meseleyi tahkik ettik. Sa 
lahiyettar bir zat diyor ki: 

- Şehirdeki •Ütlere a•it borik 
konduğu doğru değildir. Piyasadaki 
sütler daima t•hlil ettirilmektedir. 
Şimdiye kadar böyle bir geye tesa
düf edilmemiştir. Esasen sütlere a
sit borik koymak icin bir mecburi
yet de yoktur. 

1 nlıisarlar 

Maaşlarda 
Tenkihat 
Son tenkihattan daha 

fazla 
bir şey yapılacak mı ? 

B 1 İnhisar idareleriniıı. bütçele-
U a emin vardığı neticeyi şimdi rinden yüzde on beti kadrola-

ha ... kı·m halle çalışıyor rın daraltılması ve diğer yüzde 
on beşi de memur maaılarının 

Ahmet Efendi zengin ve tec- bet liralıkları el ile oymut olduğu bu nisbet dahilinde azaltılması 
rübeıiz bir Anadolulu tüccar.. tahta bir kalıbı boyayıp batmak su- ııuretile ceman yüzde otuz ten-
B d b . dd İ retilc ve bir tane on liralıc· ı da el zil edileceği hakkında bazı haun an ır mü et evel stan-
b ı 1 ile teı-ıim ede~ek imal eylediği ve berler intitar etmitti. Bu husus 

u a re iyor. Ve bir rece yolu L ı h · .... n anr arıce çıkaramadığı ve yir ta malumat almak üzere müra-
nuılsa F eridiyedeki umumha- mi taned ba ka d d • en f a yapma ıgı su- caat ettiğimiz Tütün inbiıarı 
nelerden birine düıüyor •• U- reti luıt'iyyede tebeyyün etmittir. 
mumhane sahibi İrfan isminde E .. ııen elde edilmit olan mezkiır meclisi idare reisi Himit Bey 
b . k dm e.-rakıa, defi! yakından hatti iki demittir ki: 
ır a •• . 
Ah iıç metro meaafeden bile taklit ve - İnhisar idarelerinde yeni-

met Ef. o gece bu eve ge- --~ ol 
.....te dukları pek bariz bir surette den maat ve masraftan yüzde 

liyor ve ho9una giden sermaye belli ol ktad z· ak kd' ma ır. 1
"" evr 1 na ı- otuz tenzilat yapılaca"ından 

Reaıziyenin odasına misafir o- yenin, resim, yazı, renk ve kiirtları 5 

luyor.. ile bunlar ara1ındaki mütabehet pek haberdar değilim. Eğer böyle 
Ahmet Ef. Remziye ile eğ- cüz'i ve müatameldir. bir vaziyet varsa bununla An-

i b Binaenaleyh harice çıkarılmıt karada bulunan umum müdür 
enceye atlayor, saatle..- geçi- ı d h' o oay ı ıle bu evrakın tedavülüne, Behçet Bey mefgul olaa gerek 

yor •. Bir aralık kumaz Remzi- ve halkın aldanarak bunları evrakı t' B' b d 'k' k d 
ye bu müfterinin henüz toy ve nakdiye zannile almasına imkan yok ır. _ız un an 1 1 a! a ~r ev
fakat hayli paralı olduğunu an- tu. Faili hakkında takibatı kanunu- ve! bır barem cetvelı tanzım e-
layarak odadan dıtarı çıkı- niyeye baılanmıtlır. ! derek Maliye Vekaletine tak-

. S b k d tim etmittik. Bu cetvelde bili 
yor ve vazıyeti diğer ser- a ı vezne arın hazır maa,larına nazaran bir 
maye Fatmaya haber veriyor.. •h "lA 1 ~ 

Eğlence alemini neşelendir- ı tı ası parça zam yapmıştrk. Vekalet 
mek maksadile biraz sonra oda Sabık kolordu veznedarı Ri- bu cetveli tetkik ve ehemmiyet-
ya Fatma, Gülter, ahçı arap fat Beyin on beş bin lira ihtili- li tenzilat yaptı. Bu tenzilat 
Fatma, ve şoför Baki de giri- sından dolayı açılan dnva dün şimdiki maaşlan daha dün bir 

miktara indirmiştir. Binaan a-
yor: ağır cezada devam etmiştir. 

Zevk alemi 'tatlı saatlerle de- ş h' leyh yenidentenzili.t mevzuuba 
a ıt olarak maliye müfet- his ise hali hazır maatlarından 

vam ediyor •. Ahmet Ef. şaıkın tişi Mehmet B. dinlendi. Reis 
ve mütehayyir •• Böylece sabah müddei umumiye bir söyleye- biraz daha kırpılacak demek-
) -· 1 im d tir. o uyor.. cegı o up o a ığını sordu. h · • 'd 1 

Fakat tüccaı· sabahley'ın gi- Vaziyetin azıran ıptı a a-
Mahkeme iddianamenin okun- d beli' 1 • b"d' 

Yinirken ne go"rsun" cebinden rın a ı o acagı ta n ır, 
ması ve müdafaanın yapılması 

370 lira, 300 liralık bono ve iki için başka bir güne tehir edil- Numaralı lıanun · 
bin liralık matlup defteri uç- di. Benim geçenlerde Ankat'a'ya 
mut·· vi.ki olan seyyahatimin bütçe 

Bu sefer Ahmet Ef. herşeyi Karar tecil edildi işlerile ali.kası yoktur. (70) nu 
anlayor .. Derhal zabıtaya müra maralı bir inhisar kanunu var-

Hilen taşrada müstantik bu-
caat ederek soyulduğunu söy- dır. Bunun bir maddesi kanu-

lunan, sa.bık Eyüp sulh ceza za-
lüyor.. b k 'b' B h V hb' Ef h nun sureti tatbiki için bir ni-ıt atı ı e ram e ı • a 

Bu Soyulma ı·ıe biten eg·len- zamname yapılmasını amirdir. 
kimin İmzasını taklit ve miras 

ce gecesl.nı·n'davast du"n ı'kı'nc'ı Bu nizamnamenin projeai ha-
meselelerinde sui istimalinden 

cezada görüldü. Müddei umu· zırlandığı için ben de Şurayi 
dolayı bundan bir müddet evel 

mi toför Bakinin Ye arap Fat- Devlette müzakeresi esnasında 
ağır cezaya verilmitti. Vehbi 

manın beraatini, irfan, Remzi- hazır bulundum, ve izahat ver-Efendinin muhakemesi dün bit 
ye, Gülter ve Fatmanın teczi- mit ve neticede bet ay hapis ve dim. 
yesini istedi. üç ay memuriyetten mahrum Tütün mübagaasr 

Mahkeme müdafaa için baş- edilmeğe mahkum edilmiıtir. Tütün mübayaatı İstanbul, 
ka bir güne kaldı • Karar tecil edilmiştir. İzmir ve Samsunda yapdmak-

Sahfe evrakı tadır. İzmirde bir komisyonu-

kt. Üçer aya mahkum muz vardır bu kov:&yona bazı 
na ıye oldular yeni memurlar ili.ve ettik ve lz-

Müddeiumumi Kenan mire gittiler. Binaen aleyh bir 

b Bundan bir müddet evel Meh kaç g" · · d l · d "b Beyin eyanatı un ıçın e zmır e mu a-
mel, İsmail, Mehmet isminde yaata b 1 • Hapisanede llyas kaptan tarafın aş ayacagız. 

dan yapılarak piyasaya sürülmek is- üç şahıs bir gece İngiliz konso
tenilirken yakalanan hadise hakkın- losu M. Venerin önüne çıkarak 
da tahkikat dev•m etmektedir. Bu tehdit etmişler ve konsolosun 
husustn lsı~nbul Müdeiumumisi on lirasını alarak firar etmişler 
Kenan Bey dün bir muharririmize d' 

1 
1 • 

şu beyanatta bu unmuştur: 
"- Geçen gün bir refilcinize Dün ağır cezada bu üç yol ke 

Müfettişler kongresi 
Bu ~ene ma.liye müfettitlerinin 

yaptıkları ıribi mülkiye müfettitleri
nin Ankara' da bir kongı·c aktetme
leri vekaletçe arzu edilmektedir. 
Muhtelif mıntııkalard•ki teftişler 
hafifleyince, kongre içtinıaa davet 
edilecektir. • 

1 , 

•••• 
f 
Kıgmetll 
Evrak 1 

-···----
Dün Sultanahmetteki 

hazine açıldı. 
EPrak sandıkları bir tlefa 
daha gözden geçiriliyor 
Kıymetli evrak meselesini 

tetkike memur Maliye müfettit 
leri dün Sultanahmetteki mah
zeni evrakı açtırarak tetkikat
ta bulunmuılardır. 

Mahzeni evraktaki tetkikat 
evelce bir heyet tarafından tas
nif edilip sandıklara konulan 
kıymetli evrak üzerinde yapd
mııtır. Heyet satılan evrak me
yanında bu kıymetli evraktan 
ithal edilip edilmediğini, san· 
dıldann açılıp, açılmadığını 
tetkik etmittir, Tetkikata bu
gün de devam edilmesi muhte
meldir. 

Bu tetkikat hakkında heyeti 
tcıEtiıiye reisi Adil Beye izahat 
verilmittir. 

Adil Bey dün kendisile gö
rüten bir muharririmize clemit
tir ki: 

- Bugün mahzendeki kıy
metli evrak üzerinde tetkikat 
yapıldı . 

Satılan evrak elden çıkmıt
tır. Bunları geri almak müın
kün değildir. Bizim yapmakta 
olduğumuz tahkikat yalnız bu 
itin mes'ulü varsa onu meyda
na çıkaracaktır. 

Piyasayı dolandıranlar 
Son günlerde lıtanbulda ikbaa

dl mahafilde büyük bir dolandıncı
lık ıebekeıi faaliyette bulunmakta
dır. ( Londra maverayı ebhar oergi
•İ lstRnbul bürosu) İsmini kendile
rine alet ittihaz eden bu tebeke bir 
çok ticaretaneleri dolandırlığı halde 
elin yakalanamamışbr. 

Dün lngiliz sefaretaneıi ve bazı 
tüccarların müracaab üzerine tica
ret odası bir taraftan zabıtaya di
,~ğer taraftan müddeiumumiliğe mü
racaat etmiştir. 

Daülkelp 
Müdürlüğü 

laıanbul Daülkelp mÜeHeoesi 
müdür ve mütebasıııı doktor Ha
yim Naum, Beyin vefatından sonra 
bot kalan yerine 
muavini doktor 
Efref B. tayin 
edilmittir. Eşref 
B. 333 senesinde 
lstanbul Daülkelp 
müesıeseıine Ha
yİın Naum Be
yin refakatine 
dahil olmut ve 
bugüne kadar mez 
ktir müessesede 
çalıtmı,ıır. Mes
lekte bir çok 
talebe yetiştiren 

Hayim Naum B. Etref Beyide mu
tehaıııı dereceıine getirmek için 
gayret etmiı. Ve vefatına kadar ye
di, sekiz sene yanından ayırınamıı· 
tır. 

Neticede kü~ük ve mutavassıt sa
n1yiin himayesi için verSfİdcn me
vaddı iptidaiyesinin tenzili ve tesbit 
edilen m•dde k"dnr olı\R kısmının 
da çıkarılmasından sonra mütebaki 
~1•mının ca primle mahsup edilme-
11 tekli nıünasip görülmüştür. 

Bu müddetin hitamından sonra 
konsoraiyomun alacağı vaziyet ap.ğı 
yukarı tebellür ehniştir. 

Cümhuriyet Merkez bankası teı
kilitı o vakite bdar ikmal edilip 
banl<a faaliyete geçtiği taktirde 
konıorsiyomun vazaifi bankaya dev
redilecektir. Banka o vakte kadar 
ite baılayamazaa müddet muvakka
ten temdit edilecektir. 

Çünkü tehire gelen sütler yakın 
civardan geldiği icin bozulmaz. Süt 
gece 12 de sağılır ve sabahleyin şe· 
birde derhal "8blır. Bozulacak ka
dar •Üt fRzla yoktur. Maamafih asit 
borik pek cüzi olm•k şartile süte 
konuraa bozulma~ını meneder. ihti
mal Çatalca gibi uzak yerlerden ge
len sütlere bir miktar koyuyorlar. 
dır." 

bilmunasebe bahsettiğim veçhile ceb senin muhakemesi başlanmıs 
ren İzalei bikirden on sene ağır hap ve intaç cdilmi~tir. Bu üç kar: 
se mahküm olup müddeti mahkuml- manyolacı üçer ay hapse ve el
yetini ikmal etmek üzere Sinop ha- !işer lira ağır cezaya mahküm 
piaanesinden n>klen latanbul hapis
hanesine gönderilmiş ve halen Bur- edilmişlerdiı-. 

-Öt'~·~ .. ·~~;;~·yi ... ~I~İd~~-;~··-;;m urlar 

Ciro h~<ldi olarak da asgari 100 
'.>in liranın e~"'' olarak vaz'ı müna .. 
•ip görülmü~· ··-· 

Dütün h , temini için B. M. 
M.~clisi riya . derhal telgrafla 
hııuracaata karar verilmit ve telgraf 
çekilmiştir. Borsa 1ar 

Yaş meyve ihracı 
Ticareti hariciy~ ofisine gelen 

rnalUrnata nazaran Yunani.standa 
~~' meyve ihracatını tanzim için hü
lci~metin müzaharetile bir ıirket teı-

•dilmittir. 
I 15 haziraııda faaliyete geçecek r an bu tirketin 5 milyon drahmi
ı! aernıaycsinin nısfı Yunan ziraat 

nkaıı tarafından verilmittir. 
Y Unan demir yollar idareoi yat 

meyve nakli için soğuk hava terti
~hnı havi 70 vagon tedarik etmit
tir. 
v· Şirket tevziat merkezi olarak 
•yanayı intihap etmiıtir. 
Şili hükümeti de yaf meyve ihra

tab icin tertibat almaktadır. 
B~imle rakip v-~iyetle bu teıek 

küllere mütabih te )<llit yapmaklığı 
rnrz IÜzumlu görülmektedir. 

A 

Ali iktısat meclisi 
Haziranın birinde Ankarada top

lanacak olan Ali lktuat meclisi için 
hazırlıklara boşlanmııtır. 

Bu sene Ali iktı~at meclisi ruzna 
rnesindc !'lon tediye muvazenesi ra
Poı·u iJe Hf'rici ticaret ofisinin ha
zırladığı E-ınddi ve afyonun men'! 
tağ~işi ı·apcrları vardır. 

Ali İ!<tısat mecl!~i bu devre içti-

Hayvan borsası lağv 
mı ediliyor? 

Dünyanın lıiç bfr gerinde 
högle horsa go L 

Hayvan borsaoının, yakında Mi
vedileceği iktisadi muhafilde kuvvet 
)e oöylenınektedir. 

Bu iağv keyfiyetinin dünyanın 
hiç bir yerinde hayvan borsaoı gibi 
bir bor1anın bulunınamaoı oebep o
larak gösterilmektedir: ~aasen ~Y· 
nelmilel borular kavaıdıne tnfiken 
hayvanın borsada muamele gönniye 
ceği evvelce Belediye ve Ticaret o
da11 tarafından lktısat vekaletine 
bildirilmiıti. 

Boroa komioeri Kemaleddin Be
yin iotifaH da ayni mesele ile ala
kadar cösterilınektedir. 

Fırka mahfelleri 
Fırka umumi konl'resinde fırka 

merkezlerinin ~irer mahfe) haline 
getirilmesi kararlaıtırılrnıştı. ilk ola 
rak Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Beya 
zıt, Kumkapı fırka merkezleri birer 
mahfel haline ııetirilmiıtir. Buralar
da gençlerjn ilmi, terbiyevi ve spor 
içtimalarına rn·jzah~ret edilecektir. 

Daimi encümen 
Şehir meclisi tatil edildiği için 

daimi encümenden f,.zlA evrak geç
memektedir. Daimi encümen bade.. 
ma yalnız cumarteai, pazartesi ve 
çarfalllba giinleri içtima edecektir. 

Ekmek 9 kuruş 
Ekmek fiati bu hafta yirmi para 

zamla dokuz kuruıta tesbit edilmit
tir. Francala gene 13 kııruttur. 

Verem hastahanesi 
Vilayetin yaptıracağı verem hao

tahanesinden maada belediye de 
Cerrah pa§Ada bir verem haıtahane 
si yaptıracaktır. Villyet bunun için 
4S bin lira yardnn edece~tir. Bu bu 
suota tetkikata batlanınııtır. 

Mezbahanın idaresi 
Belediye hesabatı tetkik encü

meni 929 heaabatını tetkike batla
mıttır. Mezbahanın vaziyeti iç.in teı 
rinievvel !ehir mecliai iç.timamda 
mühim şekiller münakata edilecek
tir. Mezbahanın meclisi idareoi bet 
azadan üçe indirilmqtir. Mezbaha
nın bir müdiriyetle mi yoksa mecli
si idare ile mi idare edileceği teşri
nievvel içtlnıaında tek;ırrür edecek-
tir. I 

ıa hapishanesine sevkedilmiı olan Rum mütevelliler 
llyas kaptan n•mında biri, buracla 
iken on dokuz t•ne bet liralığa ve 
bir t1lne de on liralığa benzer yirmi 
adet !akli.ti evrak yapmıı ve hapis
hane idare•i tarafından yakalanmı, 
ve Müddeiumumilik haberdar edil
mİf!İr. 

icra kılınan tahkikatta, merkumun 

Vllagett11 

Sıtma ile cidal 
Sivrisinek mücadelesi 

devam ediyor 
Vilayet Sıhhiye müdüriyeti 

mülhakattaki !(.a!;lere dispan
serler vi.sıtuile kinin tevzi ede
rek sıtma ile mücadele yap
maktadır. 

Bundan batka da Erenköy 
havalisinde sinek mücadelesi 
yapılmakta ve birikinti sular 
kurutulmaktadır. 

Muhtelis memurlar 
Geçenlerde vilayet idare he

yeti Galata poııtahanesinde ya
pılmıt olan sui iıtimal ile alaka 
dar olan memurlar hakkında 
lüzumu muhakeme kararı ver
mitti. İdare hey'eti tekrar top
lanarak bunların mevkuf veya 
gayri mevkuf olarak muhake
me edilmelerine karar verecek
tir. 

Y edikule Rum mütevellileri 
içtimaında Türklüğün tahkire
dildiği haber alınmıştır. Adliye 
bu hususun tahkikatına müd
deiumumi muavinlerinden Nec 
mettin Beyi memur etmi§tir. 

Papa Ettim :ı. 
ne diyor? 

Tevfik Rüştii Begin 
beyanatı ı·e rumlar 

Türk ortodokslan reiıi Pa
pa Eftim Efendi Hariciye veki
limizin Cenevre'de Yunan iza
ıına vaki beyanatı münase
betile kendisinin esasen liyik 
olduğuhu, Rumların kendisini 
anlayamadığını, Rumları ken
dilerini Rum yapacaklannı söy 
leyerek aldattıklarını söyledik
ten sonra demektedir ki: 

"Müstekil Rum ortodoksları 
kilisesi, mensuplarını müslü
man yapmaz, fakat Türk orto
doksu olduklarını kendilerine 
telkin eder. İtte bunu anlaya
mayan bir kısım cahil Rum hal 
kı da, Batpapazlığın aforozuna 
kıymet veriyor; bana boykot 
tatbik ediyor. Eğer şimdi müı 
tekil kilisemi bıraksam, onlara 
iltihak etsem, beni aralarına a
lacaklar, aforoz kararını kaldı
racaklar.,. 

bir haziranda tekaüt edilecekler! 

·- _ .. - . 

iki memur arasın1a - } ıyn net J•optu k 
d 

. . - , opaca 
erken, galıba haz,'ranın birinde biz 'm başımıza kopac:ı 

o 
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fo: 100 T elırcaf adreıi: Milliyet, l •· 
:anbuL 

Telefon nıunaralarıt 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
•G Türkiye içfo Hariç içiıı 

400 kuruı SOO kuruı 1 ! ayiığı 

6 ' 750 .. 1400 • 
2 " 1400 ff 27()~ N 

----·--
: Gelen evrak geri verilmez 
• Müddcli geçen nüshalar 10 llnırut 
•r. Gazete .-e matbaaya ait itlet 

. in n, iidiriyete müracaat edilir. 
, Gazetemiz ilinlU'lll meı'uliyedni 

,abul etmN:. • 

i 

1 Bugünkü Hava 

Dün enfaz'a hararet 24 
' en az 15 ti. 

mütehavvil 
kapa'ıdır. 

Bu~iin hava 

ve kısmen 

f1:•ç~ 
, Tifo merkezleri ! 
1 Size bir sual sorayım: En te
ı iz olması lazım gelen dükkan 

r hangileridir. Yorulmayın 

1 •n söyleyeyim. Lokanta, ber
•r, bakkal. 
İşte Galatada gümrük soka
denen bir dar sokak vardır ki 

Müderris (Talebeye) - Has
taya dikkat ediniz. Bakınız ku
lakları nasıl sarkık, gözleri çö
kük, yüzü soluk, dudakları a
sık . 

Hasta - Müderris bey, siz 
de afeti cihan değilsiniz ya .. 

Aslanın kafası 
Ben Amar'a: 
- Aslanın kafası neden bü

yüktür? diye sormuşlar. 
Demi~ ki: 
- Başını demir parmaklık

tan çıkarmasın diye .. . 
- Ya zürafanın başı niçin 

uzundur? 
- Vücudü başına yetişsin 

diye .. 
Mahkemede 

Reis maznuna soruyor!: 
- Karını neden öldürdün? 
- Efendim, bir gün "Valla-

hi senin derini yüzerim,, diye 
tehdit etti. Ne yapayım? Ben 
de bir felaketin önüne geçtim .. 

l 
ı üç nevi dükkanın üçünden 

1 
' 

· vardır. Bu sokakta bir hafta ı 
r güpe günduz lağım açıyor
r ve açılanyere değil lizol,asit 
oik falan gibi ilaçlar hatta 
s olsun diye bir tutam toz ki-

' ; bile atmayorlar. Sırası gelin 
tifodan şikayet ediyoruz. - Doğrusu Hikmet Hanım 

ı vaziyette siz tifo mikrobu çocuklarının hi.~ kusurunu gör 
ıanız o dükkanlara gitmez mi 
ıiz? Alemin sihhatile bu ka
r lakaydane oynanır mı?Dün 

, o:ıın her yerinde bu gibi itler 
ce yapılır. Bizde de böyle ya
sa kıyamet mi kopar? 

Ziftin peki 
ı '.:iümrükte olmuş bir vak'a: 

mrük muayene memurları si 
li bir adamın eşyasını yok-

ı orlar. Ortada bir el sepeti 
. Memur soruyor: 
- Efendi, bu sepette ne var? 
lcu sinirli. Ters ce.-ap veri-

'- Ziftin peki! Memur hiç 
madan: 

müyor. 
- Canım her anne zaten öy 

ledir • 
- Hiç te değil.. Benim ço

cuklarımın bir tek kusuru olsa 
ben derhal görüyorum. 

Mevliui nebevi kıraati 
wayıs 27 inci bu çarşamba 

günü öğle namazından sora 
Eyüpte camii kebirde merhum 
müşir Fuat paşanın ruhu için 
hafız Nuri, hafız Kudsi ve hafız 
Kemal efendiler tarafından 
mevlidi nebevi tilavet edile-
rek hatmi şerif duası icra 
o:unacaktır. Merhumun ehib-

• lllfT T tV~'T' ._ • - .a --- ... 
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ihtira ilanı İstanbul 4 iincü icra me• 
murluğundan: 

Bu ne tahavvül? 

"Çelik - Krom - nikel öste
nitik halitaları., ha'.<kında is
tihsal olunan 22-4-929 tarih 
ve 754 numaralı ihtira beratı 
bu defa mevkii fiile konmak 
llıı:re ahere devrüferağ ve 
icar edileceğinden talip olan
ların Ga1ata' da Çinili rıhtım 
hanında Robert F erriye mü
racaatları ilan olunur. 

2500 Hr.ı kıymet takdir 
ed len Üstüdarda Tenbelha
cımelımet mahallesinin Atla
mata,ı caddesinde 67 numa
ralı gayrı menkulün ardiyes; 
ve bahçesi üstünde hanes· 
bulunan sebzevatçı dükkanın 
temamı açık arttırmaya vaz· 
edilmiş olup 11 - 6 - 931 ta
rihinde şartnamesi di vanha
neye talik edilerek 25-6-931 
tarihine müsadif perşembe 
günü. saat 14 ten 16 ya ka
dar lstanbul 4 üncü İcra da
iresinde satılacaktır. 

Çalıştığım dairenin Nazmi 
Bey isminde bir müdiri vardı 
ki, çekilmez bir adamdı. 

Her zaman suratı asık, ka
tı çatıktı. İ§ bir dakika geç mi 
kalmış, bir ağzını açar, söyle
mediğini bırakmazdı. Eh, niha 
yet müdirimiz olduğu için, o
na ters bir şey söyletmemek ve 
hıtmına uğramamak gayesile 
elimizden geldiği kadar çalışır
dık. Elimizden geldiği kadar 
değil de, daha fazlasile çalışır
dık. 

Çünkü müdürün hiç şakası 
yoktu. Hemen müdiri umumi
ye gider, kimi şikayet etti} se, 
zavallıyı ekmeğinden ederdi. 

Ne zaman bir memur imza 
için bir kağıt getirse, gözlükle 
ri arkasından gözleri döner, 
bir iki küfür savurur, evrakta 
mutlaka bir yanlışlık bulur, 
yanlışlık bulmasa bile: "Şöyle 
yazmışım, böyle yaz,, der. Hu 
!asa memurlan bin bir müşki
lat içinde üzerdi . 

Bir defasında maroken san
daliyesine İğneler koyduk. De
risi öyle sertmiş ki, farkına bile 
varmadı. 

Müessesenin en eski memur 
ları bile, bu adamı bir gün şöy
le sakin ve asude görmemişler
di: "Allahım bir mucize yarat 
ta, şu adamı başımızdan de
fet!,, diye yalvarırdık. Anlaşı
lan bu nevi adamlar, müessese
lerin işine daha iyi geldiii için, 
nafile yere mucize bekler durur 
duk. 

Bir defacık olsun, güldüğü
nü hiç hatırlamam. 

Bir sabah müdür içeriye gir 
dikten sonra, sıra ile hepimi
zin hatınnı sorup, elimizi sık
tığı zaman şaşırdık. Kendimi
zi rüyada zannettik. Ondan 
böyle bir iltifat sadır olsun. 
İmkanı mı var? 

O gün hepimiz bu tahavvü
lün sebebini bir hayli araştır
dık. 

- Mirasa mı kondu acaba? 
- Daha yüksek bir yere mi 

tayin edildi? Allah vere de öy
le olsa .. 

- Birisini seviyordu da, en 
nihayet emeline muvaffak mı 
oldu? 

Hulasa bin bir tahmine rağ
men, hakiki sebebini keşfede
medik. 

gunluktan sonra, ateşin karşı
sında gevşeyen Sultan Mah
mut yanındakilere: 

- İşte bu ate§ bin lira değer 
demiş. 

O gece orada yatmışlar. Er
tesi sabah başka bir köye git
mek için yola çıkacakları sıra
da Sultan Mahmut ev sahibine 
hesap sormuş. Zeki köylü te- 1 2 1 4 5 6 7 8 9 J ıı il 

reddüt etmeden: ~ • • • ı 1 
- Efendim borcunuz bin 

1 

- - -r -
bir lira! demiş. :---- - .[>--1• --

Sultan Mahmut şaşırmış: r- -ı--ı-

- Yahu, biz bin bir liralık 4 
- __ ,~ - i f • 

ma_s_ra~;:~~~ ~!z~etleri, ateşin : -· -- • • -- ·-·--+-• --- ,_ -
bin liraya değdiğini dün gece , • • • • 
kendi ağzınızla söylediniz. Ö- 1 • -- - • - . ·ı lİ 
teki masraflarda bir lira tutu- s ~ - - -- • - - • • 
yor. Etti bin bir lira .. Hesap 10 • -

1

-. -- - · · - • 
meydanda! 

1 
- • j- ı lİ ,_ -

Sultan Mahmut, küçük düş
memek için köylüye bin bir lira 
vermiş. 

lstanbula döndüğü zaman, 
hikaye sarayda malum olmuş. 
Artık kim bir şey aldıracaksa: 

- Aman dikkat et. Ateş pa
hası olmasın, derler miş . 

Zaro ağa perişan! 
Ailesi bir istida ile 
vilayete müracaat etti 

Zaro ağanın torunları ve zevcesi 
dün 1 atanbul vili.yetine -bir istida 
ile müracaat ederek dedelerinin so .. 
yulduğunu ve Londra1 da sefalet i
çinde kaldığını bildinnitlerdir. Zaro 
ağanın aile5İ tarafından Vil8yete 
verilen istidanın suretı şudur: 

Yeni şekil 

Soldan !'ağa 

Sağdan ıola 
1 - Peygamber (5) Temiz (3) 
2 - Kibarlık (6) Eıki hakim(4) 
33 - Yer örtüsü (5) Sual (2) 

Erkek (2) 
4 - IR (2) Bir kasaba (7) 
5 - ibadet (5) 
6 - Dünya (4) Bir ~arap (6) 
7 - Derin (4) Cilve (3) 
8 - Geri gelmek (4) Emmek (3) 

Nota (2) 
9 - Ekmek (3) Yazacak şey (5) 
10 - Kadının çiğnediği ( 5) 

Renk (2) 
11 - At satılan yer (8) Vefa (2) 

Yukardan aşaiı 
1 - ı,ıeyen 'ey (6) Zaman (2) 
2 - Düşman eline dü,en (4) Al-

dını etme ( 6) 
4 - Fen (4) Kadın (3) SA (2) 
3 - Nehir sandalı (3) Ant (5) 
5 - Derhal (S) Ordeğin büyü-

ğü (3) 
6 - lıim (3) Sonuna S ilave ede 

lstanbul iKİNCf İcra me
murluğuncan: 

Bir berçtan dolayı mahcuz 
ve paraya Çevrilmesi mukar
rer Balatta iskele caddesin
de Değirmenciyan Ef. in un 
fabrikası civarında müesses 
vatka, üstüpü ve iplik fabri
kasında mevcut olup ( Etüv 
kazanı, Tez, Rayser temizle
me Klofer ve sair makine v.! 
kazanları ve teferruatı muh
tevi) makıne alit ve edevatı 
20-5-931 tariİı.inde icra kılı
nan açık arttırmada altı yüz 
lira mukabilinde talibi zuhur 
etmit İsede verilen kıymet er
babı vukuf raporunda mu
harrer kıymeti bulmadığından 
ikinci artırma karar verilmiş
tir. ikinci artırma günü olan 
28-5-931 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 10 dan 
11 e kadar talip olanların mu
ayyen gün ve saatte memuri
yetimizin 931 • 1203 dosya 
numarasila mahallinde hazır 
bulunacak memura müracaat· 
!arı ilan olunur. 

neniz keser (4) 
7 - Büyük (4) Hafif dejil (4) 
8 - Dalğınlık (5) Ağrı (4) 
9 -Ayak (2) Namaza davet (4) 
10 - Cennet (44) Kader (3) 

Oyun kiğıdmda birli (2) 
11 - Şehir harici (3) Bir kasa

ba (7) 

Birinci arttırmada en :r.iya
de 1800 liraya talip çıkmış
tır. Artbrma ikincidir. Em
niyet sandığına birinci dere
cede ipotektir. En ziyade 
arttıranın üzerinde bırakıla
caktır. 

Arttırmaya iştirak için °o 7 
teminat alınır. Hakları tapu 
aicilile sabit olmıyan ipotek 
alacaklılarla alakadaranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve 
mesarife dair olan iddialarını 
ilin tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbitele
rile bildirmeleri lazımdır. Ak
si halde hakları tapo sicilile 
sabit olmıyanlar satış bede
linin paylafmaıından hariç 
kalırlar. 

Alakadarların icra ve iflas 
kanununun 119 uncu madde
sine göre tevfik hareket et
meleri lüzumu ve müterakim 
vergi, belediye vakıf icaresi 
mü,teriye aittir. 

Daha fazla malümat al
mak istiyenlerin 66/930 dos
ya numarasile memuriyeti
mize müracaatları ilii ıı olunur. 

1 gfal ve izlal edilerek hiç biri
miz-in haberi olmadan hin bir çeşit 
vaitler ve pek çok para kazanılarak 
zengin olacağı ümitlerile Amerika
ya götürülen ve bu defa 1 ngilterede 
Londra şehrinde parasız ve pulsuz 
sokaklara atılan dedemiz Zaro a
ğanın hukukunun mııhafazas ve ken 
di.sini bu 11efalete s.urukleyerek kaza 
nılan paradan beytrılerinde munakit 
ve noterden musadqak mukavele mu 
zimmetlerine geçirip kaçan' arkada,. 
cibince hissesine iU.bet eden miktarı 
zimmetlerine geçirip kaçanarkadaşla 
lannın derdesti ve dedemizin latan. 
bula iadesi hususunda icap eden 
muamelei kanuruyerün icra ve ifası 
na del3.let ve muavenet buyurmanı

Ben Amar Sirk 
zi İ!lltİda eyleriz efendi. 

Torunu Cafer, torunu Aziz, toru 
nu Emin, zevcesi Kudret. 

-lstanbul Mualli_m_l_er-Bir
liğinden: 

Sirkın gördüğü büyük ragbet ve kazandığı parlak muvaffakıyete 
rağmen, mahza bütün ailelerin İstanbul' da bir daha görülemiyecek 
böyle fevkalade ve hakikaten yekta bir temaşanın görmelerini 
teminen müdüriyet; bütün fstanbul temaşa müessesab gibi yaz 

fiatlarını tespit etmeğe karar vermiştir. 

MEVKiL·ERiN FiATLARI: 
• -· Şahsi gıda .. Gümrüğe ta

Jeğ 'I ! diyor. 
bası ile arzu eden zevat ca-
vet olunur. 

Fakat ertesi gün hakikat an 
laşıldı. Meğer bizim müdür B. 
uyuza tutulmamış mı imi, 

26 mayıs pazartesi ıünü saat 
15,30 da Sultanahmetteki Birlik 
merkezimizde haftalık konferanslar
dan 8 inci•i (Mürebbinin Ruhu) 
mevzuu üzerine Hıfzurrahman Ra
§İl Bey tarafından verilecek ve mü
teakıben geçen haftalarda cereyan 

İkinci mevki 1 50 kuruş 

1 
1 Zaro ağa Zayi - Pertevi!iyal lisesin 

den 16·5-931 tarihinde aldı-

Ateş behası 
Sultan Mahmul bir gün teb- eden (Toplu Tedris) münaka,ala

dili kıyafetle köy köy dolaşıyor rının neticeleri lesbit edilecektir. 
muş. Bir köye varmışlar. Hava 1 ·~ff#A< BAKTERiYOLOG W//&,~ 
soğuk. Dışarıda durulacak gi- Dr. lt1SAN SAMI ~ 
bi değil.. Bir köylünün evine BaktcriYoloı'i laboratuvarı~ 

Birinci mevki 
Stal 
Hususi 
Localar 

75 
" 

Askeri mektep tale-
100 

" 
besile askerlere ayn-

150 " 
ca tenzilat yapılacakhr. 

200 • 

' C:aro ağaclan yeni bir haber 
2a geldi.. İngilterede İstinaf 
'ıkemelerinden birini dinler
i dikkatli okuyunuz, dinler
'diyorum. Çünkü telgraflaı
ıle haber •eriyor; 
ılemek k!, Zaro ağa lngiliz

f ~.de ciı;renmiş. Evet dinler
i 

1 
listüne fen? lık gelmiş ve o

t ~ yığılmı ~. Reis Zaro ağA-
9 ,öldüğünü zannetmiş, muha 

ğım tasdiknamemi Fatih- Be
şiktaş tramvayında zayi et
tim. Ye'lisi alın>cağ • ndan 
hükmü olmadığını ilan cyle-
rım. Beşi • ci sın,fdan No 349 

Etem 

misafir olmuşlar.. L mum k~n ıahlilAtı Frengi nok- ~ 
Köylü, zeki adam, yanındaki ıai nuarından(\\'as,e~ınann ırımülü' ~, 

adam!~rın halinden ve tav~ın- ~ krn kurqıacı sııılmrn •. ulo ıc 1'ıt- ~ 
dan evıne gelen zatın padışah ıı!! "'' lı>• ıalıkları ıeşhı•ı,ıdrar, balgam~ 1 

iyi bir tavsiye: 
mı şiar. Bana öyle geli; or ki, 
bu biçare ihtiyar son deminde 
aleme eğlence oldu. Aı tık şuna 
bir nihayet verilse fena olmaz. 

ld - · H k ~ e<rahaıi kazurat ı e "' ıahlılltı, ~ 
o. ugunu sezmış. emen .oca 1 L'Jcr1 mlkroskopi. lıu•u.i aıılar ;, ~ 
hır nHngal ateş yakmış, odaya c . tızır ;. Kanın üre mı>.<l arının ıa11 ~ 
getirmiş. Misafirlerini izaz et- ~ ni ı c bnın <ccli~mitatlon 'üraci ~ 
miş. ikram etmiş . ~ ll11 an~?lundı . ~ulcaı \lı~muı ~ ·I 

Sirkın Sofya'ya hareketinden evvel son günlerinden istifade 
görmeğe şitap ediniz. 

ve 

• eyi tatil etmiş, nihayet dok 
ar gelmiş '"' ihtiyarı ayılt- Felek U · :ıı! ıurlıc•ı .\o. 189 J rlefon k _0••81 ~ · 

zun bır seyahatten ve yor- J3-wegW1W'fffJW1f"«R@ff(ff1'/ff//ffg~ ı _ 
ı 

1 zırlıklarını lnnanıladın mı? - - -lbrahim çok nüfuzlu bir a- Ka.dri Bey bahçede limon a-
- Her şey tamam. Bu ak- dam. Senden müthiş bir İnli- ğaçlarının altında durmut hem 

şam Baker'le her §eyi kararlaş- kam alacak diye korkuyorum.. ~iresine çocukça bir sevinçle el 
tırdık. Kerime ile dogru Bake- - Vakıa saraydaki mevkii- sallıyordu. Atılacağı mücadele
rin evine gideceğiz. İmam ora- miz ayni değildir. Fakat iş a- nin heyecanı ekseriya solgun 
da bulunacak, hemen nikahımı çıktan açığa mücadeleye biner duran çehresini pembeleştir-
71 kıyacek. İbrahim Bey mani se evvelallah altında kalmam! mişti. Koyu kestane rengigöz-

ordu. lbrabim Bey pek doğ da bir çok sualler sordu. Arap olsun da göreyim!.. Sen hemen - O sana yapacağını el al- !erinde de başka bir parıltı var 
f uşünüyordu. Bülbül'ün vü- yalanını meydana çıkarmaya- Bebeğe git .. Bir hafta sonra ge tından yapar. dı. 

inü ortadan kaldırmak icap cak suretle tertipli cevaplar ne hep burada bulu~uruz. - Bana durup dururken hü- Bahçe kapllını kapadıktan 
ordıı. Builu ilk defa olarak verdi . Nihayet Y egineden mü- O zaman Kerııne ile evlen- cum edemez. Kerime Hanımı sonra Baker'in kö,küne geçti. 
him Beyin ağzından isitti saad alıp çıktı. Arap evden çı- miş olacağım. bana vadettiler. Böyle bir inci- İngiliz arkadaşının verdiği ku-
man b;la ihtiyar titre-miş- kar çıkmaz Yegane Kadri'yi ça Kız kardesi hazırlanırken yi kaybetmemek için padiıahın tuyu gülümseyerek aldı. 
kal şimdi yalnız başına ğırdı, mektubu kendisine verdi. Kadri de oda;ına çıktı. Bazı lü gazebine uğramağa bile razı- - Sen dönünceye kadar bu-
etb di:~ününce işe biraz - Ben hemen bu akşam Be- zumsuz kağıtları yııktı, bir kıs- yım. nu hüsnü muhafaza edeceğim-
aklı y;>lıyordu. beğe gideceğim, dedi. Sen de mını da geçerken dostunun evi - Her halde sizden iyi bir den emin olabilirsin, dedi. İma 

~et bu olmayacak bir tey nbtımda Kerimeyi bekliyecek- ne bırakmak üzere bir kutuya haber almadıkça içim rahat et- mı nikah için bir saat kadar son 
'i. sin. Ben de sizinle beraber bu- 1 koyup yanma aldı. Sevinci kal- meyecek. Ben sizi burada bek- ra çağırtacağım. 
ı:.-.oda ,·~pur Büyiikada- lunmağı çok iste~dim .. amm~:· 1 bine zor sığıyordu. Demek ni- leseydim, daha çok iyi olacak- Kadri içini çekerek cevap ver 
rd• rap bir ÇE}rek son- Ne yapalım, Kerınte oyle mu- lıayet sevgili Kerime' sinin na- tı, . di: 
. p,ıe l loınınıın l<öşkiinde nasip görmuş. Ben sizden nasıl rin vücudünü kolları arasına a- - Yok, sen her halde git. - lntallah ! 
c;;rınc >n l<t bu açıp oku- hab•.r alacağım? labilecekti ! Kadri, müstakbel Kerimenin mutlaka bir düşün- Kerime ile birlikte el altın-

ktupta Y <';rarıe'nin bir -Merak etme kardeşim. Ba sa?detini düşünerek, hem,iresi- düğü vardır ki senin Bebeğe dan yapmağa hazn-landığı işin 
~ı.i.::ı ıçin Beb•ğe gitmesi, ker bize yardım edeceğini va- nin yanına döndüğü zaman onu gitmeni yazmış. Haydi çabuk ehemmiyetini takdir ediyordu. 
· tie) İn o al;pm gidip nh- detti. Bizim nerede bulunduğu tahmini hilafına, mahzun b"ul- ol, burada böyle çene çala.ı·sak Bu hareketi le nüfuzlu düşman 
. bC'klemesi tembih edili- muzu o sana haber verecek.. du. vapuru kaçırırsın . lar edinmiş olacaktı. Kerimeyi 
•. K rime H. kendi sanda- Sen hiç üzülme. Kerime aklı ba - Ne o? Neden böyle büzün Kadri kardeşini kapıda bek- elde etmek ıçın yaptığı bu 
"e!ip Kadri Beyi alacaktı. şında kızdır. Bak her ~eyi ne İyi ·': durOyorsun? Ben seviniyo- )iyen arabaya bindirirken iki cür'etkarane teşebbüsün gerek 
"· n ı!. mektubun Bülbül tertip etmiş. n;m diye mi? yanağından öptü. Yegane Ha- Yusuf Paşa, gerek İbrahim B. 

., ·sı l: J,·&i_I c!~ Fer~h'la gön I Yegane H. mahzun duruyor - Yok, onun için değil.. nım araba ile köşeyi dönerken tarafından affedileceğini dü-
ıaretnCJı•·dekı h•kmelı anlama du. Senin ve Kerimenin hesabına İstemiyerek aynldığı evine bir şünmek her halde safdillik o-

eoler - h',. Kerime hakkın-/ - Sen kaçmak için bütün ha korkuyorum. kere daha baktı . !urdu .Fakat Kerimeyi Yusuf 

Paşanın mevki ini. kurtarmak i
çin oynadığı mezbuhane kuma
ra feda edemezdi. Sa!lrazamın 
kızını birdenbire Başkatibe ver 
meğe kalkışmasına her halde 
başka mana verilmezdi. 

adamlardan birinin dizleri üs
tüne düştü . 

Fasıl 8 

BlR FEDAKARLIK 

Kadri biraz sonra deniz ke- Planının alt üst edildiğinden 
narına inmişti. Elini gözüne si- tamamen bihaber olan Kerime 
per ederek sağa sola bakındı. Hanım sevdiğine kavuşmak ü
Ve istediğini ııörünce neı' e ile zere yol hazırlığında bulunu
haykırmaktan kendini alamadı. yordu. Geceyi pek fena geçir
Açıktan gelen bir sandalda gör mi§tİ. O gün yeni Avrupadan 
düğü zarif bir kadın hayali bü- gelmiş gayet tık bir elbise gİy
tün kanını batına çıkardı. Saa- di. Biraz sonra konak arabası 
detten adeta konuşamıyordu. razırlanıp kapıya geldi. 
Kadri derhal yanaşan sandala Kamer arabacı Malik'e la
atladı, çarşaflı kadına doğru zım gelen emri verdı. Kerime 
yürüdü. yalnız : 

- Kerime! Kerime! - Çabuk, Malik, çabuk .. Va 
Fakat tam bu sırada peçenin ı purukaçıracağız ... diyebildi . 

altından müstehzi bir erkek Kamer küçük hanımının kar 
kahkahası duyuldu. Ayni za- ~ısına, Ferah da aralıacının ya
manda Kadrinin başına bir çu- nına oturdu. 
val geçirildi. Biraz sonra Ada vapuruna 

Delikanlı etrafını görmeden yetişmişlerdi . 
mezbubane mücadele etti. Ras Vapurda Kerime çok heye
gele sağa sola yumrul< ar savu- canlı idi. Adaya çıktıkları za
rurken iki kol gövdesini sımsı- man bu heyecan bir kat daha 
kı kavradı. Başında ani bir acı fazlalaştı. Biraz sonda Kadri 
duydu, ağzında kan lezzeti his- Beyin evinin önünden geçl!Cek 
setti. Yüzünden sıcak bir şey !erdi. Kadri her halde vapul'lln 
akmağa başladı. Yüzü koyun (Bitmedi) 

ı-
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Piyango 
__ _., ................. 0-<l>---

T ehdil müddetini beş 
gün temdit ettik 

Barda bir kavga 
birisini Şoför Sıyamettin gene 

yaraladı .. 
.., 

agırca 
Karilerimiz neşrettiğimiz kupon
ları göndermesinler, saklasınlar 

Dün gece Beyoğlunda İmam Halbuki yol genişti. Kendi-
sokağrnda bir barda bir kadın sine bu işin ayıp olduğunu söy
yüzünden kavga çıkmış ve Rıh ledim ve masamıza oturduk. 

"P .. olitika,, gazetesinin ilk 1 "Milliyet" in piyangosu da-
~uıabakaıına ait kuponların ıha zengindir. Bu piyango için 
~f~ukabilinde tebdili muamele ileride tafsilat vereceğiz. Kari

~,ı~ın dün aktam biteceğini !erimiz timdilik kuponlarını 

tım Şirketi memurlarından Zı- K d k" d d 1 
Ef d . · of'" S · arşımız a ı masa a a a -

ya en ıyı, ş or ıyamettın, t ki · t d B 1 d 
ı . N · Ef d"I ı şı o uruyor u. un ar an 

Mazhar, hsan, acı en ı er b" · · b t l G··1· l 1 d ırını ana anıttı ar ve u ıza-
yara amış ar ır. rın doıtu Sıyanıettin olduğunu 

~l~n-etmi,tik. Fakat taıradan saklaımlar. 
b lıgımd rzkltelgr~f~arda, uzakta Politika'nın ilk nüshasına ait 

u un u arı ıçın ku 1 K d" ·· 

Yaralanan Ziya Efendi dün ı söylediler. 
bir muharririmize vak'ayı fÖY· Aileme taarruz eden adam 
lece anlatmıştır: ' da onların yanında idi. Masa

- Ben ve akrabamdan Tev· dan bağırarak, sokağa çıktığın 
h ·· . . pon arını hediyeler şunlardır: en ı mu 

enuz retittırmeğe vakit bula- sabakamıza ait hediyeleri ileri 
ınayan ar mevcut olduğunu an d d -· 
lldığımn: için, bu müddeti be e neıre ecegız. . . 
iİİn d h · 27 ! ı _ Bir ayaklı Navrnan dılu:ı ve 

a a, yanı mayıs çar- . . 
3aınba ak•a k d d" nakıt makine ... 
~tfk ' mına a ar tem ıt 2 - Bir Filips radyo makinesi, 

1 • __ ı.: 
B" 3 Bir Erika marka yazı ...,.... 

k ınaenaleyh, bu ilk müsaba- neıi,-
akYa ait kuponları çarıamba 4 _ Bir sahibinin .... i gramofon, 
d Şanıma kadar tebdile devam 5 _ Altı adet tayyare piyanırosu 

e eceğiz. nmf bileti. 

D • kk ' B 6 _ Emioönünde Seliınik bonınar ı at az_ı şeıinden iki adet fotograf makineıi, 
• karı- 7 - Ankara caddesinde "Milli-

--

le ' • ı· •k • yet" ırazetesi ittisalinde Ahter ter-
•krıınız, Po ıtı a nın zihaneıinden iki kariimize ısmarıa-
1 inci defa tertip etti- ma kostüm. 
" • 8 - Bet kariimize birer çift iıkar . 
gı Ve bizim devam et- pin (Eminönünde Altınçizmeden). 1 Mecralı Zıga Ef. 
tiğiıniz pı·yangorıun 9 - On kariimize ikişer kişilik fik Bey ailelerimiz ile birlikte 

müteak.ip üç program için sinema İmam sokağındaki bara gittik. 
kuponla d hı· e biletlerL B" ""dd 1 d" 1 d"k rını a z 10 - Bet kariimize birer senelik ır mu et ça gı ın e ı ten 
gönderiyorlar. Bizim, abone, sonra refikam ile barın korido-
k 11 - Beş kariimize altııar aylık runda dolaşırken ben odaya 
Uponlarını değiştir- abone. .. . girdim. Kapının önünde refi-

d •" • Bunlardan ba•ka 170 karmnıze . 
ıgııniz piyango ev- , muhtelif kıymetl~de ve işlerine ya- kam beklıyordu. Ben odada 

'felce Politika'da inti- rayacak mütenevvi eıya hediye ede iken refikamın feryadını işit-
ceğiz. tim ve dışarıya çıktım. Gördüm 

Bu hediyeletimizin bir kıımı ki, tanımadığım bir adam refi-
Bahçekapıdaki yerli mallar pazarın k K d 
dan ve Necip Bey müstahzeratı ma- ama taarruz etmiş. en isine 
ğazasından alınınıttır. bu hareketinin doğru olmadığı

Bu hediyelerden maada ayrıca m ihtar ettim. Bana, yol dar ol
bet kiıiye de beti bir yerde Cümhu duğu için geçerken kolunun 
riyet altmlan hediye edilecektir. deydiğini söyledi. 

Kuponları posta ile 
gönderenler 

Şirketler 

Şar eden piyangodur. 
• . "Milliyet" in şimdi neıretti
g~ kuponları bize göndermeyi-
1112 ve saklayınız. Çünkü bu ku 
~nlar henüz ikmal edilmit de 
gıldir. Bizim ne9rettiğimiz ku
Ponları, hepsi tamamen çıktık 
t~n sonra, toplu olarak gönderi 
~~2 · Bizim hediyelerini verece
~ını~~ piyango kuponlarını net 
~:t~tkıgirniz piyango değil, "Po- Kuponlarını posta ile gönde 

ı ı a 1 . 
·~it k" nın evve ce tertıp ede- renlerin isim, adres ve kur'aya 

Haliç vapurlarında 
ucuz bilet __ . .,_..._ 

Ya. Uponlarını netrettiği pi- dahil olacak fiş numaralarının Ucuz gidip gelme biletler 
1111°dur netrine devam edeceğiz: ihdasediliyor 
No. ' Esami Aldrğımız malumata nazaran Ha-

331 !iç §İrketi Haziran bidayetinden i-
- Sultan Mahmut karyesinde maden memuru T ah- tibaren bilet ücretlerinde bazı tenzi-
•in B lat yapacaktır. 

332 - Niş• an taş me•rutiyet mahallesi sokağı 111 numa- Şirket Haliçteki daimi müıterile 
Y rine teshilit göıtermek üzre gidip 

ralı Zeki B. apatrımanı 2 numarada Naciye H. gelme tenzilatlı biletler ihdas edecek 
333 - Kadıköy 11 ci ilk mektep muallimlerinden Zehra H. tir. Bu gidip gelme biletler sabah do 
334 - Taksim sıra selviler numara 6 Adil Ef. kuza kadar kiselerde satılacak ve on 
335 il Ç k k H•l"t Ef dan sonra kaldırılacaktır. Bu bilet-- Kazancı maha esi eşme so a .. ı • 
3">~ k G 1 H T ler gidip gelme olmak §artile çok 
"" - Yakut han mürettebatı soka a ata · • tenzilatla •atılacaktır. 

337 - Boyacıköy Fatma Nazan H. S ,& 
3,o E · B Vapurcular ve eyriseJain ..., - Gümrük muayene memuru mm • 
33 d 59 N h Al"edd" B Vapurcuhula Seyriıefain araıın-

g - Beykozda Şahiye kaya a 0
• ane a ın · da yapılan itilafname tebyiz edilmek 

34o _ Bahtiyar han 50 numarada Barut inhisarı Murat B. tedir. ttiliıfname bugün olmadığı 
341 _ Beyoğlu Müsevi lisesi Kerşon Mordu Ef • taktirde yarın vapurcularla Seyrise-
342 - Üsküdar polis serkomiseri Salih B • fain arasında imza edilecektir. 
343 - Kasımpaşada Sabahaddin B • Yeni itiliıfnamenin tatbikine per-
344 - Anadolu hisarlı gümrükte M. Asım B. şembe gününden itibaren baılanma-

sı takarrür etmiıtir. 
345 Köprü Üsküdar iskelesinde gazete müvez:ı:ii Avni Ef. Seyriıefainle Karadeniz hattına 
346 - Senbenova lisesi talebesinden Necdet B • vapur iıleten kumpanyalar araımda 
347 - Dolmabahçe maliye vekaleti leva:ı:ım kırtasiye an- bu tekilde bir itiliıf hiıııl olmau ü-

zaman sana göateririm, dedi. 
Ben de, bir şey yapamazsın 

dedim. Aramızda kavga çıktı. 
Ben sol kalçamdan yaralandım. 
;r evfik Beyi de dövdüler.,, 

Bir intihar! 
Yangın 

kezzap 
yerinde 
içmiş! 

Erenköy'ünde mukim kö
mürcü Üsküplü Hüseyin Sarı
güzelde yangın yerinde kezap 
içerek İntihar etmiş ve yetitile
rek berayı tedavi Cerrahpaşa 
hastahanesine kaldırılmıştır. 
Esbabı intihar meçhuldür. 

Cabir Bey denize dütü 
Mezbaha meclisi idare aza

sından Cabir Bey, Bebek önün
den geçerken bindiği motör di
ğer bir motörle çarpışmıştır. 

Bu sırada Cabir Beyin mo
törü alabora olmuş ve kendisi 
de denize düşmüştür. 

Etraftan yetisenler, mezba
'ha meclisi idare ·azasını sudan 
çıkarmışlardır, 

Sergi kapanıyor 
50,000 kişi sttrgiyi ziyaret 

etmıştir 
ÇiçekciJik serwisi dUn akp.m sa

at dokuzda tatil edildi. Sergi bütün 
gezenler üzerinde umun1iyetle iyi 
bir tesir bırakmıttır. Maamafih ge
rek kümet hayvanatı, gerek çiçek 
kısımlarında tethir san'atı nokta
sından epey husu,lar vardı. Buna 
da serginin ilk olufu amildir. Gele
cek oene bu ku•uıfarın da telafi edi
leceği ve serginin renvii noktaımdan 
çok büyük bir gayret aarfedileceği 

ümit edilebilir. 
Sergide epey çiçek sahlmıştır. 

Kümeı bayvanlan satııı o kadar 
fazla olmamııtır. Çünkü bunlar i
çin istenilen fİRI 100 ile 150 lira a
ra11nda idi. Bun~ mukabil mebzul 
miktarda yumurta satılmıttır. Serııi 
gelecek sene Taksim ıta<lyomunda 
açılacak ve bu suretle daha iyi tet
hir yapmak mümkün olacaktır. Ser
giyi üç gün zarfında mektepliler de 
dahil olduğu halde takriben 50,000 
kiıi z.İyaret etmiıtir. 

M. M. satln alma 
komisyonu ilanı 

barı katibi Orhan B. zerine diğer hatlarda it yapan kum-

3 V H Panyalar da Seyrisefainle anlatmak M d" de'·' kıtaat "hti" 
48 - Beyoğlu Pangaltı Hidayet sokak 7 No. da irjin . iotem.iılerdir. ar ın "'- 1 yacı 

349 - Köprü Üsküdar iskelesinde gazete bayii Saim Ef • Aldığımız malumata nazaran ya- olan on kalem erzak kapalı zarf 
350 - Divanyolu tütüncü Hüseyin Avni B. kında diğer hatlar üzerinde de anlaş la münakasaya konmuştur. 
351 - Bandırma iskelesinde komisyoncu Mustafa Nuri B. mak için temasa giriıilecektir. İlialesi 27-5-931 de Mardinde 

;52 - Luid terbiye stünüde memur Yusuf B • 1 Kiiçü'< !oaberler ı mevki satın alma komisyonun-
53 - Bebek hamam ıokak 25 No. da Samime Mahmut H. L. __________ __._ da yapılacaktır. Taliplerin şart 

354 - Nişantat berber başı sokak 30 No .da Ali Kemal Be- iz.mirde Yun . n takımile name almak ve tekliflerini ver 

Yin evinde Gü:ı:ide H. maç mı? mck üzere teminatlarile Mar-
355 - Pangaltı Hidayet sokak 7 No. da Avadisya~ Ef • Apollon Yunan takımı, iki maç 
356 - Kemal bey sineması yanında kunduracı !ahır B ·. yapmak üzere lzmir'e geleceğini dinde mezkur komisyona müra 
357 - Mlatepe Ttış mektebi gedikli küçük zabıt talebesın- mahalli ırazeteler yazıyor. caatları. 357 

d b * * ... en Cevat B Tecrübeler ugün 
358 - Akbıyık k~reateci sokak 1 No. da Avukat Zeki B. Tahlisiye idaresiBlh Karadeniz Ordu ihtiyacı için benzin ka-
359 - Köprü Üsküdar iskelesinde ga:ı:ete bayii Avni Ef. boğ:ızı haricine konulmak üzere al- pah zarfla münakasaya konmuş 
36() - Kasımpa~a Necmi kahya birinci ıokak 10 No. da dığı yeni otomatik çanlı ve fenerli tur. İhalesi 6-6-931 cumartesi 

S •amandıralarmın buıün lıtinyede ·· ·· 15 An'- d .,
6 

evim H • .. . . . • gunu saat t~ ı<~ra a satın I · b tecrübesi yapılacaktır. l 
- Tütün inhisarı İstanbul baş mudırıyetı :ı:ıraat JU e- Duloalar matluba muvafık görü- a illa komisyonunda yaptlacak-
sinde Hıfzı B . türse yerine konulacaktır. tır. Taliplerin şartnameyi gör-

62 - lıtanbul Erkek lisesi 543 Turgut B • Kongreden avdet mek ve tekliflerini vermek üze-
63 - Ankara Sakarya mahallesi Mustafa Ef. mahdumu Berfin kongresine iıtirak eden re teminatlarile mezkur komis-

Mehmet Ef tel,.-.f fen müdürü Zeki Bey dün yona müracaatları. 319 
64 - İzmir Sivrihisar 1928 Emir zabiti yü:ı:batı Ali Rıza Ankaraya ndet etmiıtir. * * * 

B. mahdumu Alp B • Sadullalı Beg gidiyor İzmitteki kıtaat ve müessesa 
65 - Ankara Devlet demir yolları inşaat dairesi mühen· Seyrisefain umum müdürü Sa- tın ihtiyacı olan un kapa1ı zarf 

dis Galip B. kerimesi Sevim H . dııllah Bey bütçenin müzakerea.i eı- la münakasaya konmuştur. İha 
66 - Eskişehir Paşa mahallesinden No. 10 Hilmi oğlu naoında bulunmak üzere buııün An- lesi 2-6-931 günü saat 15 te 

ıh h • karaya ıridecetkir. 
ra ım. İzmit askeri satın alma komis-

67 - Ankara Ziraat bankası umum muhasebe emir mu- Sütçüler cemiyeti intilıabı 
avinlerinden Süleyman B • Sütciiler cemiyeti yeni idare be- yonunda yapılacaktır. Taliple-

68 M · F l K 1 B veti" intihabı salı ıünü yapılacaktır. rin şartnamesini görmek Ü?.Cre - anısa az ı mea • , 
69 - Kadıköy ıı inci ilk mektep müdiri B. mahdumu ls- Fındıklıda heyetimize ve şart-Memur alınmıgor 

met B . Polis Müdürlüğünden: name almak ve teklrflerini ver-
70- Sivas erkek muallim mektebi muavini A. Necati Bey Polis kadroıunda vuku bulacak mek üzere teminatlarile mez-
71- Ankara 1-iacı Dog" anda sanayi caddesinde 43 numaralı mu""nhala•ta yeniden memur alınmaya k• · ur komısyona müracaatları. 

elbiseci Hasan Tahsin Bey cağından beyhude müracaat olunma 
(Bitmedi) mail ilin olunur. , · J56 

Birinci sahifeden geçen yazılar 

Galatasaray: 2, 
Olimpiyakos: O 

(Başı 1 inci sahifede) 
Ulvi fevkaliıde ... cok tehlikeli vazi
yetler kurtardı, adeta hayatını istih
ki.r ederceılne kendini Yunan for
vetlerinin ayaklarına atıyor ve mut
laka topu (bloke) ediyor. Takımda 
Latif ve Necdet bir az iyi değil. Re
bii, L. Mehmet enfes tam minaıile 
oynayorlar. Bir aralık Yunanlılar 
hakimiyeti bir müddet için hakimi· 
yeti ele alır ııibi oluyor. Oyunları 
bir parça müessir olmaya batladı 
tehlikeler atlatıyoruz Ulvi bunlan 
kurtanyor ve mütemadiyen alkııla
niyor. Olimpiyakoılular iti sertliğe 
döküyorlar hakem her dakika batın
da düdük çalıp ve maçı durdunnak 
mecburiyetinde kalıyor. Haftaymın 
ıonuna altı dakika kala Mehmet çok 
tı yerine Küçük Celal girdi fakat 
bir az sonra Mehmet gene yerine 
cirdi ve mütevazin akınlarla hafta
yım bitti. 

Oyun batladı bu ıefer Yunanlr
lar rü.zgir a1tuı~ düştüler hücum
lar mütevazin bir halde Olimpiya
kosun klllecİ•i fevkalide. Yunanlıla
rın faikiyeti gözüküyor. Oyun de· 
ğİfiyor Rebii kurtun gibi kaleye İ · 
niyor bütün forvette berabeı· Nejdet 
pas abyor bir de1rajman... müthit 
bir tut ... ve bütün Stadyom birden: 

- Gol. ... 
Bu golü muteakıp it değitti Yu, 

nan kalesi fut Üstüne şuta maruz .. 
kaleci çok çalıfiyor muhakkak g~l 
leri gayet soğuk kanlılığını muhafa
za ederek kurtarıyor. 

Vaziyet değişti Olimpiyakos hü
cuma geçiyor ... Galatasaray mudafa 
aıı harika üzerine harika yaratıyor, 
yırtınıyor, didiniyor, topu kur tanp 
uzaklattıny '>r. Bilha<sa Supbi, Mi
lat, Burhan Nihat, bu dördü geçil
mez bir kale gibi her ırelen akınr 
durduruyorlar, her topu iade ediyor 
lar. Bu (10) dakika kadar sürdi.i ve 
oyun tekrar Galatasaray lehine inki. 
,a1 etti. 

Kemal Faruki (S) d•kika kadar 
oyundan çıktı ve tekrar avdet etti. 

Yunanlılar haliı ümitleri kırılma 
dan oynayorlar fakat artık nafile. 
Galatasaray galibiyeti kolay kolay 
vereceğe benzemiyor. Ditini tırna
ğına takarak kazandığı ıralibiyeti i
dame ve gol adedini fazlalattırma
ğa çalıtırken hakemin düdüğü oyu
nun hitamini bildirdi; bu düdük hi
tam düdüğü defil sanki bir kuman
da imit gibi sekiz on bin çiğerden 
birden çıkan: 

- Var ol Galatasaray .... seşİ bü
tün Stadyomu inletiyordu. 

Mactan ~onra keodiıile konı."ltU· 
ğum Galatasaray kaptanı Nihat B. 
bana 4unJarı söyledi: 

- Maç çok iyi oldu. Bilhassa Yu
nanlılar bile maçtan sonra bizi te• 
rik edettk oyunumuzu taktir ettikle
rini söylediler. Gataıaraylı bütün ar· 
kadaalarım kendilerine düıen bu 
mes'uliyetli vazifeyi idrak ederek 
gayet İyi muvaffak olmuılardır. 

Ben bu neticeden çok memnunum. 
Bütün arkadaıluruna tqekkür ede
rim ve onları ayn ayn tebrik ede· 
rim. 

Galatasaray ikinci reiıi Vamık 
Bey de diyor ki: 

- Takım vazifesini bihakkın yap 
tı ve layık olduğu neticeyi aldL 

Yunan fütbol kafilesi reisi möıyö 
Pauris bana §Unları söylem.iştir: 

- G.-ılatasaray çok iyi oynadı sol 
açık, müdafaa hattı ve bekler, bil
baısa sağ bek §&yanı hayret derece
de iyi oynadılar. 

Bizim forvet hattından biç mem
nun olmadım. Oyun beni biç tat
min etmedi. Zaman zaman kendi 
oyunlarını ancak ıösterebildiler; 
Sonra size şayanı hayret bir §ey da
ha söyleyeyim: 

Olimpiyakoı takımı tarihi teıioin 
den beri ancak üç defa sıfıra kartı 
mağlup olmuıtur: 

1 - Uypeft 1--0 
Z - F. Bahçe 1--0 
3 - G. Saray 2-0 
Anlamıyorum neden Yunaniıta· 

nın en iyi forvetleri olan fortJarımız 
neden sizin bilha'5a Galatasaray 
beklerinin önünde oyunlar1ru unu. 
tuyorlar. Saştım kaldım. 

- Oyunda sertlik varını idi? 
- Hayır yoktur, yalnız ıurasını 

ilave edin.iz; buıün bilbaua Stad
yomda bulunan halktan fevkaliıde 
memnun ve kendilerine teıekküre 
mecburuz. Oyuncularnnız bir az 
(favl) yaptılar fakat bunıın iıtemi
yerek olduğu muhakkaktı~. 

- Hakem hakkında ne düfiinii
yorıunu.z? 

- Oyuna biıkiın olamadı öyle 
zamanlar oldu iri hem sizin ve hem 
de bizim aleyhimize düdük çalıyor 
ve oyunu karıttırıyordu. 

Takım kaptanı diyor iri: 
- Galatasaray takımı çok iyi bir 

takım, oyuncular çok kuvvet?i, vü
cut itibarile çok iyidirler. Fenerbah 
çeden çok iyi oynayorlar. Oyun tarz 
tarı bir az sertçe fakat çok iyi oyna 
yorlar. Halktan ve oyunculardan 
çok memnunuz. 

- Hakemi nasıl buluyorsunuz? 
- Umumiyetle iyi idi. 
- Kendi oyuncularmız iyi oyna-

dılar mı? 

- Maalesef hayır. Kendi oyunla
rını gösteremediler. 

Halı.em müıyö Kacef diyor ki: 
- Oyun çok büyiik ve yüksek 

• • Muamele vergısı ---- -
(Başı 1 inci sahifede) 

olup gümrük tarife kanunu ile 
veya sair kanunlarla gümrük
resminden muafiyeti kabul 
edilen eşya (ltbal dolayısile) 
ve mütekabiliyet tarzile. 

K -Tamirat ile ve tarzı ima 
li ile iştigal eden tamirhaneler 

L - Türkiye dahilinde imal 
olunup ecnebi memleketlere ih 
raç olunan bilulflum maddeler. 
(İmal dolayısile) 

N - İthalat tarife kanunu 
veya diğer hususi kanunlarla 
memlekete gümrük ithalat reı 
minden muafen girmesine mü
saade olunan bilumum emtia 
ve levazım memleket dahilinde 
imal edilen mümasil Ye muadil 
leri (İmal dolayıaile) 

O - Mükerrer sigorta mu
ameleleri. 

P - Hava sigorta primleri. 
R - Her nevi cevahiri made 

niye ile yıkanmış veya yıkan
mamış maden köınürieri, kok 
ve briket (İhraç, tathir, izale, 
tasfiye veya imal dolayrsile) 

Vreginin matrahı liiyihada 
şöyle tesbit e<'ilmiştir: 

Sınai müeueselerde vergi 
matrahı ithal edilen maddele
rin satış bedelinden, kullanı

lan iptidai maddenin iştirak be
delinin muamele vergisi veril
miş olup olmadığına d1'.ir vesa
ik talebine 'hacet kalmaksızın 
geri kalan miktardır. Vergi nis 
beti ise bu suretle bulunacak 
kısmının yüzde altısıdır. İtha
lat mevadı için bunların oriji
nal faturadaki kıymetlerine faz 
la, sigorta ve gümrükten ihraç 
!arına kadar ihtiyar olunan bi
lumum ._ masarif ve resimler 
ilave olunmak suretile elde edi 
len kıymetin yüzde altısıdU". 

S - Sigorta şirketleri ban
kalar ve bankerler için birinci 
maddenin C fıkrası mucibince 
aldıkları bilfimum mebaliğin 
yüzde iki buçuğudur. 

Bütçe Meclise 
verildi 

(Başr 1 inci sahifede) 

A - Bilfiil 30 sene veya da· 
ha ziyade hizmet etmiş hakim
ler ve memurlar 931 - 932 ma 
li senesi içinde, vekaletlerce te-

Muvakkat bütçe 
teklif edilmiyecek 

~---
(Baş taraiI 1 inci sahifede) 
Başvekiletin bu teskeresine 

milli müdafaa vekaletinin diğer 
bir teskeresi melfuf tur. Milli 
müdafaa vekaleti bu teskeresin 
de müdafaa bütçesinden bu de
fa yapılmış olan mühim tenzi
li.ta göre 931 kadroları üzerin
de yeniden tetkikat icrası ve 
matlup taaarruf nazarı itibara 
alınarak esaslı tadilat yapılma 
sı zaruri bulunduğu cihetle ha
ziran maaşinın 930 kadroları 
üzerinden verilmesi lüzumu ita 
ret edilmektedir. 

Maliye Vekaletinin ise bas 
vekalet teskeresine melfuf mu: 
taleani.mesinde hükumetin 
meclise tevdi ettiği 931 bütçe
sindekimiUi müdafaavekaletine 
ait maaş yekUnunun on ikide bı 
ri mikdarını tecavüz etmemek 
üzere muktazi kararların it
tihazı hazinece zaruri görül
mekte olduğu musarrahtır. 

Hükumet 930 bütçesinin va
ridat kısmını tesbit ederken ye
ni vergi kanun layihalarının tat 
bikatı neticesinde varidatın uğ 
rayacağı tenezzülü nazari iti
bara almamıştır. Bu mülahaza 
iledir ki, yeni bütçe mecliste 
tetkik edilirken h er halde ten
zili.ta uğrayacaktır. Bütçe en
cümeninin bütçenin varidat kıs 
mını ı 89 m ilyondan 175 ila 180 
milyona indireceği söyleniyor. 
Bu takdirde t evazünü temin 
için masraf kısmında ayni mik
tarda tenzilat yapmak zarureti 
hasıl olacaktır. Bu tenzilatın 
hangi fasıllardan temin edilece 
ği henüz malum değildir . 

Kadrolarında en çok tadilat 
yapılan vekalet, maliye vekale
tidir. Maliyede bu kadro tadil 
terinden bir milyon lira tasar
ruf edilmiştir. 

-----.. ·-------
Polisten kimler 

çıkacak? 
Polis müdiriyeti kadrosundan 

taafiyeye tahi tutulacak ve haziran· 
dan itibaren tekaüde sevkedilecel& 
r.ıemurJaı·ın sicilleri 3 Üncü şube mu 
diriyeti tarafından tetkik edilmekte 
idi. 

3 Üncü şube müdiriyeti tetkikatı. 
nı ikmal ederek tanzim ettiği listeyi 
emniyeti umumiye müdiriyetine 
göndermi~tir. Üç ıt\ine kadar emnİ· 
yeti umumiye müdiriyetinden gele

kaüde sevk olunurlar. Bunların cek cevaPla, çıkacak memurlar la· 
yerlerine terfian tayin edilen r mamile te•l,it edilecektir. 
ler tayini tarih inden itibaren 
bir sene müddetle eskiden aldı- derece dunundaki m ünhal me
ğı maa!ları alırlar. Bundan mü muriyetlere hariçten memur a
tevellit teselsülleı- ayni esasa lınmaz bu münhı.ollere ve bulun 
tabidir, İhtisas veya vazifenin duğu derecelerin bir deı·ece du
ehemmiyeti dolayl5İle yerlerin. nundaki mahallere en evel açık 
de ipkası li.zim gelen hakimler ta kalan memurlar yerleştiri
ve memurlar icra vekilleri ka- lir. Derecesi dahilinde veya hır 
rarile bu hükumden istisna o- der~e aşağısındaki vazifeleri 
lunur. Fili kıı.droda münhal vu- kabul etmeyenlerin açık maaş
kuuna kadar elyevm namzet ları kesilir. Kabul edenlerin de
bulunanların vazifelerine niha- recesi dahilindeki ilk münhalle 
yet verilir. re tayin hakları mahfuzdur. 

Fili kadroda vuku bulacak Komisyonlarda hizmet eden. 
münhallere ayni silsile dahilin- lere hakkı huzur verilmeyecek
de açık maaşı alan memurlar tir. Bundan dil heyeti müatesna 
tercihan tayin edilir . dır. 

Mecburi hizmeti olan ve ya- D - Ücretli memurların da 
hut fili kadro dahilinde kalan kadrolarda teklif olunan vazi 
namzetlerle maiyet memurları, feleri kabul etmedikleri taktir· 
polis namzetleri, posta ve tel- de açık maaşları kesilir. 
graf ve telefon kursu talebele- E - Bir vekaletin memurla
ri vazifelerinden çıkarılmazlar. rı 0 vekaletin her hangi bir şu· 

B - Fili kadronun tastikin- besinde ayni maaşla çalıştırıla· 
den sonra hariçte kalan memur bileceklerdir. 
lara 18 mart 926 tarihli kanu- F - Vekalet yapan memur-
nun 85 inci maddesi mucibin- lar, vekalet maaşı alamazlar. 
ce açık maaşı verilir ve bunlar- L - 30 sene bilfiil hizmetini 
dan filen 30 seneyi doldurmuş ifa edenler hakkındaki ahkam 
olanlar veki.letlerce tekaüde tekaüt kanununa göre muame-
sevk olunurlar. leye tabi tutulacaktır. 

Açıkta kalmıt memurların Binaen aleyh bu gibiler ikra-
bulunduğu derecede veya bir miye alabileceklerdir. 

bir ruhla oynandL Bütün oyuncu
lar sayı yapmağı ııözettiler. 

- Oyuncuların hangisini beğeni
yorsunuz? 

- Necdet, Rebü, Nihat Leblebi. 
Bilbaıaa Necdet eğer bir parça ant
reneman yapana fevkalade bir oyun 
cu olacak. 

- Bugün oyun sert mi yokaa iyi 
midi? 

- Galatasaray çok içten ırelen 
bir azim ile oynadı ve muvaffak ol
du. Kendisini tebrik ederim. 

M. 0. 

Toptan i·stifa 
İzmirde sporun inkişafı 

için çalışılıyor 
1ZM1R, 23 A.A. -Spor mm 

taka heyeti ile futbol heyeti ve 
bütün fenni heyetler, bugün 
mıntaka reisi Vali Kazım Paşa 
nın nezdinde toplanarak mü
him müzakerelerde bulunmuş
lardır .. Beş klübün verdiği tak
rir ile heyeti merkeziye, futbol 
heyeti ve bütün fenni heyetle
rin istifaları vuku bulmuş ve 
müttefikan fevkalade kongre
nin önümüzdeki cuma günü sa
bah saat 9 da toplanmasına ka
rar verilmiştir. Bu müzakereler 
den maksat, spor aleminin da. 
ha geniş ve daha kuvvetli bir 
cephe üzerinde haurlarması
dır. .;;r . . 

l 
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MİLLİYET PAZARTESİ 25 MAYIS 

i Avrupaya Para Vermeyiniz, Günahtır~FAYDA: Daha ucuz, daha kat'i ve müeısir bir harikai san'attir. Yerli malıdır. Pire, taht! 
kurusu, sinek ve sivrisinek ve sair haşaratı bir anda itlaf eder. Kutum SD büyük 7, 
kuru,tur. Bütün devair ve müessesaf FAYDA istimal eder. Hasın Ecza deposJ· 

~----
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K o D A K 

müsabakasında kazanmanıza yardım e~ecelıı 

F 1 L 1 M 
Resimlerinizi VELOKS kiğıdına bastırınız. 

6fj ____ ............................ ~~ 

,.. IST ANBUL VİLA YETi 
DEFTERDARLIK iLANLARI 

İstanbul' da Bahriyeden mütekait çarkçı binbaşı 
sı Trabzonlu Lütfi bin Emin Efendi. 

İstanbul'da Bahriye kıdemli yüzbaşılıkından 
mütekait Ali Riza Efendi . 

İstanbul' da Bahriye kıdemli yOzbaşılıA"ından 
mütekait Çankırılı İbrahim Efendi. 

İstanbul' da Bahriye çarkçı kıdemli yüzbaşılı
ğından mütekat SütlOceli Kadri bin Ali Efendi. 

İstanbul' da Tersane doklar dairesi işletJ!le 
şubesi azasından mütekait Galatalı Hüseyin V as
fi bin Mehmet Efendi. 

Sabık Rize ahzıasker kalem reısı miralay Ha
fız Cevdet Bey. Müracaat vesikası No: 1042 

Topçu atış mektebi muamelat memurluğun
dan mütekait Zati Efendi. 

İstanbul Defterdarlığı muhasebe müdüriyetine 
bonoları ğelen esbabı istihkak esamisi balaya 
dercedilmiştir. 931 mayış nihayetine kadar mü
racaatları ilan olunnr. 

* * * SATILIK TAŞ VE TUGLA: Topanede 
llyasçelebi mahallesinin Senayi mektebi ar
kasındaki ahır arsasının ihata duvarlarından 
tahminen çıkacak 1024 çeki taş ile 100 adet 
tuğla şeraiti dairesinde sahlacaktır. Tahmin 
edilen bedeli 74 lira, sabş açık arttırma 4 ha
ziran 931 perşembe günü saat 15 te Defter-
darlıkta (M - 53) 

• * * 
Çanakkale defterdarlığından: 

Bedeli muhammenesi 
Lira K. Cinsi No. mevkii 
3730 00 mağaza 2-28 Hastane caddeSl 
1181 26 yüzde dokuz hesabile faizi nizam isi 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. 

• * • 
Kadıköy malmüdürlüğünden: 
~~ ~ ~ ~d 

Ercnköy Birinci S: 18-22 Cedit Hane 

39 Atik 

Kıymeti lira 
585 tamamı 

BalAda evsafı muharrar bir bap hanenin 2-4 hissesine celal ve 
Kemal beylerin uhdesinde olup hazineye olan 395 lira 5 ı kuruş 

vergi borçlarının temini tahsili için vilayet tahsilftt komisyonunca 
satılması karargir olduğundan 12-5-93 l tarihinden itibaren 21 
ıı;un müddetle mUzayedeyc vazedilmişı:ir. 

!halci nvcliyesi l 7·6-Q31 tarihine miisadif çarşamba gün ti ve 
ihalei kafiyesi 2;'-6-931 cumartesi güııli badezzeval saat ikiden 
dörde kadar icra edileceğinden taliplerin % 7,5 teminat akçesini 
mal müdiriyeti veznesine teslim ederek pey sürmek için meclisi 
idareye miiracaatları ilan olunur. 

Karacabey panayırı 
Bursa vilayetine merbut Karacabey kasabası civannda 

çifte karaağaçlar mevkiinde hersene küşat edilen panayır 
bu sene de dört gün devam etmek. üzere mayısıo 26 ıncı 
ıah günü kü,at edilecektir. Mezkür panayırca her tür:ü 
hayvan ı e emteai ticar:ye alış ver:şi icra kılınacağı v~ pa
nayırdan bir gün evvelden at yarışlan yap:'.acağı ilin o'u ıur . 

• 

1 
1 
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Yozgat C. Müddei- Umumiliğiıı· 
den: 

1 - Yozgat hapishanesinin 1-6-931 tarihinden 932 nih:r 
yetine kadar bir senelik ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulil1 

münakasaya konulmuştur. 
2 - Şartnamesinin musaddak sureti hapishane mii:lürlü· 

ğünden alınacaktır. 

3 Teklifnameler 28-5-931 perşembe günü saat 16 ya ka· 
dar komisyon reisine verilmit bulunacak ve bu suretle veri· 
lecek teklifnameler aynı saatte C. müddei umumiliği maka· 
mıoda açılacaktır. 

4 - Ekmek yerli ununun birinci nev'inden olacaktır. M~· 
bammen bedel 7560 liradır. 

5 - Münakasaya iştirak edeceklerin 567 lira muvakka1 

teminat vermeleri liizımgeleceği ilin olunur. 

ı=~:::__.~tanbul Belediyesi ilanları -lira 
Fatihte Babrisefit ayak medresesi 56 

,, Bqkurıunlu ,, 54 
., Çiftebaş ,, 41 
,, Çifteayak ,, 44 

J:iMENTDEiU 

Yukarıdaki medreseler kiraya verilmek için kapalı zarf~ 
münakasaya konmuştur. Taliplerin prtname almak için he1 

gün levazım müdürlüğüne müracaatları hizalarında yaıı 
teminat makbuzile şartname ve teklif mektubunu mühürl 
zarfa koyarak ihale günü olan 14 / 6 / 931 pazar günü saı 
on beıe kadar Encümeni daimiye vermeleri. 

- Yaz mevalml için 

BEBEK'te 

liralık Yalı 
Dalyan llnUnde Selp Bey 
yalıaı mllbllell olarak ki
ralıktır. Derunundakllere 

-ı 

İngiliz mamulAtı 

"NlSI~Nlt,, M~T~RI 
Mazot ve mangal kömür[i ile 
müteharrik gayet sade, iktisadi 
ve flan her tifrlü rekabetten 
aridir. Tediyatta tesh!Ut. Her za
man teslime amadedir. TalsilAt 

için Gıııatada perşembe pazarında 
Anlan Hanında 1-li numaralarda 

IZAKINO ARDITTı 
müessesesine mliracaaı olunması. 

Belgrat Ormanları 
İşletme Müdüriyetinden: 

Kurıkemeri istok mahallinde 
mevcut birisi 107 küsur metre mik'

aba muadil 473 ve digeri 184 kü

sur metre mikdba muadil ~60 adet 

idare malı dört köte ve kuru meşe 

keresteleri behet mamul metre mika

bı 20 lira esaı bedel fle ve olbap

taki şartnamesinde münderiç şerait 

dai resinde ~8-5-93 J tarihine müıadil 

perşembe günü saat 15 ıe ihale edil· 

mek üzere açık arttırma suretli• iki 

kalem olarak saıılncakıır. Tıliplerill 

ihale bedelinin yüzde yedi buçuğu 

nisbetinde teminat ıkçelerile Defter

darlık binasında müteşekkil müza· 

yede ve ihale komisyonuna, çap ve 

şarmame için lsıanbnl Müdüriyetine 

ve keresteleri görmek isteyenlerinde 

mahallindeki memurlara müracaatları 

il!n olunur. 

Pertevniyal Vakfından: 
Şişli' de izzet paşa soka

ğında Valide apartımanında 
1,8, 12 No. dairelerile Köprü
başında Valide Hanı deru
nunda 7 No. oda ve han rıh
tımı üzerindeki kulübe birer 
sene müddetle icara verilmek 
üzre 20 gün müddetle açık 
arttırma suretile müzayedeye 
konulmuştur. İşbu emliike 
talip olanlar müzayede günü 
olmak üzre tayin kılınan ha
ziranın 13 üncü cumartesi 
günü saat 15 e kadar İstan
bul Evkaf müdüriyetinde Per
tevniyal vakfı idaresine veya 
idare encümenine müracaat 
eylemeleri. 

Matlup Evsaf 
Garantilıdir,• 

YAZ MEVSİMi 
lldo-Ro-No Pertev 

Sizi müziç terden vikaye eder 
H~r eczane ve ıtriyat mağazalarında arayınız. 

Ahmet Halit Kitaphanesi 
İıtanbul - Ankara caddesi - No. 83 - Telefon 23922 

Do Kı• f Dünyanın en meşhur eseri olan bu eğ-
R lŞO lenceli kitap güzel resimlerle çıktı. SOK. 

'/flolıa '/flehmef Medreselerden, eıki eıkıyahk, 
lV.14 lV.14 kız kaçırma, sahte doktorluk 

maceralarını anlatan bir kitap
tır. 50 kuruı. 

iT'. b • f U•k"' 1 •Hayvanlar ve nebatlar• .. a ıa nı ageıerı ait en tatlı kikayelerdir. 
5 kitap 125 kuruştur. 

Yeni Mızraklı //mahal ~f! lisİı~~'k~:~ 
-- lazım güzel bir 

eserdir. 15 K. 

Vamçıfı meJenı·yef Sineması herkesi ağla;
AI Uı tan bu meıhur eserı 

herkes okumalıdır. 50 kuruş. 

Aşk. A/ı/ô.kı Bu kitap Halk için, dtıtllnenler için 
ahlik ve dfttünce kitabıdır. Felsefe 
bocaııı Hilmi Ziya Beyindir. 100 K. 

Kıl.msesiz Çocuk Herkese, çocuklara, ailelere 
bundan daha gtizel ve hissi 

bir kitap olamaz. 50 kuruş. 

lk • m kt f f ·ı • Bu kitabı bilmeyen l sene e ep a ı l yoktur. 50kuruştur 

Gar.p Cephesz•nde Bütün Jünyada milyo~lar-
• ca sahlan bu e1er Cıhan 

harbine aittir. 150 kurUf. 

Emlak ve Eytam Bankası 
tanbul şubesinden: 

Satılık Emlak 

is-

Esas No. Mevki ve Nevi Teminat 
185 Beylerbeyi Boatancıbaşı mahalle ve sokağı 

cedit 66 No. ma bahçe kayıkhane 
282 Beylerbeyi Bostancıbqı mahallesi pazarka

yığı sokağı C. 2 No. Suyolu kovuşu 

225 

25 
285 Kadıköy Hasanpqa mahalleıi Kurbalıdere 

caddesi 6 No. araa 35 
Balada yazılı emlak bedelleri peşinen tesviye edilmek ıar

tile bilmüzayede satılacağından taliplerin yevmi ihaleye müsa
dif 16/6/931 salı giinü saat onaltıda şubemize müracaatları. 

Y angı.-ı Hayat Nakli~ Kaza Otomobil 

.AN" .AI:>C> L "lJ 
.; .. SlGORTA ŞiRKETi 

Türkiye it Banka11 tarafından teıkll edlhmttir. 

Adreı: ı Telefon: ı Telgraf: 
4üncü Vakıf Han Ist. 531 imtiyaz 

ilk mektepler için 150 muallim kürsüsü pazarlıkla yaptı 
rdacakhr. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün pazar 
lık için 150 lira teminat akçelerile beraber 28 mayıs 93 
perıembe giinü saat on beşe kadar levaıım mOdürlüğü~ 
müracaatları. 

İstanbul Sıhhat ve İçtimai Mu· 
avenet Müdüriyetinden: 

Etibbanın hizmeti mecburesi hakkındaki kanuna tevfik• 
keşide ettirilen kurada namına isabet eden mahalle gitme~ 
ten istinkaf eylemesi üzerine mezkür kanunun 4 üncü ma~ 
desi mucibince beş sene müddetle icrayı san'atten menolı 
nan Tıp Fakültesinin 341 senesi mezunlarından Fedan Ari! 
tidi Efendinin mezkiır müddeti ikmal eylemiş bulunması~ 
mebni hakkındaki karar refedilmiş ve icrayı san'atına müs' 
ade edilmiş bulunduğu ilin olunur. 

Seyrisefain 
Merkeı acantuı: Galata 

K6prlibqı B. 2362; tuba 
acentul: Sirkecide Mlihlir
darzade lıuı 22740 

Pire - Iskenderiye 
(İzmir) vapuru 26 ma

yıs salı 10 da Galatadan 
hareketle lımir, Pireye 
u~rayarak cumartul ubahı 
fılcenderiyeye •aracakbr. 
lıkenderlyedea pazartesi 
15 te kalkacak çarpmba 
Pireya de utrayarak per
ıembe ıelecektir. 

Ayvalık sürat postası 
(MERSiN) vapuru 26 

Mayıs salı 17 de Sir
keciden Gelibolu Ça
nakkale, K.Uçükkuyu, Ed
rrmit, Burhaniye Ayvalığa 
kalkacak dönüşte Alhno
luğa da uğrayacaktır. Gi
diş ve gelitte Gelibolu için 
yük alınmaz. 

ORİENTMARE 
Agenzia İtaliana Marittima 
İtalyan bandıralı ( Emilio 

Morandi) vapuru 26 mayısa 
doğru limanımıza muvasalat 
ve !imanımızla Marmara li
manlarından ( Livorna, Cine
ve Savona ve Marsilya ) için 
emtiai ticariye tahmil ede
cektir. Tafsilat için Galatada 
Frenkyan hanındaki acenta
hğa müracaat. 

Telefon; Beyoğlu 2274 

1lfı_ lllf 611 ~~ 
............. UttCfM ..... \, 
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Zayi - Tatbik mllhlrllmli 

NAL\1 VAPURLARI 

lzmir postası 
Haftalık lüks ve sür'at hat(! 

ADNAN vapuru 
28 Mayıs 

P b gün!! saat 18 
erşem e Galata rıhtımıııJ 

hareketle doğru lzm!r'e ve p• 
günü lzmir'den lstanbu!'a bar' 
eder. Tafsilat için Gıları giiJllr 
karşısında Site :Franıex hanında 
12 Acantası:Şarl Sumaya mürırl 
Tel. B. O. 1041 

NAİM VAPURLARI 
İzmir-Mersin 

Lüks ve sürat postası 

ADANA v~~;~ 
25 inci PAZARTESİ gill 

Sirkeci nhhmından barek 
(Çan•kkale, lzmir, Küllük, Bod 
rados, Fethiye, Antalya, AIAiyt 
Mersine azimet ve avdet edecel' 

Taf~llAı için Gal!tada, gv 
rük karşısında, Site Fransez ban 
12 numarada umumi acentalıf 
müracaat. Telefon Beyo~lu !0}1 

3 üncü Kolord~ 
Hlnlerı 

Selimiye Fırını için 309·· 
kilo odun aleni ı:nıünaıka58 · 
retile satın alınacaktır. tııs 
si 9 Haziran 931 de saat 14 
icra olunacaktır. Taliple, 
şartnameyi görmek üzere ' 
gün öğleden evvel ve müııs' 
saya iştirakleri için de -vs 
muayyeninde teminatlarile 
liıkte komisyonumuzda bul 
ma.ıarı ilan olunur. 

* * * _,... 

~!fü!!Hı : • Dr. HORHOR u N 1 ~üiiil :!~~rc~~ıı';!~:,~~:~ 
::::ıl Beyoıtu Tolı:aılıyan yanında mektep ııokalı: 19. iİI ı• 23 numaralı araıri komi
i~'~ji!!l ~mffi\f ~ffl!U\i iil!!iili!J Herpn eabıh11n ütama kadir. ----- IJ8• a1Mm4laa il. F alırl. 

156,838 kilo sığır eti ka . 
zarıf usulile münakasaya . 
nulmuştur. Teklif mektuf' 
9 Haziran 31 de saat 16 da 
!arak fiatlar haddi layık gi' 
düğü takdirde ihalesi icra 
lmacaktır. Taliıplerin şa«: 
mesini görmek üzere her 1 
öğleden evvel ve münaka•' 
iı tirak için de tarifa tı kafi~ 
ye da11.'el!inde mektuplıl 
vakti muayyenden evvel 

0 misyona ita etmeleri Uiıı 
nur. j 
Me41'ul müdiirı Bürhan;d/ 
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