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Menfi ruhlular 
,_Bu memlekette iş görmek 

~uçtür. Muvaffak olmak için 

z memur kalaca 
udutsuz bir tahammül göster

nıek lazımdır. En iyi ve hayırlı 
:eşebbüsler, ilk hamlede mut
aka fena karıılanır. Sanki hüs

nu zanna değil, sui zanna 
n_ıemuruz. inkılap mücadele
sınde bu haleti ruhiyenin bir 
çok misallerini gördük. 

Öyle adamlar gördük ki, ta
r~ftar olduklarını iddia ettikle
rı bazı inkılap hareketleri kar
tıaında ekseriya çok küçük pek 
ın· ' . '."'~~ız ~ebeplerden dolayı 
k':':skun hır vaziyet aldılar. 
Cumhuriyetin ilanı da böyle ol
mamış mı idi? Bundan sekiz se
ne evvel,Büyilk Millet Meclisi 
ve onun Büyük Reisi Gazi 
J\_1~stafa Kemal; idare şekille
hnı~ en mütekamili olan cüm-
~rıyeti ilan ettiğinin ertesi gü 

lu memleketin ricalinden sayı
an bazı zevat gazetelerde be

)'anatta bulunmuşlardı: "Biz 
d_~ cümhuriyetçiyiz. Fakat 
~.uınhuriyet böyle mi ilan edi
l,'?. Hele bize hab~r _vermeden 1 

d u ıt yapılmalı mı ıdı ?) Sonra
h an. anlaşıldı ki onlar ne cüm
k Urıyetçi idiler, ne de memle-
et nıenafiinin icaplarına uya

~ak Vatanperver idiler. O gün
en beri cümhuriyet düşmanla

rının saflarında kaldılar. Hala 
Oradadırlar. 

Türkiye ı, Bnakası ilk ku
rulduğu gün, bozguncuların 
a· gzından ve kalemlerinden çı-
~an sözler ;hala kulaklarımızda 
ır: Banka tesis etmek çocuk 

oyuncağı değildir. Bu işte her 
Şeyden evvel teknik ister, ihti
sas ister. Bu kıymetli unsurla
rı nereden bulacaklar? Banka
nın ıniıhtaç olduğu sermayeyi 
nereden toplayacaklardır. 

Yabancılar, inanarak bu iti
t :darı yapıyorlardı. Bizimkiler 
de tetkiksiz hükümler veriyor
la.rdı. O tarihin üzerinden altı 
Yedi senelik kısa bir zaman 
teçtj, Bu milli müessese; vata
~ın muhtelif köşelerinde kırk 
d:lube açtı. Memurlarının ~
v .ı sekiz yüzü buldu. T eknık 
.e ıhtisas işlerinde de -vatanın 
•ınes · ınde yetiten- kuvvetlı 
ençlik sayesinde Avrupadaki 

k 
nzerli bankalardan asla geri 
almadı. 

b Gene iki sene evvel idi: İş 
ankası halkı küçük tasarnıfla

ra alıştırmak için bir teşebbüs 
aldı. Kumbara usulünden isti
fa.deyi düşündü. Bu te9ebbüs o 
Vakit te akıllı ıreçinen bazı a
damların istihfafını celbetmit
ti. Onlar bu hareketi pek hafif 
bulmuşlardı. O tarihin üzerin
den henüz iki sene geçti. Alı
ııe.n neticeyi birkaç rakamla i
fe.de edelim: 
Sene Hesap adedi Türk Lirası 

1927 5,038 1,178,325 
1928 10,130 1,703,968 
1929 23,336 2,589,836 
1930 39,715 3,913,655 

Geçen kış milli paramız bir
d~n bire sukuta battamıştr. Va
ııyet çok tehlikeli idi. HükU
Bet bazı radikal tedbirler aldı. 
~ tedbirler yüzünden bazı 

ın_uesıese ve efradın müşkülata 
u.grayacağı tabii idi; tedbirle
rın tatbikatına başlandığı za-
1111 an şuradan buradan şikayet-
er Y"k 1 l d "B ted .u se meğe başa ı. u 

• b!rler ile paranın sukutuna 
manı olmak mümkün mü?,, di
~:,nlerin aayısı çoğaldı. Bir kaç s:n. sonra vaziyette nisbi bir 
t kkiı~ hasıl oldu. Paramız ar· 
/. du§müyordu. Bir kaç hafta 
çl~de paramızda istikrar hasıl 
~ ~: Ruha emniyet geldi ve iş
e ır çok senediı· ki, Türk pa-
~ası 0 zaman tesbit edilen hu-

ut dahilinde durmaktadır. 
. Son zamanlarda iş Jimitet 
~ı~ketinin etrafında koparılan 
~t_ırazlar; tenkitler de izah etti
gııniz bu haleti ruhiyeden doğu 
Yobr. Hükumet olsun, teşebbüs 
e~ . abı olsun, bu haleti ruhiye
Yı 1Yİ tanımalıdırlar. Bunun te
lah" . uratı; hazan en kuvvetli a-
tırnJeri bile sarsabilir. Bir kı
~ıın. ınsanlar var ki hem her şe-
~~ ister!er, hem de başlanıı:n 

r §eyı beğenmezler. Bu bır 

-
Memuriyette vekalet müddeti 

lstanbul 
Adliyesi 

altı ay ile 
istifa eden yok ! 

Varidat bütçesinde 
yeni bir kısım açıldı 1 

30 seneyi bitirmemiş 
yalnız iki hakim var 1 

1 Dünkü gazetelerden biri Adli)e-

Kadri Raşit Paşanın 
istifası tekzip ediliyor 

Dünkü akıam gazet8ıerinden bi
ri Darülfünunda baremin tatbik edi
lirken müderriıler ara11nda ihtilaf 

Bütçede tasarruf temin edilirken 
açıkta pek cüz'i memur 

kalmasına dikkat edilmiştir. 

ANKARA 25 (Teleofn)
Bütçe encümeni yarın yeni 
bütçeyi müzakereye baıla
yacakteır. Bundan mada hü 
kUmet bugün Meclise iki ay 
!ık bütçe tevdi etmi§tir. Bu 
bütçe 31 milyon küsurdur. 
Yani hükumetin teklif etti
ği 931 bütçesinin altıda bi
ridir. 

Yeni bütçe ancak haziran 
nihayetine doğru kanuniyet 
kesbedeceğine göre yeni 
bütçe ile tadile uğrayan ve 
daralan kadroların tatbika
tına ancak temmuz bidaye
tinde batlanabilecektlr. 

Dün de bildirdiğim gibi 
Meclis hükumetin tasvip et 
tiği bütçe üzerinde tadilat 
yapmak zaruretindedir. Hü 
kiımet 931 bütçesinin vari
dat kısmında arazi vergisi 
5 milyon 632 bin, müsakka
fat vergisi 7 milyon 710 bin 
sayım vergısı 13 milyon 
600 bin, kazancı 15 milyon 
623 bin, muameleyi 16 mil
yon, veruet ve intikali 750 
bin lira olarak tahrir ve tes 
bit etmiştir. 

Bu altı vergi kanununun 
tadili varidatta dört, beş 
milyon kadar tenakus yapa 
cağı~a göre 931 bütçesi ye
kunundan gerek varidat ge.. 
rekse masarif kısımlarında 
ayni mikdarda tenzilat ya
pılacaktır. 

Varidat 
Bundan mada 931 vari-

dat bütçesinde Devlet de
miryollarından da iki bu
çuk milyon lira varidat tah 
min olunmuştur. Gümrük 
varidatı iıe 57 milyon üze
rinden teıbit edilmittir. 

930 bütçesinde ırümrük 
71 milyon 300 bin lira tah
min edildiği halde ayni se
nenin tahsilitı ancak 56 mil 
yon 240 bin 411 lirayi bul
muıtur. Düyunu umumiye 
bütçesinin sakıt Osmanlı 
imparatorluğu düyunu'• fas 
lınamürettebatı seneviye ve 
düyunu umumiye masarifi 
umumiyesinden Türkiyeye 
ait hisse için bet milyon 
281 bin lira vazedilmiştir. 
930 bütçesinde bu fasla 14 
mityon 880 bin 447 lira kon 
muş idi. 

Dahiliye 11e Cemiyeti 
Umumiye 

Hükumet yeni bütçeyi 
Meclise sevkederken li.yıha 
sına esbabı mucibe ilave et
memi§tir. Bu esbabı muci
beyi Maliye vekili bütçe en
cümenine ve ·heyeti umumi 
yeye bizzat arzedecektir. 
Bütçe Jayiha11na melfuf ve 
kiletlerin yeni kadroların
dan anlqıldığına göre Da
hiliye vekaleti ile emniyeti 
umumiye, posta ve telgraf 
ve telefon idareleri yüzde 
15 tasarruf esasına müs-

(Devamı sahife 5 te) 

Mudanya- Bursa hattı 
satın alınmıyacak mı? 
Bütçe encümeninde ekseriyet 

layihanın reddine taraftar 
ANKARA, 25 (Telefonla) -

Mudanya - Bursa Demiryolu hattı• 
nın hükumet tarafından satın alın
masına dair olan layı ha Nafıa En-

cümeninde müzakere ve tasvip edil· 

mittir. Ayni layıha bütçe enctime

ninde görüıiilmütıede encümenin 

ekseriyeti liyıbanın reddine taraftar 

olmuıtur. 

Hükumet layıhasında ınezkiir 

hattın 50 bin liraya salın alınması i-

çin Meclisten salahiyet talep etmi~-

ti. Halbuki bu meblağı vermeden, 1 

=~k;::::t~~::::;: :::ea::~:- il 

oürülmektedir. 

nevi hastalıktır. Hastalık en 
büyük mazerettir. Doğru oldu
ğuna eminolduğumuz yolda da 
ima yürümek lazımdır. Her 
memlekette halk; ekseriya işle
rin başlangıcını beğenmez, şi
kayetlerini göklere çıkarır. Fa
kat zaman ile o itlerin iyi neti
celerini alkışlamaktan da geri 
kalmaz. Bir işi esasından tet
kik etmeyenlerin itirazı; daima 
ani muvakkat bir his ve infial-

' 

• 

BütÇ'I encümeni reis 
Rana Bey 

fleki l 

den doğar. Onun için verdikleri 
hükmün kıymeti yoktur. "Ne 
yapayım, o zaman halk böyle 
istemişti.,, demek mes'ul in
sanlar ve devlet adamları için 
bir mazeret teşkil etmez. Men
fi neticeler karşısında böyle bir 
mazeret bizzat halk tarafından 
da kabul edilmez. Eski teza
hüratı hatırlamak bile istemez. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

de yapılacak tensikatta (60) kitinin 
açııia çıkarılacağını yazıyordu. An
cak hiç bir dairede henüz açıkta ka
lacaklann adedi kat'i aurette ma
ilim değildir. Burası devairin ait ı 
olduğu vekiletlerce tesbit edilmit bu 

l~.nmaktadır. Bizim öİ".endi~mlze ı 
gore lstanbul Ceza hakımlerı ara
ııada hizmetleri otuz seneyi teca
vüz ebneyen iki zat vardır. Bun]ar ! 
da Ağırceza reisi Hasan Lutfi lleyle 
ikinci ceza hakimi Hirnit Beyclir. 

çıktıiım ve bilhas 

ıa Tıp müderris

lerinin muarız va· 

7.İyet aldıklannı, 

bu sebepten Kadri 
Raşit Paşanın di-

van azalığından is

tifa ettiğini yazı

yordu. 
Yaptığımız tah 

kikata göre, bu 
K. RAŞİT Pş. neıriyat doğru 

C.cğİldİ•. 

DarüHünun emini Muammer Ra-
şit B. dedi ki: 

1
. ':-:- Barem hazırlanırken hiç bir 
ihtilif çıkmamııtır, Bu yoldaki neı
riyah tekzip edebiliuiniz. Kadri Ra 
ıit Pı. nın divandan istifa elliği 

mevZ\IU bahis bile delildir. Yeni 
yapılan bütçe salim esaalar daire
ılncle bütün müderriıleri tatmin e-

l decdr. mahiyettedir. Bütçe Ankara
. ya sönderilmittir." 

Ağır Ceza Rei8i 
Hasan Liıtfi Beg 

Diğer ceza mahkemelerinin reis ve 
azalan kamile .,tuz •eneyi ikmal 
etmitlerdir. Mcmu<in hakkındaki 
Jiyıbanın tatbiki halinde kendiJeri
nin tekaüde sevkleri İc.p etmekte 
iıe ele içlerinde ihbsaılarından iıtifa 
de edilecek zevatın bu karardan iı
tiınası çok muhtemeldir 

Satılan 
Evrak 

- -

----
Tahkikat mühim 

safhaya girdi 
Sultanahmet evrak mahzenin

den satılan evrak hakkında tahkika
ta devam olunmaktadır. 

Müfettiş Celal Bey mahzende 
tetkikatta bulunmaktadır. Müfettiş 
dün de ikinci defa olarak mahzen 
memuru lbrahim Beyin malumatına 
nıüracaat etmittir. Tahkikatın miı
him bir safhaya girdiği anlatılıyor. 

C. H. F. Meclis 
grupu 

ANKARA, 2i A.A. - C. H. fır
kası mecli• grupu yann saat 10,30 
da ~tİına edecektiı·. 

Divanıharpte muha 
keme edilecek 
ANKARA, 25 (Telefonla) - 1-

malitı harbiye fiıenk fabrikası mü
dürünü yaralayan Abdüllah hakkın
daki tahkikat bey'eti askeriye tara
fından ida<e edilmektedir. Abdullah 
divanı harpte muhakeme edilecek
tir. ------··:-... 

Piyango 
KUPONU 

Bu kuponu kesip 
saklayınız. 

Piyango tafsl/Alı 7 
sahl/~111/zdedlr. 

ncl 

Aldığımız malumata ıöre Rasim 
Ali B. evrakı vekaletten Darülfünun 
emanetine gönderilmiıtir. Tıp fakül 
tesi meclisi müderriıini çarıamba 

ııünü içtima ederek iade edilen ev
rakı tekrar tetkik edecek ve kararı-

nı verecektir. 

Üç aylıklar 
• • _,2 -, -

Hazıran ı- "'"' tevziat 
başlıyor 

Eytam eramil ve mütekaidin 
haziran, temmuz, ağustos üç 
aylıklarının hazirandan itiba
ren defterdarlık tarafından ve
rileceğini yazmıştık. Dün yap
bğımn: tahkikata göre üç aylık 
maatların bir hazirandan itiba 
ren 23 maliye tahsil tubMinde 
tediyesine batlınacaktır. Maaf 
bordroları ikmal edilmek üz«e 
dir. Maat sahipleri mensup ol
dukları kazalar dahilindeki ma 
!iye tahsil 9ubelerine müracaat 
ederek maatlarm mumara sıra 
sile alacaklardır. İstanbul def. 
terdarlığınm bu huıuıtaki res
mi ilanı altıncı sahifemizdedlr. 

Sofya elçisi 
ANKARA, 25 A.A. - Sofya el

çiıi Tevfik Klmil Bey bu ak1&111ki 
<ekspreole İltanbula hareket etmiı

tir. 

Türk ordusunun 
penç zabitleri, 

münevverler, 
kadınlar 
ve gençler 

yakı'lda Milliyet sütunla
rında ıizi ço~ alakadar 
edecek bir edebi roman 
okuyacaks r ız • 

Bu re ma 'llD muharriri, 
yazıları yeni nes in lisanı olan 
arkadaşımız : 

Burhan Cahit 
Beydir. 

Burhan Cahit Bey bu 
en güzel eserını bilhassa 
Milliyet için yazmıştır. Ese
rin her satırı Türk idealinin 
bir parçasıdır. 

Yüzbaşı Celal 
ismini ta ıyan bu fevkalade 
eseri yakında gazetemiz sa
hifelerinde okuyacaksınız. 

mukayyet değildir. 

•• 
Yunan şampiyon takımı Adada Otel Etr:ınje·e şereflerine 

verilen iiğle yemeğinde.. Foto: Femina 

Yunan takımı bugün 
Pireye avdet ediyor 

F enerbahçe maçındaki hadise An
karada büyük bir teessüf yarattı 
Hükumet derhal ciddi ve müessir tahkikat 

yapılmasını emretti .. 
ANKARA, (Telefonla) nerbahçe ile maç yapmak için g<> 

-Fenerbahçe-Olimpigakos len Yunanistan şampiyonu Olimpi· 

maçında zuhur eden hadise yakos takımı bugün saat 10 da iz 
Ankaranın resmi mah•fi- mir vapurile Pireye avdet edecrk 

linde teeuüfle karşılan- tir. Yunanlıların lzmirde maç yap-
maları vaı·it deiildir. Yunan kafile 

mışt · · Hükumet hıidiıe -. 
hakkında ciddf tahkikat 
yapılmasını emretmiştir. .... 
Yunan sporcuları memle

ketlerine dönüyorlar 
Şehrimize Galataaaray ve Fe-

reiıi. möıyô Pauri.a bu noktayı teyi 

etmiştir. 
Miaafirlerimiz evvelsi ıünü maç· 

tan sonra Galatasaray klübü tarafın 

dan Türkuvazda kendilerine verilen 
aktam ziyafetine ai.tmi,lel· ve orada 

. . (Devamı be~inci sahifede) 

vanor, döner dubalar vıı h ~y'et 

Yanar, döner, söyle
nir bir icat ! 

Karadeniz boğazındaki müşkülat 
ta ortadan kalkıyor 

Tahlisiye umum müdürlüiiinün 
Karadeniz boğazı haricindeki eski 
dubanın yerine konulmak üzere al
dığı fener dubalıtn dün te.ellüm e
dilmit ve tecrübeleri yapılmııtır. 

Bunun için dün saat yanmdaı 

tahli•iye Rumeli müdürü Osman ve 
muhasebe müdürü Oıman Beylerle 
biı- hey'eti fenniye ve gazeteciler 

otomobillerle lıtinyeye gittiler. 
lstinye koyunda bulunan her iki 

şamandıra kurulmut bir halde idi. 
Kampanaları muayyen fasılalarla 

yanıyordu. 

Avrupanın pek aL yerinde bulu· 

nan bu en son ıiıtern ıesli ve ziyala 
dubalar l•veçte yapılmıştır. 15 mil 

(Devamı beşinci sahifede). 

• 

Hey'et dubalarda tetkikat 
yapıyr,,. 

.;: 1 .. 
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Zengin olacağız ! 
Esrarengiz her lta üzerinde yapı

lan münakaşalardan sonra.. 
- Klio, çok yakında zengin 

1 3lacağız. diyordu. Yalnız, sen 
1 de benim gibi ketum ve sabırlr 
1 ol! Sen de benim gibi dertlerin 
1 den ve elemlerinden kimaeye 
ltahaetme ! 

Klio, esrarengiz harita etra
' Fında yapılan münakatalardan 
ı vaktin nasıl geçtiiini anlaya
mamıştı . 

- Artık yatalım, Eleni! Di
' yerek ayaia kalldı. Prenses E
' leni ümit ve neş' e içinde çırpı
nıyo.·du. 

ı - Çok meı'udum bu rece 
Klio ! • dedi - yarın fırsat bu-

1 !ursan, kimse görmeden, oda
ma gel. .. Siniyor Kontarino ile 
ıı-örü. mek için aramı.zda bir 
gü ve saat kararlaştıralım. 

Kostantin'nin elmaslan 
(Hüsrev) in Romanos Por

tas't;ı, uzun taharriyattan son
' ra bulduğu define tahmin edil
diği kadar mühim bir servet teı 

' kiletmiyordu. 
Ufak bir küp içinde bir kaç 

elmas gerdanlıkla, tarihi kıy
m;!tİ olan bazı nişanlardan bat 

ı ka bir şey ele geçmemiti. 
Ni~anların ve elmasların tek 

• line bakılırsa, bunların Kostan
. tinden ziyade, ondan çok daha 
ı evvel gclmit hükümdarlara a
it olduğu anlaşılıyordu • 

Baş papas (Genadioa) bu 
'müc.vhcrlerin, ikiyüz sene ev-
• vel esrarengiz bir şekilde ölen 

( Bizans ) İmparatorlarından 
•' (Teodor Paleolog) a ait oldu
' ğunu iddia etmişti. 
ı Fatih: 
ır - Kime ait olursa olsun, de 
i di, mademki, Hüsrev, matlup 
r olan defineyi bulmuttur.. Bu 

muvaffakiyetinden dolayı onu 
taltif etmeliyim. 

Hünev bu suretle padi,ahın 
memnuniyet ve itimadını iatic

rı liba muvaffak olduktan sonra 
lı saraya alınarak kendisine hün
,c karın maiyetinde mühim bir 
. vazife tevdi edilmişti. 

1 Bu hadiseden sonra Hüsrev 
le lstanbulda ve mülhakatta şöb
' ret bulmuttu. Gerek ziyaret, 

gerek ticaret maksadile latan
~ bula gelenler herteyden ve her 
kest~ evvel (Hüsrev) i gör

IE mek arzusunu izhar ederlerdi. 
Hüsrev ekseriya kırmızı bir a
ta binerek, Sultan Mehmedin 

:a yanınd~. dolaşırdı . 
a Fatih tenezzühe çıktıkça 
ıl Hüsrevi yanından ayırmazdı. 

Hüsrev yalnı.z olarak gezdi
• ği zaman kendi beyaz atma bi
l c nerdi. Halbuki, Sultan Mehme 
): din atı da b~yazdı. Halk Hüa-

revi yalmz gördüğü zaman: 
- Padişahın atma binmif .• 

ll 
Beyaz atın üstünde Hüsrev da

l 
ö ha heybetli görünüyor: 

Diyordu. 
Sultan Mehmet bu şayıayı ar 

- i:itince: 
il - Beyaz ata benden- ba,ka 

kimse binmesin! 
Demitti. 
Bu yaşaktan sonra latanbul 

sokaklarından beyaz atlı bir 
kimsenin geçtiğini cörmedi
ler . 

Hüarevin çok aevdiği beyaz 
atı da saray ahırlarında, zehirli 
arpa yedirilerek, bir gece saba
ha kartı öldürülmüttü. 

Hüarev bu hidiaederı çok mü 
teessirdi. HüsreY atını evlit ri
bi seviy.:.rdu.. Arkasından rün
lerce ağlamıtb • 

*** 
Bir tesadüf 

. . . . . . . . . . . . . . 
Hüsrev bir aqam Y enisar•

yın bahçe.inde büyük bir sö
iüt ağacının dibine oturmuı, 
kendi kendine konutuyordu: 

- Bizans'ı zaptettiğimiz 
ııündeberi, aaraydaki prenses
ler rum dilberleri padi9ahın et
rafını sarmıtlar •.. İrade ve me
tanetine güvenen Sultan Meh
met, bir gün bunların arasında 
bir buz parçası gibi iriyip gide
cek! Üçyüz bin Türkün kanı 
bahasına olarak elde ettiğimiz 
bu tılsımlı belde, hala Bizans
lıların elinden ve tesirinden 
kurtulamadı... (Fatih) in ci
hanşümul iradesi zaafa uğrar
sa, Bizans surları önünde dök
tüğümüz kanın manası kalma
yacak! Bizanslılar, yavaş ya
vaş surun dibinden yuruyen 
yengeçler gibi içimize girdiler 
ve kalpleı·imize varıncaya ka
dar bütün varlığımıza hakim 
olmağa başladılar. Sen~lerce 
Bizans surları kar9ııında sar
sılmaz bir azim ve iradeyle mü
cadelesine devam eden padiıah 
timdi, genç bir kızın, bir Rum 
dilberinin esiri olmuı .• 

Hüsrev uzaktan ken<tiıine 
doğru ıelen bir bahçıvarti gö. 
rünce ayağa kalktı .. Bahçenin 
daha izbe ve tenha bir köşesine 
gitmek isredi. 

Bahçıvan Hüsrevin yanına 
sokuldu: 

- Paditah bahçede dolatı
yor, beyim! Sizi burada görür
se ı •i tahkir eder .. ! 

- Niçin .. Bahçede oturmak 
yasak mıdır? 

- Yasak, beyim! Hünkar: 
"Ben bahçeye çıktığım zaman 
hiç bir erkekle karşılaşmıyaca
ğım .. Sonra kafanı koparırım .. 
dikkat et, ben bahçeye indiğim 
zaman kartıma bir kimse çık
masın!,, dedi. 
Hüsrev kendikendine mınldan
dı: 

- Bu ne gurur •. Bu ne aza
met, yarabbi! 

Bahçıvan, yavaşça, fU sözle-
ri de ilave etti: 

- Bilhaua timdi görürse .. 
- Ne var .. ? 
- Hünkar sevgiliıile bera-

ber dola91yor ... 
- Hangi sevgilisile .. ? 
Bahçıvan güldü: 
-Klio ile ... 

(Bitmedi) 

Haftalık Edebi mü~ahabe: 
o 
uş 

in Ziya Paşanın hayatı 
or lstanbulda 1825 te doğan Zi ı büyük bir yer tutan bir ad:ı;.:
h i ya Pa,a Adanada 1880 senesi dır. Bir çok eski cihetleri bulu

mayıaında vefat etti. Binaena- nan, fakat bir eski zaman de
leyh geçeo sene vefatının ellin ğil, mütevaaııt bir zamanın ti
ci yıl dönümüydü. Onun kadar pi ve son derece dikkate şayan 

a mühim bir eser ve daha kuvvet bir aimadır. Maziyi ancak böy
eı li bir tesir yapmıt bir şair ve le vesilelerle yadede ede anla
'• bir miitefekkirin vefatının el- yabiliriz. Kendi mazimizi bil

u 

linci yıl dönümü Garbin her meyoruz, ne ayıp! Onu inkar 
h.ıngi bir memleketinde olsa ve ona kar91 iftira ediyoruz, 
ne kadar yazılara ve tetkiklere 
vesi! teskil ederdi! Bizde ise 
sükutla geçiştirildi. Halbuki Zi 
ya Paşayı hatırlamamak reva 

bu da milliyetimiz için ne bü
yük bir ziyandır!. 

ınu!u·? O hakikaten yat ve 
1 methPdilm'.!ğe müstahak bir 

Ziya Patanın hayatı hakkın
da bildiklerimiz az değildir. Fa 
kat o devre ait büyük muharrir 
!erimizin hayatlarına dair bil
diklerimizden fazla değildir . 
Onda bulduğu klasik irfanı ve 
düzgün kitabeti pek beğendiği 
için Ziya Pa,ayı çok seven Sü-

.. 

rnuh rrir ''e bir san'atkarımız 

değil mi<liı·? Ziya Paşa tanzi
math:ı sn!traki fikir hayatımız 
ı.l:ı !:ı.'.\~l:ıyaıı de!!işiklik içinde 

HARICi HA (!?l!'IYll 
ispanya papazları koğuyor ! 

Son nümayişlerden 
bir karar 

Madrit sonra 
vermek 

kabinesi böyle 

Davar ve ehli hayvan
lar vergisi tenzil edildi 

Belediye 
daireleri 

üzeredir. 
•İ,.LOW.AT ........ , ... Cenevreden 

Bir çift koşum hayvanı olan köylülerin 
hayvanları vergiden müstesnadır 

Cep 
Zırhlısı 

sonra --.... ·--
ANKARA, 25 (Telefon) - ı F - Nakliyatta kullanılma· 

lktısat encümeni davar ve ehli !arı itibarile kazanç vergisi ka
hayvanlar vergisi (Sayım ver- nunu mucibince, vergiye tabi o
giai, kanun layihası üzerinde lan bilümum hayvanlar. 

Papazlann tardını 
kabul etti 

BARCELONE, 24 A. A. - Sal
lesia .,.pazlU'ıM ait bir .,,._,tına 
etnofııu samıtı olan ahaliye atet aç 
malda muaua 3 papaz dün akıam 
zabıta memurları tarafından meo:
kCır -naıt&nıı içinde tevkif edilmiş 
lerdir. 

Cep saatini 15 inci asrın sonlarına 
doğru Almanlar ia1t etmiılerdi. Fa
kat evvela Nurenburg ~rinde icat 
edilen bu küçük saat, ti 1525 sene
sine kadar cebe ıirememi,ti.Bunun 
için ilk cep saatlerine "N urenburg 
yumurtası., ismini verıni~lerdi. Ve 
cebe cireceği yerde bir zincirle bel .. 
de asdı idi. Cep zırhlısını da icat 
eden Almanlardır. c..;ı ıııati, icat e
dildiği tarihten cebe girecıok deı·ece
de inceldiii ıüne kadar aradan bir 
buçuk asır ıreçmiıti. Acaba bir za
man ırelecek te bu cep zırhlıları da 

M. Briand hariciye 
nezaretinde kalıyor 
PARIS, 24 A.A. - Matin c•· 

bu akıam tetkikatını ikmal et- Bir çift koşum hayvanı olan 
ti. Liyihadaki esasların encü- köylülerin bu koşum hayvanla
mende tadilat gördükten sonra rı da verııiden müstesnadır. 
aldığı fekli bildiriyorum: . 

zeteıinin verdiği bir habere cön 
M. Doumel' ile M. Bı-iand, dün öğle 
yemeiiini ahbaplarından birınin e
vindo yemişlerdir. 

Layihanın birinci maddesine Ç - Orduya aıt hayvanlarla 
göre Türkiye Cümhuriyeti hu- r~kil~ ~akkına malik ordu za: 
dudu dahilinde bulunan bitli- bıtlennm kanunen muayyen bı 

GRANATA, 24 A.A. - Evvelce 
ilan edilmiJ olan örfi idaı-e kaldınl
mıştır. 

MADRIT, 2.t A.A. - Cezvit P•· 
pazları aleyhinde bilha11a Gijon ve 
Tolede'de yapılan nümayitler, cez
vitlerin hpanyadan çıkarılmaııını bü 
kiimetten istemde: Üzre vaki olan te
mennilerin belediye dairelerince tas 
vibi neticesini hiııl etmiştir. 

Katalonya intihabatı 
BARSELON, 24 A.A. - Kata

lonya hükumeti muvakkat m•b'usan 
mediıi intihabatı yapılmııtır. Yalnız 

belediye meclisleri azasına intihap 
hakkı verilmi!tir. Her intihap daire
sinden bir meb'us çıkması esası ka
bul edildiğine cöre seçilecek meh'us
larm adedi 46 olarak tesbit edilmit
tir. Ancak, Barıelon intb p daire
sinden 11 meb'uı çıkarılması kabul 
olunmuttur. 

Elde edilen neticelere 

cebe girecek mi ? 

Cebe ırirec•klerse, her halde ge
çen cün denize indirilen Deutcbland 
yani Altnanya namındaki cep zırh-
1.sının hayli incelmesi. icap edecelL 
Otuz milyon liraya mal olan bu zırh
lı, on bir puılulc toplarile denizin 
içinde yüzmektedir. 

"Cep zırhhıı"Versai!le muahedeaile 
Alır.!myaya tahmil edilen tahdidi 
teslib<'lt hakkındaki kayıtların vücu
de getirdiği bir silahtır. Muahedeye 
göre, Almanya ancak 10,000 ton 
hacminde zırhlı in'a edebilir. Al
manlar da bu kayde riayet etmek, 
yani 10,000 tonu tecavüz etmemek 
~artile bir zırhlı inşa etınişler. Gemi 
hafif olsun diye, çivi bile kullanma
mıılar. Öyle bir cemi yapmışlar ki 
tonajı küçüle olduğu halde büyük 
harp ıremilerinin silahlarını tııııya 
biliyor. Cep zırhlııı, kendisini yaka
laya bilen her gemiyi batıracak de
recede kuvvetli olduğu cibi, kendi
sini batrra bilecek her geminin elin
den kaçacak kadar da ıür'atlidir. 

M. Bl'iand yen.i reisicümhur M. 
Doumer ile sayet dostane bir suret· 

te iki saat kadar görÜ!mÜ,tÜ\". 

PARIS, 24 A.A. - M. Briand 
Cenevrede ifasına memur olduğu 

V(lzifenin neticeıi h~kkında çartam
ba günü nazJrlar meclisine izahat 
yerecektir. 

M. Briand, dün ytni reisicümhur 

M. Doumer ve Baıvekil M. Laval 
ile gürüşmüf!Ül'. Gerek M. D:>umer, 
gerek M. Laval har~ciye nazırlığın

dan istifasını geri almasını temin i
çin M. Briand nezdinde müıtereken 

ıirarda bulunmu~lardır. 

M. Schober de döndü 
VIY ANA, 24 A.A. - Cenevre

den avdet eden hariciye 03.ZirI M. 
Scbober, gazetecileı·e vaki beyana
tında, kendi,inin Cenevrede siyaset 
adamlarile :tahıi temasları ve müti.
katları neticesinde ve beynelmilel 
mesai müıareketi sayesinde vaziye
tin b"3Ün açıktan ~çığa daha mü
ıait bir safhaya girdiğini söylemiı

tir. 

mum davarlar, develer, sığır ve 
mandalar, at, aygır, kısrak, ka
tır ve eşek ve domuzlar bu ka
nun mucibince vergiye tabidir
ler. Mali ~ene girdikten sonra 
ecnebi memleketlerden Türki
ye dahiline idhal edilen hayvan 
!ardan o sene için vergi alınma 
yacaktır. Layihada vergiden 
muaf tutulan hayvanlar şunlar 
dır: 

A - Her mali seneye tekad 
düm eden nisan ayının İptida
sında henüz bir yatını ikmal et 
memiş bulunan davarlar. 

B - Her mali seneye tekad
düm eden nisan ayının iptida
sında henüz üç yaşını ikmal et
ruemiş sığır, manda ve develer. 

C - Her mali seneye tekad 
düm eden nisan ayının iptida
sında henüz 4 yaşını ikmal et
memiş at, iğdiç, kısrak katır ve 
eşekler. 

D - Eylül ayının 16 ncı gü 
nü henüz altı aylık olmayan do 
muzlar. 

E - Damızlık oldukları res
mi vesaikle sab:ı olan aygır, bu 
ğa, teke, koç V•' merkepler. 

nek hayvanları. 
H - Hususi kanunları muci 

bince vergiden muaf tutulacak 
hayvanlar kanun liyihasında 
mükellef fÖyle tesbit edilmiş
tir. 

Davar ve ehli hayvanlar Yer
gisini hayvan sahipleri verir. 
Hayvan kimin elinde bulunur
sa sahip hükmündedir. Layiha 
da vergi mikdarı eskiaine nia
betle tenzil edilmiştir. Yeni 
vergi mikdarlarma göre hay
van ba,ına koyun ve kıl keçi
den 60 kuruf, tiftikten 35. ku
rut, deveden 200 kuruı, manda 
dan 175, sığırdan 100, at kıs
rak, iğdiç, katırdan 125, etek
ten 50, domuzdan 350 kuruş
Bu layiha mucibince alınacak 
vergiler ile misil zamları atağı 
da yazılı müddetlerde ve iki 
müsavi taksitte alınacaktır. Bi
rinci taksit davarlar ve develer 
haziran, uğır ve mandalarla at 
iğdiç, kısrak, katır ve eşekler i
çin eylul domuzlar için teşrini
evvel aylannm ilk hafta&1. ikin 
ci taksit te mezkur ayları takip 
eden ayların birinci haftasıdır. 

na%aran 

M. Macia'run riyasetinde bulunan 
sol cenah cümburiyetçileri fırkaaı

nın namzetleri kazananların ön ıafm 
da bulunmaktadır. 32 intihap daire
sinde rey ıandddarı parçalaruıuı ol
duğundan buralarda yapdıuı intiha
bat bükümsüz addedilmittir. 

Zu·blı intaatında bir inkılap ya
pan bu gemi, geçen gün Kiel de Al
man Reisicümhuru Hindenburg ta
rafından denize indirilirken bir ha
dise oldu: Reisicümhurun bir nu
tuk irat edip geminin üzerinde mu
tat olan bir şampanya şiteıi kırma11 
program iktiza·" idi~ Hindenburc, 
nutkunu bitirmezden evvel, zırhlı 
anıızın harekete '{elmiı ve kızaktan 
kayarak denize inmi,. Zavallı Hin
denburg şampanya tiıeaini yakala
mak iıtemit, buna da yetişememiş. 
Hatti gemiye ismini bile verememiı 
ve ancak denize indikten sonra ar

Romanın nüfusu 
ROMA, ?4 A.A. - Son nüfus 

tahriri neticesinde elde edi!en resmi 
rakkamlara nazaran Roma ehalisi
nin miktarı 999,769 kiti olup bunun 
takriben 28 bini askerdir. Son 10 
sene zarfında ltalya payıt~btının nü 
fuıu 300 bin lri!İ arbnOftır. 

İtalyan bahriyelileri Y ogos)avya
lıları tahkir ettiler 

Cenup hududumuzda 
ANKARA,-- Dahiliye Veka

leti munhbasları ile Suriye murah
haslan arasında bir içtima akti ta
karrür etmjttir. Bu içtimada hudut 
ve rümrük iılerinin konu,ulacağı 

tahmİD edilmektedir. 

Halk fırkası merkez 
büroları 

ANKARA, ?5 - Halk fırkası 

umumi merkezi bürolannın bir kıs
mı eski Türkoca.Kı binasına taıın

malctadır. 

Mesai saatleri 
ANKARA, 26 - Son defa tem

dit edilen mesa.i aaatinin değiıtirile
ceii, ve ite başlama müddetinin se
kizden on ikiye ve birden be§ buçu
ğa kadar devam edeceiine dair bir 
ıayia çıkmıştır. 

Çalııma saatinin uzamasile me
murlara çay ve kahve İçmeleri mü .. 
saadesinin verileceği de söyleniyor .. 
aa da henÜz kat'i bir karar yoktur. 

kasından bağırarak: 
"1 smin Deutch]and olıun. Bu iı

mi şerefle ve gururla denizlerde 
lafı". 

Diye bilmiştir. Bilahaı·e anlatıl
mış ki bu hidise bir emrin yanlrc , , ~ ~ 

anlaşılarak zırhlının bagları, erken 
çözülmekten ileri gelmif. Diğer ta
raftan bu işte Almanyada donanma 
inıasına taraftar olmayan bir takım 
komünistlerin parmsğı olduğunu 

İma edenler de vaTdır. 
Hadiseye sebep her ne olursa ol

sun bu denize inme merasiminin ha 
' 

zin bir tarafı da yardır: Bir zaman_ 
lar lngiliz donanmaoile rekabet eden 
büyük Alm'<n donanmasının alube
tini bu vesile ile batırlamamalı: 
mümkün değildir. Almanlar, karınca 
gibi, yirmi sene çalı,arak, harpten 
evvelki donanmalannı meydana ce

Italyada dahili istikraz 
ROMA, 24 A.A. - Son haber

lere ııöre 9 senelik ve 4 milyar liret
lik hazine bonolannın hemen hemen 
hepsi satılmı!t&r. Bazı eyaletlerdeki 
satış neticesi hakkında henüz malü
mat ahnamamıştır. 

Buğday konferansı bitti 
LONDRA, 24 A. A. - Buğday 

konferansı mesaisine nihayet vermiş 

tir. Konferans daimi bir komite tq 
kiline karar vemıiştiı·. Bu komite 

konfeı·ansta temsil edilen memleket 
ler arasında temıı.sın muhafazasını 

teminle mükelleftir. 

Konferanı, buğday :ıiraatine tah

siı edilen sahaların küçültülüp da
raltrhnaıı li.z1m geldiği neticesine 

visd oh:nuştur. 

tinni !erdi.Ve bu donanmalarilc ifti .. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!! Trabzonda bir nebatat •• h har ediyorlardı. H111ırbi umuminin baştan işe ba!laınaları, cihan1n tak .. 
mute 8SS1Sl sonunda bu kadsr emekle meydana · · Al d dirine değer bir ııtır. man onan· 

TRABZON, 25 A.A. _ Beyne!- relen koca donanma bir sili.b atına- . . ka da 
dan, düımanlarına teslim oldu ve masının hazin to.nbı rıısm 

milel §Öbreti haiz Viyanalı bir ne- sonra da esarette kendi kendini imha Deutchland zırhlısının denize inme 
ha.tat ı:oütehaısısı şehrimiz gel.mit- etti. Alman donanmasının akıbeti merasimi, azinı, ıebat ve metanet 
tir. Buradaki Alman nebatat müte- çok hazindir. Fakat Almanların biç ifade eden ulvi ve mübe<:cel bir 
hassısı ile birlikte tetkikatta buluna- yeiı ve fütur retirmeyerek, tıpkı manzaradır. 

BELGRAT, 25 A. A. - Havas 
Ajan11 bildiriyM: 

Dün N olttubrohik limanına ge
len bir ltalyan gemiıinden Garcaya 
mensup bahriyeliler oarhoı olarak 
aktam üzeri remiye avdet ederler
ken balkı tahkir etmitlerdir. Halkın 
civarda toplı.nması üzerine bahriyew 

İzmir Amerikan ko
lejinde bir hadise 
IZMIR, 25 (Hususi) - Bura· 

daki Amerikan kolejinde talebenin 
teıkil ettiği Türk hanini koruma 
cemiyetinin dün hey'eti idare inti

habr vardı. içtimada cemiyet reisi 

Muhiddi" Bey, olİ:uduklan melde
bin tarihçesini yapmıt ve miıyoner· 

lerin yer yüzündeki faaliyetlerin
den bahsettikten sonra, "Bu mekte
be sarıkla giren, göğsünde baçla çı
kar. Bundan sakınmak, hepimize 

borçtur" demiıtir. 

Kolej müdürü Dr. Rit içtimaa 
nihayet verilmesini emredince, tale

be itiraz etmi~ ve bazı karışıklıklar 
olmuıtur. Mektep idaresi Muhiddin 
Beyi tardetmek tasavvurundadır. 

Eier mektep bu karar<nda 11rar e

dene, bütün Türk talebe mektebi 

cakt&r. yuvası yıkılah karıuca ıribi, yeni ~ ' terkedecekleriııi söylemektedirler. 

-leyman Nazif otuz sene müd-:--bkta bufu~-bir evde doğ=--Aııkômeri deberaı;r okud~ yin ediliyor. S"iılta;-Mecidin 
detle onun hayatı hakkında bir muştur? Bunu bilmiyoruz. Be- !ar. Belki bu kıraat tairde bu sarayı mazbut, muntazam, tet
çok vesikalar toplanıı§tı. Bu tediye tahkik edebilse ve buna yoldaki cereyanın, milli vezin rifath, usul ve adaba riayetkar 
hayatı Garpta yapılmak mutat Ziya Pafa sokağı iımini verse ve öz litan lehindeki his ve fi- bir yerdir. Kendisine büsbütün 
olduğu gibi tafsili.tile yazmayı zavallı bakımsız eski lstanbul kirlerinin baılanırıcıdır. Ziya 1 yenigelen bu muhit içinde Ziya 
isteyordu. Maatteesaüf buna va mahallelerinin birinin şeref ve Pata bazı yazılarında bu çocuk Pata daha çok çalışmağa ve 
kit bulmayarak muvaffak ola- asalet hakkı ödenmiş ve bu u- luk zamanlarını muhabbetle mabeyin mütirinin tavsiyesile 
mamıı, ancak Ziya Patanın Na sul adam akıllı tamim ve tatbik yadediyor. Fransızça öğrenmeğe b~~lıy?r. 
mık Kemal ile olan münasebe- edilse şehir böyl~ce ~anevi bir Biliyoruz ki, Ziya Pata daha B.urada bir sara! e~endıs~, cıd
tine dair dokuz makale neıret- surette tezyin edılmış olurdu. on bet Y•tmda tiir yumağa dı, çalışkan, vazıfeıınas bır me
mitti ve artık uzun eserleri ne Ziya Patanın babası o kadar başlayor ve mektebi bitirip bir mu~ ?lu!or. Onun .hay~tının 
tabetmeğe, ne satın almağa ve müteassıptı ki, oğlunun farisi memur olunca biraz havai, ka- bu ıkincı safhası yedı sekız se
ne de okumağa iktidanmız kal okumasına razı olmamıştı. O !ender, laübali, rindmeşrep bir ne sürüyor. 
mamıt olduğunu gördüğünden zamanlar avam beyninde "Her genç oluyor, hep şark terbiye Sonra devir değiıiyor. Sultan 
bu dokuz makaleyi adedi veçhi- kim okur Farisi, gitti dinin ya- ve irfanını temsil eden muhitler Aziz padip:h, Ali Paıa da sad
le küçük bir kitap halinde, ve. risi !,, denilir ve Acemce bazıla- de bulunuyor ve otuz yaşına ka ruam olmutlur. Biliyoruz ki, 
. 'lki dost,, ünvanı ile tabettir- rınca bir nevi F ransızça telak- dar hülasa biraz derbeder bir Abdüliziz Ziya Paşayı taktir 
mitti. İşte Ziya Paşanın hayatı ki edilirdi.Fakat küçük Ziyanın 1 bayat geçiriyor. Maamafih ba- ediyor fakat pek sevmeyor. Ali 
hakkında okuyabileceğimiz en bir de lalası vardı. Allah ondan zı mahafilde ismi tanılıyor, Pata ise vaktile kendiainin aley 
doğru maliimatı ihtiva eden razı olsun, bu adam deryadil, ti Sadrazam Koca Re9it Paşa bu hinde bulunmuı olan Ziya Pa
me'hez budur. Topladığı diğer ir hevesli ve bu itibarla Farisi- şöhreti duyuyor, Mustafa Re- t•Ya kırgın ve dargındır. Ziya 
vesikaların ise şimdi ne olduk- ye düşkün bi~ şarklı idi. Çocu- şit Pata zeki, müstait, münev- Pata "Ruya,, sında "Tuhaf bir 
!arını bilemiyorum. ğa gizlice Farisi okuturdu. ver ve hürriyetperver &'ençle- sebeple saraydan çıkıtım,, di-

Biliyoruz ki, Ziya Patanın Hatta ilk ümmi, saf ve safdil re müteveccihtiı', onun tensi- yor, fakat bu tuhaf sebebi bile
babası Kandillide oturuyordu. saz şairlerinin hece veznile ya- biyle Ziya Bey "mabeyni hü- miyoruz. Ancak biliyoruz ki, 
Nere3İıtde, Ziya Paıa hangi so zılmı§ milli ~iif'lerini, Garibi, mayun,, üçüncü katipliğine ta· Sultan Azizin cülüsundan bir 

liler Yugoslavları ı.hkir edici tarln· 
lar tÖyliyerek halka tq atnu1lardı~. 

Bahriyelilerden biri tabanca ile bal
kın üzerine atq etmiıtir. Kurııunlar 

bo"' gitmi,tir. 
Liman kumandanı ate1 eden bah 

riyeliyi tevkif etmi§tir. 

.iki Kütahya meb'u
sunun mazbataları 

ANKARA, 25 (Telefonla) -
Mazbataları tetkik encümeni bugiin 
kü içtimaında mazbatalar üzerinde 
tetkikatını ikmal etmiıtir. Encümen 
kendiıine havale edilmit olan maz
batalardan iki Kütahya meb'usu-
nun mazbatalarını muallel rönnü:; 
ve bu mazbataların taıdik edilme
mesini hey'eti umumiyeye teklif et
meie karar vermiıtir. 

İnhisarlar Ankaraya 
nakledilecek mi? 

ANKARA, 25 - Tütün ve Müı
kirat inhisarları Müdiriyetlerinin 
Ankaraya nakledilmeleri ve lıtan

bulda yalnız geni~ salihiyetli bire. 
ba§1Düdiriyet bırakılması tasavvur 
edilmektedir. Bu buauıta Behçet ve 
AsJ111 Beyl;rin fikirleri sorulmuı
tur. 

kaç ay sonra Ziya Bey zaptiye 
müstctarlığma tayin edilere!< 
saraydan uzaklaştırılıyor. ikin
ci gün Atina sefaretine tayin 
olunduiunu duyuyor. Fakat o
raya gidemeden Kudüs müte-
3arnflığına becayit ettirildiği
ni öğreniyor. Reıit Pafanın te
ceddüt politika.mm devamını 
ıüden Ali Paıanın onun hima
ye ile yetittirmek istediğini ba
zı gençlere ka111 aldığı vaziye
ti dikkate ıayandır. Bu andan 
itibaren Ali Pata ile Ziya Pa1a· 
araımda em ali maatteessüf 
bizde mesbuk olan bir husumet 
batlayor. Hükumet artık ontı 
teb'it için ne yapacağını ve ne
reye tayin edeceğini şaşırmış 
gibidir. Yedi ay kadar Kıbns 
mütesarrıflığında bırakılıyor. 
Sonra, Amasya mütasarrıflığı
na tayin olunuyor. Hasta bu
lunduğu halde Amasyaya git
meğe mecbur tutuluyor. Ziya 
P&fll: 



• 

Talimatnameyi 
Ekonomi 

Artık ne yapacakla
rını şaşırdılar ! 

İşe Ticaret odasını da karışhrdılar, 
fakat Vehbi 

Bey bunun da cevabını 
• 

verıyor .• 
• • •••• • 1 

Tahrik ve muhalefet bu çıkmazdan ne zaman 
çekilip çıkacak ? 

Dün bir gazete gene "I• Limited" 
§İri.etinden bahsederken, tüccarm 

Lu te§ekküle göaterdiği alakaya mu
kabil, ticaret odasının hiç alakadar 
olmadığını yazıyordu. 

Dün ticaret odası umumi ki.tibi 
Vehbi Beyle görüştük. Vehbi Bey 
dedi ki: 

- Her tacirin ve her Türk va
tandatının Ticaret kanununun gös
terdiği tekil ve evsafta ticaret 1J1Ües 
•esesi teşkil etmek hakkıdır. Limi
ted fİrketlerin tetekkülü ve teeaıü
'Ü tneraıimi mahsusaya tabidir ve 
lktısat vekaletinin müsaadeoine va
beotedir. Odamıza bu hususta hiç 
b;,. şikayet vaki olmaınıştır. Kaldı 
Li derdeıti teoekkül olan it Limi
ted •irketi Tü".k ıermayeoinin kuv- 1 
~etlenmesini, taazzuv etmesini, ve 
"fürk ihracatının memleket sahille

rine inhisar etmeyerek, hariç memle 
ketler piyasalarına kadar uzanması
nı ve teşkiJitlanmasını intaç edecek 
lir. Bu kuvvetli teşekkül ihracat 
nıalfaı-ımızın krymetlenıneıini de 
ternin edecektir. 

Şirketin inhisar teıiı edeceii id
dia:Hna aeJince; bili.Jcis şirketin, e
&asen ihraç mallanmız üzerinde, el .. 
.. • • ........ 
Kambiyo Borsası 
lsıerlin 1030 Kuron l!i,94,00 

Dolar 0,47,25 Şlllng 3,36100 
-
frank 12,07,50 Pezeta 4,79,00 -
l ' ret 9 02 <!5 R.mark 1,98,37 
~ 

~ Zloti 4,24 

~36,40,00 Pengll 2,70,90 

!:!•nk 1. 2,44,75 Ley 79,35 

leva 65,10,00 Dinar 26,85,00 -florin 1,17,~0 Çervoneç 1088 

Borsa 
hariri { 

Allın 
Mecidiye 
Banknot 

900,W 
54,00 

260,W 

b,haın ve Tahvilatm nevı 
lsttkrazı dahili 93,70 
Dnyunu muvahtıade 87,25 

.. '!r,..am~e..!_i E~iry:_"!!:• ... ~35 
.......... ..u:wı unw _. • - ..,.. 

Ticar•t odası umıımi k8tibi 
Vehbi Bey 

yevm bazı gayri Türk ve ec~bi 
müesseseler tarafından yapılan ın
hisarlarla d• müc•dele edeceğine 
kaniim. Gerek bu ıirket, gerek bu 
nevi şirketler memleketiınllde de 
müstahsillerle daha miis.it ve milı -
tahailin neline un:un tartlma mü
nasebatı ticariye teıiı ederlerse, bu 

da cene müıtahsilin lehine olur. 

İş Bankasının yeni 
bir şubesi 

iş Bankasının yeni ıubelerinden 

Gaziayintap ıubeıi faaliyete hatla

mıttır. 

lzmirde afyon mahsulü 
Gelen malümala 8'Öre, 1.amirde 

bu senenin ilk ham afyon mahsulü

nün ıatıtı yapılmıftır. 

Arpa mahsulü 
MANiSA, 25 A.A. - Bugün ilk 

arpa mahsulü gelmit ve borocla ki
losu on kuruıtan aablmııtır. Çıka
ran Gomlcüneli köyünden Mehmet 

otlu Alidir. 

Trabzon-İran ıoıesi 
TRABZON, 25 A.A. - Iran ıo

seainin inıaatanı deruhte eden müte 
ahhitler buraya gelmiılerdir. Yakın

da inıaata INı4lanacakbr. 

Ist. Polis müdürlüğünden: 
Telsiz telefon ahizeıi istimal edenlerin ve 

etmek istiyenlerin ruhsatname alm~l~rı mec
buridir. Buna riayet etmeyerek bıla ruh~at 
radyo ahizesi istimal eyleyenler ha~kınd~ şıd
detle takibab kanuniye icra edıleceğınden 
henüz ruhsatname almayanların posta telgraf 
telefon umum müdürlüğü namına Istnnbulda 
büyük postahane binaıında telsiz telefon ıir
ketine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunuF. 
z •••• ,,;,. "'" ,, "'·"yada p~ı;t-•Y~ tih<aliydi: Ziya P,. bu t~,e~kü

l•dim, le dahil oluyor. Fakat hukumet 
8oıdo,. Ywm h•fönı, babalık •11•- le bu cemiyetin izalarile uira

dim ı.. 'ıyor ve onları memuriyetl~re 
deıniştir. Fakat oradan g~e tayin ile teb'it ediyordu. Zıya 
kdetıdi. tabirince "Acayip iına- Pata tekrar Kıbrıs mutaaarrıf-

at 1 d lığına tayin edilince ·~~k Ma~.a 
k d' ı e kaldırılarak örl sene gitmek takatini kendısınde go
da. <:.r diğer bazı vilayetlerde 

1 
°1a,tırıldıktan sonra Jıtanbu- remedi. M 1 p 
~-avdet edebiliyor. Ve ömrü- Diğer ta.raftan ısır 1 ren_s 

nun hu üçiincü safhasından son Mustafa Fazıl Paıa MıHr ~'.-
ta d d' ı· -· erasetinin babadan bü-o a siyasi mücadele hayatı- ıv ıgı v .. .. k 
na atılıyor . yük oğluna intikali uaulunu a 

R 1 bul etmek ve kendini hakkın-
ı u sıralr.rda "Yeni Osma.n ı.- S d 
a dan mahrum bırakan a razam. .,..•·,, cemiyeti teşekkül etmıştı. fk 1 
1 urkocağının daha doğmadan Ali Paşa aleyhine pek Ö e 1 

e""elki içtimaı Karaca Ahmet idi, ve bu esnada Pariste bulu
'._'nezarlıgında vaki olmuş oldu- nuyor, Ziya Paşa ile . Namık 
tu gibi "Yeni Osmanlılar,, ce- Kemali Ali Paşa aleyhıne çalı§ 
ın 1 mak üzere yanına avdet ediyor 1 '.l'etiııin ihdası da Be grat or-
llıanında aktolunmuş bir içtima du. Kıbrıs mütaaarrıfhğına ta
da kararlaştırılmıştı. Namık yin edilen Ziya Pata ile birlikte 
le h' Eb · Namık Kemal Erzurum vali . tına l, Ayetullah Sup ı, uz 
zı T nıuavinliğine tayin edilerek 
b Ya evfik ve sair bir kaç genç teb'ı't edilmek ittenilince bun
u ceıniyetteydiler. Maksatla-

rı h·· · · )ar da burada bir ıey yapılmaya urriyetin ve metruliyetın 15 
' 
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tatbik etmeyen sinemalar kapatılıyor! 
Belediyede 1 Bu iş ne olacak? ı-1 -Bı" t k -ı __ z şaşı 
Gazi köprüsü 

Hükumetten kambiyo 
müsaadesi istenecek 

Belediyenin yeni bütçesi vekalet 
ten tasdik edilip geldikten sonra, 
Gazi koprüsünün inşasına baılan
mak üzere hükümetten kambiyo mü 
saadeti istenecektir. Köprünün bir 
an evvel inıa edilmesi zaruri görül
mektedir. Şimdiye kadar 760 bin li

ra toplanmııhr. Daha on sene ve
saiti nakliye üzerindeki vergi ipka 

edilecektir. 

Hiç yüzünden nasıl 
vuruşulur? 

Candan iki arkadaş biribirinin 
hasmı canı olunca ... 

iki candan arkadat: N_"",'."i il.e ı ~ için. evra.kın tekrar tıb~ı ~dliye 
Arif .... Bunlar 0 kadar sanumı gO- j gonderılmesıne karar vennııbr . 

Maaş 
rü,ürler, biribirleri.ni o kadar ıever- J E • l d ""' 
ler ki herkes onları öz karde, zan- mnıye san ıgı 

Belediye haziran maaıının ayan 
birinde verilebilmesi için tedabir al
mıtbr. Bülçenin wdiki o vakte ka

dar gelmese bile maa• ay bafmda 
verilebilecektir. 

neder. Beyazıt medreselerinin bir sui istimali 
kö~esinde küçük bir odaya sığınmıf, Emniyet sandığı İpotek muame-

Tarihi yerlerin topoğra
fik haritaları 

ya,ayan hu iki ahbap çavuıun ara- li.tında sahte senet tanzim ederek 
sından bir ıün nasılsa kara kedi ge- 2550 lirayı zimmetine geçiı·en doı~ 
çer. Sebebi pek belli değil amma ya memurlarından irfan Ef. nin dün 
Necminin ortaya attığı bir laf, ara- Ağıı-cezada ınubakemeıine devam 
larındaki ıerainliği bir kat daha ar- edilmi,tir. Okunan dava evrakına 

Avuıturyalı mühendis Bilav lt

tayner iıminde bir zat maarif veki· 
Jeti namına ıehrimizdeki san'at eser 
)erinin topoıırafi haritaaını yapacak 
br, Maarif vekaleti belediyeye bir 
tezkere a:öndererek mumaileyhe tes
lıilit ibrUJDJ bildirmi§tir. 

tnmaia vesile olur. nazaran irfan Ef. nin elinden geçen 
Necmi, acaba Arife ne söyledi? (8) muameleli evı·akın ikisinde hi-

Ha ... bakınız, bu oldukça kinaye- le istimal ettiği anlaşılıyordu. Muha 
li bir liftırı kemeye ba,ka bir ıı:ün devam edile-

- Elin kızına laf atacağına kız cektir. 

Kuduza karşı 
Belediye kaymakamlıklara bir 

tamim göndererek, yaz münasebeti
le bir kuduz v•k'ası ıı:örüldüğü tak
dirde sür'atle ihbar edilmesini bildir 

miıtjr. 

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

Vilagette 

İkramiyeler 

Sergide kazananlara 
perşembeye 

tevzi edilecektir 
Ziraat odaıı peJ"1embe günü öit

leden ıonra toplanacaktır. Ayni gün 

saat on dörtte Taksim oergiıinde 

kazananlara diploma ve nakdi mü

kafatlar tem olunacaktır. 
Serginin küıadı dolayısile Zira· 

at odaaı tarafından Reisicümhur 
Hazretlerine, 88.fve-kiJ l smet Pata
ya, lktıaat vekiline, Milli lktnat ve 
tasarruf cemiyetine telgı·aflar çekil
miıti. Gui Hz. ıönderdikleri cevabi 
telgrafta: 0Hiılerinize teşekkür e

derim" cümJesile mulıabele etmitler 
dir. 

Muhtelif mükafat kazananlar a

raıında en ziyade mükafat ve ma

d•ly• alan Reuam Ratip Tahir, M. 

Nurettin Beylerle kutcu Arif ağa 

zade lımail Ef. ye Büyük §eref mü 

kilab verilmittir. Bu mükifalı ka

zananların resimleri Ziraat Odasına 

talik edilecek ve diplomalarını biz

zat lstanbul Valisi imzalıyarak ken 

dilerine verecektir. 

Okumak öğrenmeyen 
daire odacıları 

Bu ay ba4ınclao itibaren yeni. 
Türk harflerinden okuma yazma bil 
miyen1er hiç bir dftİrede istihdam 
edilnıemektedir. Şimdiye kadar İm
tihan olup !ahadetname alamıyan 

muhtelif devair odacıları dün ma
arjf emanetinde İmtihan edilmiıler

dir. Evrak tetkik edilecek, muvaf
fak olamıyanlar vaaifelerinden çıka

rılacaklardır. 

kard~inin yularını tut! 
Arifin kız kardeti ıununla bu

nunla fink abyor demek .. 
Hiç Arif, bu acı sözü kolayca 

hazmeder mi? Tf'bii açıyor ağzını, 

yumuyor gözünü ... Neticede ikisini 
al takke ver külftlı biribirine düşü

ren bir boğu~ma baıhyor ve Necmi, 
yumrukla Arifi bir iyice döğüyor. 

Arif, hiddetinden kan başına sıçra
mış bir halde ekmek bıçağını kapıp 
Necminin üstüne saldırıyor. Bir 
dmrbe, bir dRrbe daha! Necmi kal
bine inen bu bıcak daı·belerinin aç
tığı yara neticesinde yere yıkılıp Ö

lüyor. Ortada sebep olarak ne var? 

Bir hiç ... Fakat itte bu küçük "biç" 
Necmiyi mezara, Arifi hapis•ne.ye 
5evkediyor. Ağırceza mahkemesi 
dün bu davanın muhakemesine de

vam edecekti. "ricale Arifin yaşının 
M>rulması için muhakeme talik edil

di. 

Türklüğü tahkir 
tahkikatı 

Türklüğü tahkir ettiklerine dair 
bir ihbar vaki olan Rum mütevelli 
hoy'etinden ba.L1 kimıelerin isticvap 
ları devam etmektedir. Tahkikatla 
Müddeiumumi muavinlerinden Nec 
meddin Bey me,gul olmaktadır. ip
tidai mahiyette olan bu tahkikat 
müıpet netice verecek olursa maz
nun Rum mütevellileri hakkında 

Adli takibat yapılmak Üzere Adliye 
V eki.Jetinden mü•aade talep edile

cektir. 

Şerafettinin ölümü 
nasıl oldu? 

Şilede bir ağaç altında beraberce 
rakı içen Hayri ile Şerafettin ara
sında bir münazaa çılonıt ve Şera
fettin arlcadası tarafından savrulan 
bir tekme ile meyhanenin bulundu
ğu sedden aşağı yuvarlanmıtbr. Şe
rafettin bu sukuttan o kadar müte
eııi.r olmam••· Ancak üç cün sonra 
birdenbire ağır surette hastalana

rak yatağa serihnif ve çok c~me
den ölmiiıtü. Şerafettinin iltihabı 
ı.ehaya nebce!İnde vefat ettiğine 

dair ortaya 1'.lılan iddia uzerıne 

morg tetkikat yaparak bir rapor 
vermitti. Air.rceu. hey'et.i haki.mesi 
dünkü cdıeıinde bu raporu vazıh 

görmediğinden Serafettinin ölümü
ne dair daha eıaıh bir rapor tanzi-

cağın;-kanadla Mustafa Facl deavi nezaretinde bulundu. Ab~ 
Patanın yanına kaçtılar Paris- dülazi:ıe yaranmak istemekle 
te tetekkül eden Vf" Avrupaca beraber kendisini gene sevdiro:
"Jön Türk,, komitesi namını a- memifti. 
lan cemiyetin riyasetini Ziya B Sultan Azizin hal'inden son
deruhte etti. Londrada Ziya Pa ra Abdülhamidin Aaltanatının 
ta ve Namık Kemal"Hürriyet,, batlangıcında bit aralık gözdey 
gazetesini neırettiler. Fakat di. 1293 te Nıtmık Kemal ile be 
bir müddet sonra Mustafa Fa- raber kanunu eıui encümenine 
zıl Pata latanbulla i§İni düzel- aza tayin edildi. Hatta İstan~ 
tip avdet etti. Terkettiği eski bul meb'usu intihap edilecekti. 
dostları mütkül bir mevkide Ve bu Ziya Pata için de lstan
kaldılar. 1870 muharebesinin için de !iyik olurdu. Fakat Ab
zuhuru üzerine Ziya Paşa ls- dülhamit müstebit çehresini 
viçreye geçti. Bu Avrupa ha- göstermekte geç kalmadı. Hü
yatı Ziya Paşanın ömrü?~n e~ kiimet buna mani oldu. Bir 
feyizli çalışkan ve eser ıtıbarı- müddet sonra Mithat Paşa Ta
le de en muvaffakiyetli bir saf- ifte boğdurulmuş, münevver ka 
hası, dördüncü devresidir.Garp lem erbabı da gene en büyük 
medeniyetini tanıdı ve Avrupa mes'uller gibi öteye beriye nefi 
da dört buçuk sene kaldı. ve tağrip edilmitti. Ziya Paşa 

Ali Patanın vefatı üzerine Berlin sefaretine tayin edilmek 
Ziya Pata memleketine döne- istenildi. Fakat Suriye valiliğ;
bildi. Gene kurenayı paditahi- ne nasp ve oradan Konyaya ve 
den oldu. Sonra bir müddet ge Adanaya naklolundu. Esasen 
ne meclisi vali a:ıalığında ve çok rahabızlık ge.;irmiş ve sih 

310 da verilmiş bir 
icra kararı 

Kanunu mahıu~ ile ilga edilen 
muhtelit ticaret meclisinin 310 ta
rihlerinde verdiği bir kararın infazı 
mevzuu bahsedilerek, Kriptein is_, 
minde bir z"t sabık hanedandan 
Seniha Sultanın 310 da istikraz et
tiği 8000 liranın bu&"Üne k(\dar olan 
faizi ile lSObin küıur olarak iadeıini 
istenmiştir. Seniha Sultan lstanbul

da olmadığı cihetle, İcra daire.ıi bu 

kararın infaz edilip edilemlyeceğini 

tedkik etmektedir. 

Seyyah işleri 

Türk - Macar seyahat 
komitesi toplanıyor 

Şükrü Ali ve Cevat Bey· 
ıer aittiler 

Türk Turinc klüLU ikinci reisi 
Şükrü Ali ve umumi ki.tihi .<_;,. ... ~ .. t 

Beyler bur ü 11 "":,;;ii-jiııl.ı._ 
Peıteye hareket e-f 
deceklerdir. Peftf 
de toplanmış olaı 
umumi turizrr 
mecliıine yalnı.& 

T urina klüp reis 
Re§it Saffet Bey 
iştirak etmittir. 
Şükrü Ali V( 

Cevdet Beyler ge· 

çen ıene t~kil 

edilen Türk - Ma: Şükru Ali Bey 
car seyahat komitesinin senelik içti-

malarında hazır bulunacaklardır. 

Türk - Macar seyahat komitesi ma

lum olduğu veçhile, Türkiye - Ma

caristan arasında •eyahatlar tertip, 

ve seyyahlara teıbilit iraesile meı

guldur. 

Turizm /ederasgon merkezi 
Balkan turizm federasiyonu 1 s

tanbulcla ictima ettiği esnada Bal· 
kan turizm lstanbulu federasyonun 
daimi merkezi ol11:r11.k kabul etnUıti. 
Bu merkezin faa.liyete geçmesi için 
diğer B•lkan memleketleri tarafın. 

dan me,·kezi un1umj nezdine tayin 

edilecek murahhaıll\rın vuruduna 
intizar edilmektedir. Murahhular 
yakında geleceklerdir. 

hatinde,;-mü,teki olan Ziy;-Pa 
ıa artık yorgunluktan ihtiyar
lannştı. 1295 senesi mayısında 
vefat etti. 

Ziya Patanın İyi bir memur 
ve iyi bir vali olmadığını far
uttirecek hiç bir sebep yoktur. 
Hayatı bize tabiatini <zah ve 
tenvir ediyor. Ziya Pata da es
ki zaman irfanı hakimdirFakat 
safi türkçenin kıymetini ila e
den hece vezni mısraları da 
var! Bir cihetten mürteci görü
nen bu zevk diğer bir cihetten 
bir yenilik mübetşiridir. O şah 
si ihtiraslarla muhteris ve tabi 
aten şarklı kalmıştır. Fakat bu 
gün biz ona kuvvetli bir nazım 
hakim bir şair, muktedir bir ga 
zeteci, ilk mütercimlerimiz
den biri, hülasa kuvvetli bir e
dip! diyeceğiz. Filvaki Ziya Pa 
şa Namık Kemal gibi idealist 
bir şairimiz değildir. O pİlyede 
değil. Fakat mükemmel bir re
alisttir. Öyle biı- romBntik de· 

Ev ve arsalara konan 
numaralar ihtilafı 

Yeni tahriri muıakkafat defter
darlık ile belediyenin araaıru açtı. 

Biribirine zıt emirler verildi. NUme
rotajın yanlıt yapıldığı iddia edildi. 
Y apbğımız tahkikata göre ha itin 

kanuni ciheti şöyledir: 

Ev ve arsalardaki numaralar an· 
cak tahriri musakltafatta deiritir. 
Nıimerotajda numaralar değiıtiriJ. 

mez. Son numerotajda defterdarlık 
belediyeye müracaa.t ederek, numa
raların değiştirilıneme&İni bildirmiş 

tir. 

Belediye de eski numaraları ipka 
etmiş ve yalnız liıvhaları deği4tir

miştir. 

lstanbulda tahriri müsakkafat 

bir kere 1300 senesinde, bir kere 
1326 senesinde yapılmıtbr. Bir de 
§İmdi yapılıyor .. Binaenaleyh 1 stan
bulun numaraları şimdiye kadar üç 

kere deiiımiş oluyor .. Her tahrirde 
deiittirmek zaruridir. Çünkü iki tah 
rir araıunda bazı arıalara bir çok 
binalar yapıhyor ve bazı binalar da 

arsa oluyor. Binaenaleyh, şimdi, ye 
ni tahriı·de defterdarlığın numara
laı·ı değiştirmesi zaruridir. Evvelki 
sene belediye numerotaj işini yanlıt 
yapmış değildir. 

Derviş Paşa 

Paşanın sıhhati 

avdet ediyor 
Dün Ankaradan avdet eden 

Bilecik meb'usu Salih Bey, Vi
yanada tedavi edilmekte olan 
eniştesi Milli Müdafaa müste
şarı Do:rvit Pata hakkında bir 
muharririmize demittir ki: 
"- Derviş Paşanın tekaüdü 

nü talf!p ettiği hakkında ga
zetelerde intişar eden haberi 
hayretle okumuştum. Çünkü 
Drveit Paşanın böyle bir teşeb 
büsünden en evvel haberdar o
lacak bendim. Hatta lstanbul
da ailemize mensup bir zat tara 
fından havadisin tekzibi ricasi
ıe oir telgraf ta almıştım. Der-
hal Milli Müdafaa vekili Zekai 
Beyfendiyi telefonla bularak 
sordum. Knedileri, böyle bir şe 

1 

yin kat'iyen aslı olmadığını ve 
. tekzip edeceğini söylemekle be 
raber ayni günde Viyanadan al 
dığı bir telgrafta Paş1tnın yeni 
bir uıulü tedaYiden çok istifade 
ettiği ve ıztırabı tedricen zail 
olarak yüriimeğe başladığını ve 
temin olunduğuna göre bu te
davi nyesinde bir müddet son 
ra eskisi gibi çalışmak kabiliye 
tini istihsal edebileceğini tep
tir ~ui . ., -------
~irketler 

Vapurcular 

Seyrisefainle itilafı 

bugün imzalıyorlar 
Seyrisefain ilf' vapurcular araıın 

da.ki mukavele buıün imza edilecek 
tir. Seyrisefain meclis.i dün öğleden 
sonra toplanarak Sadullah Beyin de 

iıtiraki.le, bu meıeleyi ULUD uzadıya 

cörüşmü,, bir arahk i,Ietme müdü
rü Burhaneddin Bey de meclise da
vet edilmittir. içtimada itilaf tasvip 
olunmu~tur. 

ğil, böyle bir kliaiktir:-Ziya Pa 
şa iyi bir memur ve idare ada
mı olmuş, fakat kendisinden 
hizmet görmek fikrinden ziya
de teb'it olunmak için memur 
edilmis ve buna rağmen vata
nına, hürriyete, irfan ve mede
niyete hizmet etmiş ve Türk 
milletinin hikemiyatını da mü 
kemmel bir surette tanzim et
miş bir kalem sahibidir! Bu 
"tanzimatı hayriye,, müceddi
dini olanca tezatlarile biz ne 
güzel anlayoruz ! 

Onun insanın rikkatine doku 
nacak bir beyti vardır: 

"DiJhahı~ u .. re bır İ.fl" baş olmadım, 

derıl' 

ltt~clıs te gt'rfı vrn dahı d.allk. t'ylt'

dim.', 

Ziya Paşa, b:r şair oaffetile, 
kalbe dokunan rakik ve mües
sir diğer bir beytinde· 
··c,·~r:u ~-.rını h•Jae ııiinha!l clıınc<.: l!>t~-

rıın. 

İstanbulda bir numarotaj 
yapıldı. Halbuki muaakka
fat tehrir heyetleri bu nu
marotajm içinden çıkanıa
yorlarmış. Her memlekette 
evlere, arsalara, dükkanla
ra resmi muamelatın sela
meti için numara konur. 
Her evin bir numarası olun 
ca o evi bulmak kolaylaııı-. 
Halbuki bizim bu iti de eli
mize yüzümüze bulaştırdı
ğımız, tahrir iflerinin beta
atle yürüyüşünden anlatılı
yor. lstanbulda hangi evin 
kapısına baksanız, üç dört 
muhtelif numara goruraü
nüz. Çünkü yeni numarotaj 
yapıldığı zaman eskilerinin 
kaldınlmasına hiç lüzum gö 
rülmemiştir. Halbuki bu ih 
timalin de tatbikatta her 
halde bir çok fena neticeleri 
görülüyor. 

Şimdi beleiliye reisi aıfa
tile Muhiddin Bey tahrir he 
yetlerine numaraları değit
tirtıneyor, defterdarlık ta İt 
!eri yürümek için numara
ların değitmeıini zaruri gö· 
rüyormuf. Onun için bu he 
yetler iki cami arasında kal 
mış binamaza döndüler. 
Başka memleketlerde her 
işi kolaylatlıran bir usul· 
bizde acaba itleri neden a
rap saçına çevırıyor, diye 
şaştık, 

_sız ne der!ıiniz? j 

,Sinema ihtilafı 
--·--

Talimatnameyi tatbik 
etmeyen 

sinemalar kapahlacak 
Son talimatname Üzerine sinerrıa 

cılar vilayete müracaat etn1i~Jer \" 

vilayet talimatna

menin tatbiki 1~

zım geldiğini, bir 

şikayetleri varsa 

Şurayı Devlete 

müracaat ebneleri 
ni cevaben kendi .. 
)erine bildirmitti. 

Bunun Üzerine 
sinemacıların &e
ne talimatnameyi 

tatbik etmek İs
temedikleri ve me-

FAZLI BFY 
Vali muavinı 

murların isterlerse ceza keaerelı "ken 
dilerini mahkemeye aevkedebilenk· 
!erini söyledikleri yazıldı. Vali mu•· 
vini Fazlı B. bu ıneaele hakkınd• 

diyor ki: 

- Emir mutlaka tatbik olunur. 
itirazları varı& Şurayı Devlete mü· 
racaat ederler. Talimatnameyi tat
bik edip etmediklerini kontrol için 
kaymakamlıklara emir verilm.İ'!'tiı·. 

Talimatnameye riayet etmiyenler
den yalnız ceza ahnmaz ve kendile
ri mahkemeye verilmezler. Talimat 
namenin emrettiJi ıurette bilet sat
mıyanların ıi,eleri kapatılır. Huliıa 

talimatn•me harfiyen tatbik olu 
nur." 

Ziraat , Bankasının 
yardımı 

KASTAMONI, 25 A.A. - Zi
raat Bankası Tosya çeltik zünaına 
30 bin lirR ilcrazatta bulunmuıtur. 

Bir zanıan ol<un Ziya aıerı:d.~ nimun 

f'Mytdar' 

demi§ti. Bu itibarla musterih 
olabilir. Vefat ettiği zaman is
mi muhitini doldurmuıtu. Bir 
az haklı, bir az haksız ve biru 
asabiyetle onu hülasa fazla hır 
palamış olan e3ki büyük do•tu 
Namık Kemal müteessir bir 
manzume ya.zmış ve Abdülhak 
Hamit te, senc:erce sonra, ade
ti oldu:'ı gibi dahiyane bir şi
irle ona bil' mersiye ~öylemişti. 
Ziya Paşa Türklerin µek anla
dıkları ve sevdikleri b:r sairdir. 
Binlerce Türklerin beyi.nierin
de onun mısraları, beyitleri vnı
dır. Bir darbı mesel gibi çok 
kere bunları zikrederler de o
nun olduğunu bilmezler. Fakat 
irfanları nisbetinde Ziya Paşa
nın ismini de taziz edecekler •e 
bu şair o eserlerle türkçede ve 
Türklerin hafızasında uzun 
müıldet payedar olacaktır. 

Abdülhak ŞlNA~'. 
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Bu şen ve esmer kızı daha 
ilk görüıünde sevmişti. İri, si
yah gözleri vardı. Güzeldi. 

ı .. 

Kız da erkeği sevmişti. Çün· 
kü oldukça güzeldi. Oldukça 
kibardı, oldukça zengindi. iri, 
siyah gözlü, şen ve esmer kızla. 

Dünkü şeklin halli rın, güzelce, kibarca, zengince 
ı Gelen evrak geri verilmez ı 2 ı 4 5 8 1 8 9 ıo ıı bir ge.ıwi ıevmelerinden tabii 
1 ıllüddeti geç ... nüıhalar 10 kurut , __ .,..._....,.......,.....,-..-.,......,......,....,1 ne olabilir? 

L Gazete ve mathu7a ııit itler 11----ı--ı ~ 
1 h.iidiriJete müracaat edilir. - 'i' =. = • Evlendiler. Kırda, bayırda, 
Çoazetemiz ilinlarm mea'uliyeti... evde daima el ele, göz göze, du 
•ul ebnez. - - dak dudağa! 

• • • Altı sekiz ay sonra bir aabah 

- Fransızçadan -

ma beliğ ifa ediyorlar. içlerin
den yaşlıca biri fapkasını kaldı 
rıyor: "Refakat edebilir mi
yim?,, diyor. Madam kabul edi 
yor. 

Mösyö evine geldi. Kapıyı.
açtı. Birinci kata geldiği zaman 
atağıdan kapının tekrar açıldı
ğını duydu. Merdivenden ku
lak kabarttı. Karısının sesini ta 
nıdı. Bir yabancıya fısıldar gi
bi: 
-Aman gürültü etme. Papuç 

larnıı çıkar! dediğini it itti. 

Ben Amar sirkı 
YAZ TARiFESi · 

ikinci 
Birinci 
Stallar 
Hususi 
Localar 

~ • 
• • 
• • 

• • 

• • 

50 
.75 
100 
150 
200 

kuruş 
,, 

" ,, 
,, 

BEN AMAR SiRKi Müdüriyeti; talebeye mahsus olmak üıre 
hay'!anatı vahşiyeyi ziyaret için 15 ve perşembe ve cumartesi gün
leri matinelerine girmek için 25 kuruş fiat tespit etmiştir. 

Bugünkü Hava 

Dün enfazla hararet 19 

,___,,-.=-_.• • • • • • ilk bulutlar belirdi. Sebep? Se-
• • bebi pek malum değil. Ya geç 

cevap vermek, ya konuıurken 
sertçe bir kelime kullanmak, 
yahut sabırıızlanmak, ne bile
yim! .. 

Aşağıda bir gölge papuçları
nı çıkardı ve karısile merdiven- 1 

Bundan ~aada bilumum eytam ve malulin -müdüriyete 
olacak müracaat üzerine sirka meccznen girmelerine müsaade 
edilecektir. • .en az 14 ti. Bugün ruzgir 

miitehavvil1hava bu'utlu ve 
yağmur muhtemel. 

:f•Liüiill 
1 Gebe bakire ! 
• 
,Evveli bir takım ıeyler için 
ıamet alameti derlerdi. Bun· 
·ın nelerden ibaret olduğu 

1
ndi hatırımda değildir. Yal-

ı ı' bundan bir iki şey unutma· 
n. Birisi katırın doğurması

: , ·. İkincisi de Hz. İsanm Şam
Akminareye inmesi .• Bence 

nlar artık kıyamet alameti 
cı nak şereflerini kaybetmiş 
'• rlerdir. Cünkü hergün doğu
~~ katırla-;.a tesadüf tmekte
r :.. lsanın Akminareye inme-
1 ıe gelince bu zat zeki bir a
s m idi. Her halde gökten yere 
, ~ekse şimdiki gibi her taraf 
• işsizlik ve ekonomi buhraN 
1 rken inmez.. Hele bir türlü 

.,1 tırdı eksik olmayan Şama in
ıi :z... İnse inse Skandinav 
r :mleketleri gibi dırdırsız ye
ın iner. 
·-,Zannediyorum ki kıyamet a

netlerinden biri de bakirenin 
, :uk doğurması idi. Eğer o da 

meyanda sayılıyorsa, o da 
::; , çıktı. Geçende bir bakire 

mbür gümbür doğurmuş .. 
i E, bu nasıl olur? Orasını bil-
0 ,m .. Belki Meryem anamıza 
. luğu gibi "yeninden Gebrail 
emiş,, tir. 

c Çiçek sergisi 
: Gidip görmedim, güzel ol
ış !.. Yalnız ziyaret edenleri 

ır ıledim ve gidemediğime ha
landım. Rivayete göre en 

ek mükafatı hanım elleri ka-
1mış.. Yemişlerden de kız 
•mesi. Gelincik te taltif edil

, şse de kaynana dillerine kim 
rağbet etmemiş. Hatta bu di 

k rıli şeyin sergiye alınmaması 
ı e düşünülmüşse de "Kadın

d Birliği,, nin ısrarı üzerine 
bul edilmiştir. Sergide en 

ngin koleksiyon mevsim çiçe 
c olan hercai koleksiyonu i
;, ş. En çok hoşa giden de bu 

ek olmuş.. Anlaşılan hercai 
l ibette. Ben bu çiçek sergile
} ıin sık sık yapılmasını fayda 
· i>uluyorum. Böylelikle hangi 

ek rağbettedir, anlar ve onu 
l kamıza takarız. 

FELEK 

i.i 
< ldiğini görmüş olacaktı. De
r ;anlı sevgilisini görmek için 

olunu bekliyecekti. Aşk bir 
: iknatis gibi Kadriyi pencere
. çekecekti. Fakat öyle olma

' . Genç kız evin önünden ge
rken, köşkün biç bir tarafın
,n hiç bir hayat eseri görül

. iyordu. 

' Kerime kalbinde fena bir ü
. ıntü ile halasının kötküne gir 
. Bülbül ile Yegane Hanıma 
r mektup gönderebilirse me
kı zail olacaktı. Yaşlı kadın 
•ğenini gürültülü bir izazla 
uşıladı, yanaklarnıdan öptü 
al hatır sorma epi mufassal 

' du. Kerimenin evine niçin 
•ldiği hala hanım için meçhul 

' i. 
~ -~uf Paşa hala hanıma mü 
uip hediyelerle beraber lazım 

,,_len haberleri <fÖndemıiş, 

aret 

Yeni şekil 
Soldan sala 

• 

ı - Zulmeden (5) Gölgeler (5) 
z - Birinci (3) inatçı (4) Şart 

edatı (2) 
3 - Yuva (4) lıaret (6) 
4 - Asmanın verdiği (4) Nota 

(2) 

5 - Sen (4) 
6 - Uzağı gösterir (4) Şeffaf ıey 

(3) Yapılacak ıey (4) 
7 - Meyva (3) in.ana JaloŞD' 

tarzda (6) 
8 - Tencerenin büyüğü (5) Kör 

(3) 
9 - Zamlar (5) Hicap (2) 
10 - Demir (5) Edat (3) 
11 - Nota (2) Afetler (4) 

Yukardan 6fağı 
1 - Karanhk (6) 
2 - Jyi (3) ibadet (5) 

,,. 

3 - Nefret (5) Kısa değil (4) 
4 - Ecza satılan yer (6) 
5 - Su (2) Peygamber (3) 
6 - Kızın cilvesi (3) Nota (2) 

Ateı (3) 
7 - Eziyet (5) NA (2) 
8 - Yetimler (4) isimler (4) 
9 - Tahsili ilim (6) 
10 - Bal (4). Ayı yuvuı (2) 

Nota (Z) 
11 - Mal (4) Azimi darı cenan 

olmak (6) 

Mevlidi nebevi kıraati 
wayıs 27 inci bu çartamba 

günli öğJe 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 
olunacaktır. Merhumun ehib
basl ile arzu eden zevat da
vet olunur. 

Tayyare Cemiyeti ls
tanbul şubesinden: 

Mevcut (7682) adet miis· 
tamel iki yüz kuruşluk üçüncü 
Londra pulları pazarlık sure
tile satılıktır. 

Taliplerin 9 Haziran 931 
salı günü saat on dörtte Ca
ğaloğlunda şube binasındaki 
komisvona müracaatl•r•. 

Kadri hakkında nazarı dikkati 
ni celbetmişti. Huriye Hanım 
yeğenini odasına götürdü. 

Ferah genç kızı bir gölge gi 
bi takip ediyordu. Arap Keri
menin Y eganeye gönderdiği 
mektubu malüm şekilde tahrip 
ettikten sonra genç kızın Bül
bülle yalnız kalmasına ihtiya
ten, meydan vermiyordu. lbra
'him Beyin ikazından sonra A
rap yaptığı işin meydana çık
mamasına bir kat daha itina 
etmek lüzumunu hissetmişti. 
Onun için küçük hanımını sı
kı bir nezaret altmda tutmaği 
ihmal etmiyordu. Kerime de 
bilakis Harem ağasının göz 
hapsine bir an evvel nihayet 
ve~meğe çalışıyordu. 

Ferah Bülbülün yukarıda 
durmasına meydan vermiyor, 
türlü bahanelerla kızı öteye be 

it evvela iı ti''nza ile başlamıt· 
tı. istihza bilendikçe bilendi. 
Nihayet kavga •. Küçük esmer 
batını yastıkların içine soktu, 
ağladı, ağladı. 

- Oh, ne bedbahtım! diye 
hıçkırdı. Artık beni sevmeyor
sun. Ah altı ay evvel bilseydim 

- Ya ben .• Ya ben de bilsey 
dim .• 

- Pişmanaan çabuk söyle .. ' 
Bilseydin evlenmeyecektin de
mek 

- Evlenecektim amma, bat 
kas ile .• 

- Ya!! .. Demek başkası ile 
evlenecektin. Fakat sana haber 
vereyim ki, geç kalınmıt değil. 
dir. 

- Maalesef geç .• 

!eri çıkmağa baıladı. 
Fakat Mösyönün - getirdiği 

kadın sordu: 
- Eh, burada mı bekleyece

ğiz? 

- Sus! 
Madam, yanındaki gölge ile 

çıktı. Merdiven başına geldikle 
ri ı:aman, Mösyö elektrik düğ
mesini çevirdi. Bir taraftan ma 
damı ve yanında, iskarpinlerini 
elinde tutan yaşlı zatı, diğer ta 
raftan mösyöyü ve arkasına 
saklanan kadını aydınlattı. 

Mösyö, hiddeti geçtikten 
aonra, bir kahkaha salIVerdi. 
Yaşlı zata: 

- Madam sizi yukarıya çı
kardı. Müsaade ederseniz, ben 
a~ğıya indireceğim, dedi. 

Yaşlı zat zaten daveti bekle
memiş, inmeğe batlamıştı. 
Mösyönün getirdiği kadın ise, 

- Hayır, senin yerine bir vaziyeti derhal anlamıştı. M&· 
başkasını bulmakta geç kalmıt. yö &rkasına döndüğü zaman, 
değilim. Sen hodbinsin, kaba-, o çoktan kaybolmuş, ya§lıca, 
sm. Her gün sağımdan, solum- zatın gittiği yoldan gitmiıti. 
dan senden bin defa güzelleri Mösyö ve Madam merdiven
geçiyorlar. Dahasını söyleyim de yalnız kaldılar. Mösyö güle
mi Arkamdan bile takip edi- rek sordu: 
yorlar. Ah, eğer istesem., _Benim yerime bula bula 

- Evet istesen.. ' bulduğun bu mu?' · 
- Senin yerine kaç tanesi - Ya sen? Bula .bula bir fa-

ni bulurum. hişe mi buldun? ,•, 
- Yok sanki ben de bula- Bir saniye bakıştılar. Sonra 

marn. 
- D'haa geçen gün güzel bir 

delikanlı •• 
-İki gün evvel enfes bir sa 

rışm .. 
- Ne o yarışa mı çıkıyor

sun? Nah sana! 
-Nahaana! 
Ok bir defa yaydan çıktı. 

Söylenmeyecek sözler söylen
di. Biribirlerinin izzeti nefisleri 
ni hırpaladılar. 

Mösyö şapkasnı• , bastonunu 
aldı. Madam da mantosunu, 
şapkasını giydi. Mjaüskül so
kakta her biri bir istikamete yü 
rüdüler. 

Mösyö dolaşıyor. Rast geldi 
ği kadınların gözlerinin içine 
bakıyor. Aksi olacak, hiç biri 
de bu göz aşnalığma cevap ver 
meyor.Ah, işte biraz mt~nisçe 
bir kadın .. Yaklaşıyor. Anla yor 
ki bir fahişe.. Ne ehemmiyeti 
var? Maksat karısına ders ver
mek değil mi? konuşuyor. Evi
ne davet ediyor. Kadın razı olu 
yor. 

Sokakta Madam erkeklere 
bakmağa pek cesaret edeme
vor. Fakat bu vazifeyi belegan 

riye gönderiyordu. 
Kerime Ferahın bu aıkıcı ne 

zaretine hiç bir mana vermiyor 
du. Fakat batka çare olmadığı 
m görünce Araptan daha kur
naz davranmak lüzumunu his
setti. Yemeğe giderken Bülbü
lün eline usulca bir kağıt par
çası sıkıştırdı. 

Kimseye işittirmiyecek su
rette: 

- Bunu Yegane Hanıma ... 
dedi. Bülbül cevap vermeğe '"' 
kit bulamadan Ferah sanki te
sadüfen gelmiş gibi, yanlarında 
peyda oluverdi. Arap ne Ke:;i
meye ne de Bülbüle baktı. Fa
kat her ikisi de sırlarının arap 
tarafından sezildiijini hissetti
ler. Bülbül kağıdı alıp uzaklaş
tı. Kerime Y eganeye şifahen 
haber gönder mediğine pişman 
oldu. 

Arap filhakika Bülbülün Ye 
gine Hanıma gönderildiğini 
hissetmişti. Kızın gitmesi ken 
disince mahzurlu değildi. Onu 
anc:ık dönm~si alakadar 
edebilirdi. Kerime yemekten 
ka!kmca F er~.h köşkün kapısın 

biribirlerini kucakladılar ve a
partmanlarıha girdiler. 

Sokakta yaşlı zat papuçları
nı giyiyor, yanında da Mösyö
nün getirdiği kadın bekliyordu. 
Nihayet papuçlarını giydi. On
lar da kol kola karanlıkta kay
boldular. 

1 Askeri tebli~at 1 
Kadıköy Askerlik ıubesinden; 
316 ita 326 dahil k11a hizmetli

lerden ehliyetnameli ve ehliyetna
mesiz, hizmeti filiyesini yapmıt ve 
yapmamış olan efendilerin birer ve
sika fotografi ve vesaiki askeriyele
rile birlikte bugünden itibaren 28 
mayıs 931 perşembe gününe kadar 
behemehal ıubeye müracaat etme
leri, etmiyenler hakkında takibat. 
kanuniyenin ifa edileceği ilan olu-
nur. 

Fatih şubesinden: 
.... 
,. ! r, 

327 doğumlu - efradın ilk 
yoklamala.ı Haziran 9Jl nihayetin
de bitecektir. Bilahare mağduriyet
lerine mahal k~lmamak üzere bilii
muru mükellefinin :tubelerine mÜra-

caaK.arı. 

dan çrktı, orada bir köşeye sak 
!anıp Bülbülün dönmesini bek 
ledi. 

Arap tahmininde aldanmadı. 
Biraz hafif bir ayak sesi duyul 
du. Bir gölge eve doğru yak
laştı. Fakat ayni ızamanda Fe
rah birdenbire meydana çıkıp 
kızın yolunu kesmişti . 

Kız önünde koyu bir karaltı 
görünce bir çığlık kopardı. Ha 
rem ağası sesini alçaltarak: 

- Sus yumur~k .. dedi . 
Bülbülün kolundan tutup 

sarstı: 

- Ne cevap getirdin, söyle .. 
Söylemezsen ·seni geberti-

rım ... 
Kız eve doğru kaçmak iste

di. Fakat Arap peşini bırakma
clı. 

- Söyle necevap getirdin? 
- Hiç bir cevap getirme-

dim... ' 
- Seni kafir yumurcak seni. 

Bacak kadar boyunla beni al
datacaksın ha ... Odama çık ta 
orada ben seninle konufUrum .. 

Bülbül bir an içinde vaziyeti 
nin bitik oldu~unv anladı. O sı 

-It:t:lhaclı J\11.llii: 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik fle hagat iiz11rine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. f. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Calatada Ünyon Hanında 
bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Telefon: Beyoğlu - 2003 

Tütün inhisarı Umum Müdür
lüğünden: 

30 bin kiloMolens kolası 
Roz ve Molens makineleri için nümune ve tartnamesine 

tevfikan pazarlıkla 30,000 kilo Molenı kolası alınacaktır. 
Taliplerin 40(} lira teminat akçelerini hamilen 20(6/931 
cumarıesi günü saat 11 de Galatada mübayaat komisyonunda 
hazır bulunmaları. 

kuruş~, daha fazlasına para vermeL 
günahtır. 

Yarı y. rıya ucuz ve daha müessir 
yerli malı olan f A YDA'yı istimal ediniz. 
Sinek, sivrisinek, tahta kurusu, pire, güve 
vesair haşaratı yumurtalarile aniyen mahv 
ve itlaf eder. Kokusu latif. Kat'iyyen 
leke yapmaz. Bütün devairi devlet ve 
müessesatı milliye ve ecnebiye FAYDA 
istimal eder. Kutusu 50 büyük 75 bir 
kiloluk 125 kuruştur. Hasan ecza deposu. 
Toptancılara tenzilat. 

rada kendisini Keri~e Hanıma Evde kimse olmadığınr pek iyi 
veya cariyelerden birine göste bilirsin. 
re bilse kendini kurtarmış de- Kızın peritan zihninde bir 
mekti. şim,ek çakar gibi oldu: 

Ferah odasına girer girmeıı: - Demek sen dün oraya git. 
halayığı yatağının üstüne fır- medin ... Öyle ise mektubu ne 
!attı. yaptın?. 

- Zıbar bakayım şuraya da Bülbül vahşi bir kedi gibi 
Yegane Hanımın sana söyle- Ferahın üstüne saldırdı. Arap 
dikelrini bana birer birer anlat. bir adım geri çekilmeğe mec-

F erah kapıyı sımsıkı kapa- bur oldu. 
mıştı. ikisi bir aı) yüzyüze ba- - Bana bak, kız! dedi. Be
kıııtılar. Nihayet Bülbül hay- nimle terbiye dairesinde konuş
kırdı: mazsan ağzımdan tek bir söz 

-- Ne var Ferah efendi? Be alamazsın! 
ni buraya niçin getirdin? Bülbül Araba karşı cebir iı-

- Yegane Hanımın küçük timalinin faydasız olduğunu an 
hanıma yolladığı mektubu ver !adı. Müteheyyiç ve muhteriz 
bakayım.! bir tavırla yatağm üstüne otu-

- Yegane Hanımı bugün rarak: 
hiç görmedim. Evde yoktu. - Hanımefendi mektubu 
Dün gitmiş. Ev kapalı idi. Sen vermediğimi haber alsa alimal-
pekala bilirsin • lah, kıyameti koparır! 
- Hayır, yalan ıöyliiyorsım! Dedi. Bülbül Araptan uzak-

F erah Bülbülün ne dereceye laşmağa çalışıyordu. Ferah bu 
kadar samimi olduğunu anla- hareketin farkına vardı: 
mak için kızı yiyecek gibi göz- - Bana bak! dedi. Yegane 
!erinin içine bakıyordu. Hanımın yolladığı mektubu ba 

- Doğru söylüyorum. Hem na vereceksin, anladın mı? .. 
sen dün oraya gitmedin mi?, Ben çocuk değilim ki aldana-

Bu- günden itibaren 

Opera sinemasında 

Programına ilaveten: 
FENER BAHÇE ve GA· 

LATASARAY'la Yunanis
tan pmpiyonu OLİMPIY A· 
KOS Takımı arasında icra 
edilen futbol 

maçları intibaab --

lstanbul Birinci İflas Me
murluğundan: 

Galatada Topçular cadde
sinde 178 No. lu mağazada 
şarapçılık ile meığul iken 
iflas eden Harilis Rakas 

Efendinin alacaklılarının birinci 
toplanması evvelce 14 Haziran 
931 pazar günli diye çıkan 
ilan sehve müstenit olmağla 
alacaklıların 31 Mayıs 931 
tarihine müsadif pazar günü 
saat 14 de dairede hazır bu
lunmaları ve kayt muamele· 
sinin yevmi mezkürdan sonra 
daha yirmi gün devam ede· 
ceği tashihen ilin olunur. 

İstanbul İkinci İcra Memur
luğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz 
ve paray,a çevrilmesi mukar· 
rer bir adet Kraysler markalı 
52 model açık vt~ müstamel 
2478 numarada mukayyet 
otomobil 31-5-931 tarihine 
müsadif pazar günü saat 10 
ili 11 de Taksimde otomobil 
takse mahallinde açık arttır· 
ma ıuretile satılacağından 
talip olanlar mezkür gün ve 
saatte mahallinde h ızır bu· 
lunacak memuruna müraca
atları ilin olunur. 

Zayi - Galata İthalat güm
rüğünden almış olduğumuz 
8220 numerolu beyannameye 
ait 2917 /29 tarihli ve 8918 
numerolu gümrük vezin ücreti 
makpuzunu zayi ettiğimizden 
ve yenisini çıkaracağımızdan 
diğerinin hükmü olmadığını 
ilin eyleriz. 

Mustafa Sadık ve Robert 
Rodik 

yım! 

- Yegane Hanım evde yok
tu. Hizmetçilerini de görme
dim .. 
· Arap kızı kollarından şiddet 

le çekip diz üstü düşürdü. Sol 
elile kızın iki bileğini sımsıkı 
yakaladı, sağ elile de koynunu 
karıştırmağa başladı. Bülbül 
kurtulmağa çalışarak: 

- Bırak beni Ferah! Bırak, 
sonra fena olur ! 

Diye bağırıyordu. Ferah ara
makta devam ediyordu. Kız 
kurtulmanın imkanı olmadığı
nı görünce viicudünün çevik 
bir hareketile ileri doğru eğil
di, dişlerini bütün kuvvetile A 
rabın ellerine gömdü. 

Can acısile bir kat daha. ar
tan kuduz bir hiddet Arabın 
gözlerini bürüdü. 

- Hay kahpe hay! 
Bu aralık Ferah kızın bilek

lerini bırakmıştı. Bülbül bu mu 
vakkat serbestiden bilistifade 
Arabın ihtirasla tekallüs etmiş 
_çehresine yumruklar indirmeğe 
başladı. Arabın bütün çinleri 

(Bitmedi) 



Çocuğun ölümüne tıb
~i hata mı sebep oldu? 
Müdavi doktor difteri teşhisi koy-

muş. Halbuki değilmiş •. 
Dün polise ve müddeiumumiliğe 

Lir hatayı tıbbi yüzünden bir çocu
C..n öldüğünden bahiale şikayet e

dillllİ§tir. Vak'a hakkmda aldıimuz 
"'alumat ıudur: 

Mezbaha memurlarından Meh
"11!1: Ali efendinin 5 yqındaki kızı 
Siiheyli bundan 7 gün evvel hasta
lanmıı, kadınlar çocufun tedavisi i
çin Doktor F akaçelliyi tavsiye et
llıitlerdir. 

Çocuğunu çok seven Mehmet 
/\li Bey evvelcede Fakaçellinin şöh
~•tini işittiği için bu tavsiyeyi der
.•1 kabul ederek, çocuğunu Fakaçel 
lıye tedavi ettirmek İçin Sen Jorj 
~••tanesine götürmüştür. 

Dr. Fakaçelli Süheylayı muaye
ne ettikten sonra, difteri teıhisi koy 
rtıu, \re on tırmga yapdacağı için, on 
&Ün hastanede kalma11 li.zım geldi
iini IÖylemiıtir. 
. Mehmet Ali Bey kudreti maliye-

11 lnÜaait olmadığı için hastane ıe· 
'ilİlini kabul edememis ve doktor· 
dan Çocuğunu her gü~ getirip gö-

, t~rıtıek ıartile tedaviye baılamasıru 
tıca, etrnit, doktoru da buna razı et· 
mittir. 

Bundan sonra Mehmet Ali Bey 
ber gün çocuğunu Dr. Fakaçelliye 
R•tirip götürmiye baılarruş ve her 
tün Çocuğa bir ıırınga yapılmıştır. 

Dün çocuk gene Dr. Fakaçelliye 
l!Ötürülmüı ve dün altıncı ıınnga 
YapıJrnııtır. 

Şırıngayı müt.,,.kıp çocuk eve 
~Ötiirülürken Balatta ölmüıtür. Bu 
olüın ka d • ·· · . rş1sın a, çocugunun uzenne 
titriyen Mebmet Ali Bey derhal 
la.hıtaya mi.iracaat ebnittir. 

Bu müracaat üzerine zabıta ta
bibi Cemil Bey çocuğu muayene et
tni,, çocukta difteri ali.imi göreme

tniı ve ce.edin morga nakline lüzum 

~Ö':"'iittiir. Ceset dün morga nak
•dılrniştir. Yapılacak otopsi ameli
hıi t 'bb' h 1 im d • d ı ı ata o up o a ıgını mey 
I a'la Çıkaracak ve yapılacak -muamc 
•Je d . e,,., teşkil e ecektır. ı 

Kendisini niçin 

öldürdü? 
Sürpagop akaretlerinde 17 numa 

tada t s·· ha 0 llrı•n 32 yaşında urpagop 
J.a •ta.nesi eczacıısı Ar~ak efendi ma-

1Yeti tamamen mechul bir zehir i
Çerek İntihar etmislir. intiharın se
bebi rn•lüm değildiı·. Cesedi morga 
naldedilmistir. 

Gizli tutulan bir inti

har teşebbüsü 
Pangalt·da Hidayet efendi soka· 

itrıda 19 numaralı evde oturan Le
Ott Kristiyan efendinin zevcesi 59 
htında Mm. Şamiram dün gece 16 
l>oket eroin içerek intihaı·a teıebbüs 
etnıittir. Mm. Şamiram uzun zaman 
dan beri gayri kabili tedavi sinir 

1-ıastalığına ve d~irni bir ittihasızlı
ia müptela imis. Madam bundan 
tniiteessir olarak intihar etınek te-

Esnaf cemiyetleri 
Yeni nizamname ag so
nunda tatbik edilecek 
Esnaf cemiyetleri hakkında ha

lLrlanan yeni niz~mnamenin gele

~•k ay başından itibaren tatbiki mu 
•t't'erdir. Yeni nizamnameye naza

'"" umumi katipler iktisat vekaleti 
ı..,.afından tayin edilecek ve altı cern· 

'Yete bakacaktır. 

I<aradenizin derinliği 
ı· Si\'aıtopol - KaradeııWn derinli
d •rti tetkik etmek için observatuar
·"" bir bahriye hey'eti gönderilmİ!· 
lırH • b" çal k · ey et ır ay ıtaca tır. 

Muhtelit hakem 

mahkemeleri 

1. ANKARA, :!5 A. A. - Muhtc-

lıt hPkeın mahkemeleri umumi ajan
ı' lllndan: 

lııgiliz muhtelit hakem mahke
llıtai 11 temmuz 1931 tarihinden 
~ •:vlul 931 tarihine kadar yaz tati
•ııe karar vermistir. Bu müddet 

"'arfı d . · · d .. . n a e\•ralu usulıyenın tev ııne 
•ıt -··dd . k. r.,,: ~·•U etler cereyan etmıyecc tir. 
.,.. t;ıls:ür ın~!-:keme rc!:1inin :ııo':arı üze· 
ıne t bı·· e ıg o!unı:r. 

ıebbüsünde bulunmu!lur. Madam 
Şamiramın intiharı zabıtaya haber 
verilmemİf, fakat tedavi için çağırı
lan doktor Mihal efendi hHtanm 
vaziyetini tehlikeli gönnüt ve zabı
taya ihbarı keyfiyet etınittir. Polis 

tahkikata baflamıttır. 

Tentürdiyot 
Alemdar caddesinde oturan A

dalet hanımın hizmetçisi 40 yatın· 

da Aytc hanım fıkatahk ~sıyla 
intihar kasdile tentürdiyot ıçmış, Ha 
seki hastahanesine kaldırılmıtlır· 

Ben Amar sirkı iki 

defa soyuldu 
Evvelki gün Ben Amar sirlane 

bll'ıız: aıirmiı, hayvanlann koıumla 
rını örtülerini, eğerlerini. artistlerin 
çi~elerini ve sair nakledilebilecek 

eşyalarını çalmıtlardır. 
Bir sürü muhafızın tahtı neu

retinde olan bu muazzam sirkı soy
mak cür'etini gösteren hırsızlar po· 
lisinde hayretini mucip olmuılardır. 

Polis yaptığı tahkikat neticesinde 
hırsızları dün yakalamıflır. Bu hır
sızlar Niyazi, Feridun ve Şükrü İl· 
minde üç kiıidir. 

Sirka beygirlere mahsus çadırı 
kesmek suretile girmiılerdir. Çaldık 
tarı efyanın bir kısmı bulunmuıtur. 
Diğer bir kısmı da bulunmak üze

redir. 
Polis bir taraftan sirkı soyan 

hırsızları ararken, sirk bir kere da

ha soyulmuıtur. 
Bu ikinci hırsızlıkta bir gece ev

vel olmuttur. Sirkı ikinci defa soyan 
lar da aranmaktadır. 

Gayri ahlaki oyunlar 
Dün polis zabıtai ahlak.iyesi şe

hirde satılığa çıkarılan şayanı dik

kat bir aynaya tesadüf elınİ§ ve der 
hal ıehirde tarama yaptırarak bu 
aynaJarı toplatmııtır. Tesbit edilen 
deposundaki aynalaı da musadere 

edilmitir. 
Bu aynalar alelade cep aynası 

şeklindedir ve ayna hizmetini gör
mektedir. Fakat zıyaya tutulduğu 
zaman, gayn ahlaki bir tablo mey
dana çıkmaktadır. Polis bu gayn 
ahlaki aynaları getirten ve satanlar 
hakkında takıbat yapmaktadr. 

Yangın başlangıcı 
Topkapıda Beyazıt ağa mahalle

sinin Muhallebici sokağında Fatma 
ve Sabire hanımların evinden yan
gın çıkmıı, fakat tevessüuna mey
dan verilmeden söndürülmüıtür. 

Bayıltıncaya kadar 

dayak 
Dün Eyipte GümÜf suyunda Os

man İc;minde bi" çobanın koyunları 

Halit isminde bir adamın tarlasına 

ginniı, Halit hiddetlenerek, Oımanı 
bayıltıncıya k~dar dövmÜ§, yarala
mıştır. Osman Cerrahpaıa hastane
sine kaldırılmış, Halit yakalanmış

tır. 

Harp malulleri 

Cemiyet merkezinde dün 
bazı kararlar verildi 

Harp maliilleri cemi.yeti heyeti 

merkeziyesi dün toplanarak bazı 
meseleler et!'afında kararlar vermiş 

tir. 
Bu kararlara nazaran, harp malUl 

!erinin ali.meli farikasının şekli için 

Güzel san•atler birliğinde bir müsa
baka açılacak, yeni tekaüt kanunu

nun maliı:line ait abkimının diğer 
malüllere de te!milinin temini mak
sadile evvelce tetekkül eden komis-

tarafından ihzar edilen layiha-yon .k .. 
nın hukuki kısımlarını tetkı ıçın 
bukuçulardan müteıekkil bir komis 
yon te~kil edilecektir. 

Cemiyetin to:nbaluına ait nevakıs 
ikmal edildiği cihetle, hazirandan i
tibaren tombala keıidesine ba!lana

caktır. 

Kubilay abidesi yardım 
komitesi 

Kubi!:iy a!:!d .. ine yardım ıçın 

Vali Muhiddin Beyin riyasetinde 
to:>lanan homisyon bu~...in i!k içti
maını belediyede vapaca!It:r. 

Birinci sahifeden geçen yaz 11 art Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahkemesinden: 

lsım Öldüğü mahal Oldii ~ü tarih • - . ~-·.- -· ~ .... ~ ' 

Yanar, döner 
dubalar 

(Baş taralı 1 inci s~hiledeJ. 
mesafeden görülebilen zıyaları uç 
saniyede bir yanmalıta, kampanaları 
56 saniyede dört defa vurmaktadır. 
Kampananın vurmasını ve :ziyayı 
tevlit eden asit senede bir defa de

Varidat bütçesinde 
yeni bir kısım açıldı 

ğistirilecektir. 
Tahlisiye idaresine bütün mas

raflarile beraber 110 bin liraya mal 
olan dubalann beheri 21 ton ağırlı- • 
ğındadır. Gelecek hafta içinde bu 1 
ıamandıralardan birisi Karadeniz 
Boiazı haricine konulacak, diğeri 
ihtiyat olarak bırakılacaktır. Bu su
retle Boiaz haricinde 85 ıenedir 
bu vazifeyi yapan gemi kaldırılacak 

tır. 

Bu geminin süvarisi Emin Bey 
de dün ıamandıraların tecrübesinde 
haxır bulunmuttur. Emin Bey deni
zin ortasında çalkanıp duran bu tek 
nenin içinde geçirdikleri bayat hak· 
kında kendisile görüten bir muhar
ririmize ~unlan anlatmı,br: 

- Fener cemiıi.nde ıeçen haya
tımız zannedildiği gibi sı.lncı dejil
dir. Bilakis ben burada iken sıkılı

yorum. 
Fener gemisinin kadrosu 30 

ıidir. Bunun on beti bir ay gemide 
kalır, diğer on beşi karada istirahat 
eder. Tabii sonra nöbet değiıir. 

Bir ay fener gemiıine kimıe uğ
ramaz, hatti. bazen insan dalgalar
dan gök yüzünü bile göremez. Fa
kat buna rağmen hayatımızı hiç bir 
şeye değişmeyiz. 

Gemide ne ile mi vakit geçiririz? 
Evvela vazifemizi yapmakla ... Son
ra kitap okuruz, baldı: tutarız ve ni
hayet elimizde dürbün ufku gözle-
rız. 

Fakat ne çareki bu da tarihe ka

rıflı. 

Zonguldakta tahlisiye 

istasyonu yapılı ;or 
Tahlisiye idaresi bütçesine bu se

ne Zonguldakta bir tahlisiye istasyo 
nu tqkili için tahsisat konulmuştur. 

Bundan başka Ereğlide lam tqek
küllü bir iıtaıyon vücude getirile

cektir. 
Ereğlide Baba burnuna konul

mak Üzere dört mil mesafeden iıiti
Jebilecek bir çan aranıyorıada. bu 
evsafı haiz bir çan elan bulunama

mıttır. 

Yunan 
avdet 

takımı 
ediyor 

(Baş taralı 1 inci sahifede) 
Galatasaray klübü rüesası ve takı

mı ile beraber yemek yemiıler ve 
otellerine dönmüşlerdir. 

Dün de tertip hey'eti kendilerine 
adada Etranje otelinde bir ziyafet 
venniı ve adayı gezdirmitlerdir. 
Bu: tenezzühten avdet eden Olimpi
yakos takımından bi~ grup saat (6) 
da Vali konağında kendi şereflerine 
verilen çay :ziyafetinde hazır bulun
muşlardır. Otellerine avdet etmiı

lerdir. 
Mi<1afirlerimiz memleketimizden 

çok iyi hi.- İntiba ile ayrılmaktadır

lar. 

M. Kaçef ıitti 
Şehrimizdeki maçları idare etmek 

için BuJgariıtandan getirilmit olan 
mösyö Kaçef dün 7,40 da konvan
siyonel trenile ;\vdet etmiştir. Ken
disini ~por rüe'8,I tefyİ elmitlerdir. 

(Başı 1 inci sahifede) 
tenit fili kadro tanzim et
memişlerdir. 

Bu vaziyet hakkında büt 
çe layihasında 15 numaralı 
bir madde vardır. Orada 
diyor ki: "Dahiliye, emni
yeti umumiye, posta tel
garf ve telefon bütçelerin
de gösterilen teferruatı Da 
biliye vekaleti sene nihaye
tine kadar umumi tasarru
fatından temin edecektir." 

Diğer taraftan bütçe !iyi 
hasında dün bildirmediğim 
iki mühim esas ta şudur: 

1 - Memuriyette veka
let müddeti altı ay ile mu-
kayyet değildir. Ancak 
20-6-927 tarihli maaı 
kanununun 8 inci maddesi
nin B fıkrası hükmü tasdik 
olunmaz. 

2 - Yukariki dereceler
deki vazifelere maaşatı kar 
şılık gösterilmek suretile 
daha aşağı derecelerden 
memur tayini caizdir. 

Nazım varidat 
Bundan mada 931 vari

dat bütçesinde (nazım vari 
dat) ünvanı altında bir kı
sım açılmıştır. Bu kısma 
Maliye vekaletinin hususi 
kanunları mucibince diğer 
devlet daireleri nam ve he
sabına cibayet ve bu daire-

Sıhhat işleri 

Gülhan ede 
Senelik müsamere 

dün verildi 
Gülhane hastaltanesinin senelik 

tıbbi müsamerelerinin on ikinciıi 
evvelki akşam muallim Dr. Zeki 
Faik Beyin riyasetinde verilmiştir. 

Bu müsamerede: 
1 - Dr. Fehmi B. Had insidadı 

ema arazt veren bir hamli nefiri. 
2 - Muallim Zeki Faik B. Fos

sman antijeni, 
3 - Muallim T ali.ı B. Pied de 

madura vaka'sı, muallim Kemal Hü
seyin B. bu vak'anın li.boratuarı. 

4 _ Muallim Abdülkadir B. Ke-

bet tümörü. 
5 _ Dr. Nazmi B. vecih plastiği 
6 - Dr. Sait B. burun plastiği. 
7 - Muallim Kemal Hüseyin B. 

ongine monocytaire. 

Mevzu ve vak' aları 
tebligatta bulunmu!lardır. 

hakkında 

Bu husu,ta cereyan eden müna· 
kaıalara müderris Tevfik Salim pa
ıa ile mu,.llim Talat, Sani Yaveı-, 
Abdülkadır, M. Kemal ve Burha
neddin Beyler iıtirak etmiılerdir. 
Bilhassa iki hastaya kendi vücutla
rından ke,ilen kemik ve deri parça
larından i,tifade edilmek suretilc 
yüzlerindeki nok"'anları tamamla
mak için yapılan ve muvaffakiyetle 
neticelenen ameliyat uzun münaka
şalara zemin tetkil etmi!tir. Riya
set tarafından içtima salonunda kısa 
bir nutuk irat ediJerek müsamereye 
iştirak eden zevl'\ta te,ekkür edil. 
mit ve bu senenin müsamerelerine 
nihayet verilmiıtir. 

Gazi Hz.nin kooperatif

çilik cemiyetine cevabı · 
-Darülfü;:;;;;;da kooperatifçilik 1 Kücü 1>ber "er 1 

cemiyetinin te~ekkülünü ve cemiye- '---------------' 
tin tazimatını reis sıfatile Muam- Türk-Yunan hakem 

mer Ra~iı B. Reisicümhur Hz. ne mahkemesinde 
telgrafla arzetıni,ıi. Gazi Hz. atide- Tüı·k • Yunan muhtelit hakem 
ki cevabı göndermitlerdir. 

Darülfünun emini ve koope
ratifçilik cemiyeti reisi Muam
mer Raşit Be_ve: 

"Samimi hi,(erinize teıekkür ve 

muvaffakiyetinizi temenni ederim.'' 
Gazi M. Kemal 

Bursada bir cerh ve bir 
intihar 

BURSA, 24 - Mustafa Vasfi ve 
Osman Beyler isminde iki arkadaı 
bugün münakaıa ederlerken i! kav
gaya binmİ! ve Osman B. tabanca
sını çekerek arkadatını yaralamıı
tır. Arkadaıırun öldüğünü zanne
den Osman B. Türkocağı binasının 

önüne geldiği zaman. ~~~c~yı ~al- ı 
bine sıkmıs ve kendını oldunnut-

tür. 

mahkemesinde perıembe günü bazı 
davaların rüyetine devam edilecek-
tir. 

Kadastr:1 işleri 
Tapu ve kadastro müdiriyeti umu 

mİyesi kada•tro heyeti fenniye mü
dür muavini Ahmet Salih Bey dün 
!ehrimize selıniıtir. 

Muhtelit mübadelede 
Muhtelit mübadele reisleri dün 

öğleden evvel İçtima ederek büro 
mesai ve raporları etrafında müza
keratta bulunmuılardır. 

Mezuniyetten dönenler 
Muhtelit mübadele hey'eti büro 

teknik reisi M. Labarka mezunen 
bulunduğu memlek>tinden dün av
det etmi.ı ve vazifesine ba.1lamııttr. 

lere verilecek varidat kay
dolunacaktır. 

Harici11e 
Hariciye vekaleti bütçe

sinde hariçteki ve merkez
deki memurların maaıatı i
çin 1 milyon 841 bin 454 
lira konmuıtur. Geçen sene 
ye niabetle bu kısımda 345 
bin lira tasarruf vardır. 

Malbı a· umum 
miidürliiğü 

Matbuat umum müdür
lüğü ilga edilmi9tir. Bu şu
be matbuatı hariciye ve da
hiliye namile taksim edil
miş, matbuatı hariciye, 
hariciyeye, matbuatı da
hiliye müdiriyeti de Da
hiliye vekaletine rap
tolunmuıtur. Buna mu
kabil hariciye bütçesine ye
niden ihdas edilecek harici 
iktısat umum müdürlüğü i
çin tahsisat konmuştur. 

Hükumet bütçede tasar
ruf temin ederken açıkta 
pek cüz'i mikdarda memur 
kalmasına azami derecede 
dikkat ve itina göstermiş
tir. Filvaki kadrolarda me
muriyeti ilga edilip te bat· 
ka bir memuriyete tayinine 
imkan görülemeyen memur 
larm adedi iki üç yüzü geç
memektedir. 

Mecdi SADREDDiN 

Sefaretler 

lngiliz kralının 
isim günü 

lngiliz sefiri M. G. Klark ve re
fikaları önümüzdeki perşembe gÜnü 
Ankaraya gideceklerdir. Haziranın 
3 üncü çarıamba ıtünü 1 ngiltere 
kralı Hz. nin isim günü olduğundan 
Ankarada sefaret binasında bir gar
den parti verilecektir. Ayni gece 
hariciye vekileti erkinile Ankarada 
bulunan ecnebi süferaya bir ziyafet 
verilecektir, ziyafeti bir ıuvare ta
kip edecektir. Ayni gün lstanbul 
İngiliz konsoloıhanesinde bir resmi. 
kabul yapılacaktır. 

Sof ya sefirimiz 

Sofya •efaretine tayin edilen muh 
telit mübadele Türk bey'eti sabık 

baımurahhası Tevfik Kamil Bey bu 
gün konvanıiyonel ile Ankaradan 
şehrimize gelecek ve burada bir kaç 
gün kaldıktan sonra Sofyaya gide
cektir. 

İpek böceği yetiştiril-. 
mes1 ıçın 

ANKARA, 25 (Telefon) 
İpek böceği ve tohumu yetişti
rilmesi muayene ve satılması 
hakkındaki kanunun 14 üncü 
maddesinin aşağıdaki şekilde 
tadili için hül<umet meclise bir 
layiha takdim etmittir. 

"Müçtemi bi rhalde ve asga 
ri bir dönüm mikdarmda yeni
den ihdas olunan dut bahçeleri 
ihdas tarihinden itibaren 10 se
ne müddetle arazi vergisinden 
muaftır.,, 

Hastalıklı ağaç 
fidanlar 

ve 

ANKARA, 25 (Telefon) 

Ağaçlarında bulaşık hastalık 

bulumm mıntakalarda hastalık 
h ağaç ve fidan ihracının men
ine dair hükfimet meclise bir la 
yiha teYdi etmiştir. Layihanın 
ihtiva ettiği esaslara göre ağaç 
larında bulatık hastahk bulu
nan mıntakalardan hastalıklı 
ağaçların yaı, kuru, köklü kök 
süz fidanların ihracını hastalık 
bitinceye kadar hükfunet yasak 
etmeğe mezun olacaktır. Bu 
yasağa kartı hareket edenler
den 50 liradan 250 liraya ka
ıhr para cezası alınacaktır. 

irtişa davası 
ANKARA, 25 - lrtita dava11-

na ait evrakı tetkik eden Müddeiu
mumi, tahkikatın geniıletilmesi için 
bunu müstantildiie vermittir. 

1 ) Perukar Mehmet çavuı Beyoğİunda 19 şubat 32S 
2 ) Andon Elik Ef. Beyoğlunda Kamer hatu :ı mahatleıinde 

3) 
4) 
5) 

6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 

12) 
13) 
14) 

15) 
16) 
17) 
18) 
19) 

l) 
2) 

3) 
4) 
5) 

6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
11) 
12) 
13 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

6) 
7) 

8) 
9) 

10) 
11) 

12) 
13) 
14 

15) 

1) 

2) 
3) 

4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 

11) 
12) 

13) 
14) 
15) 

IS kanun u evel 327 
Salih Ef. Beyoğlunda Soı·ma~ir mahalle •i 3 temmuz 328 
Pembe kadın Beyoğlunda 17 nıa.-t 33 • 

Ropen Bilezikçi Ef. Beyoğlunda Sak ızağacında 17 mart 332 
Fırıncı Anastas Ef. Beyoğlunda 17 mart 333 
Filip Togal ve Paskal Ef. Beyoğlunda 13 ağustos 333 
Dava vekili Diran Ef. Beyoğlunda 5 kanunusani 334 
Mühend11 Mustafa Ef. Beyoğlunda 7 haziran 334 

Karapyan Osep Ef. Şişlide 9 haziran ...334 
Kasap Perikli Ef. Beyoğlunda 24 haziran 334 

Ser acenta Ahmet Faik Ef. Şişlide 18 mart 334 
Alcko EC. Beyoğlunda - 28 teşrinisani 33-l 

Birahaneci Alekoandra Beyoilunda m"lrutiyet mahal-
lesinde 23 Eylul 335 

Doktor Ohaneı Horasanciyan Ef. Beyoilunda 27 tqrinisani 335 
F otika Beyoğlunda 29 ağustos 341 
Eliza kadın Beyoğlunda 14 eylül 341 
Cevahirci Mihalaki Hanoı Tünelde 25 eylül 332 
Bahriye katibi Mehmet Raıit Ef . Beyoğlunda Mustafa çele 

Kara Sava kadın Tatavla 
Kahveci Halit Ef. Feriköyde 

Kuyucu Tomas Ef. Tatavla 

bi mahallesinde 26 ıubat 334 

Hırdavatçı Agop Hodikyan, Feriköyünd~ 

17 tqrinisani 336 
26 eylül 331 

26 tetrinievvel 332 
4 tetrinisani 333 

Perukar Mustafa Ef. Feriköyünde 
Yüzbaşı Kamil Ef. Feriköyünde 
Fatma Zehra H. Feriköyünde 
Baki Ef. Feriköyünde 
Nuri ye H. F eriköyünde 
Kadir çavuş Feri köyünde 
Arabacı Nikoli Ef. Feriköyüncle 
Hatice Muzaffer H. Feriköyünd" 

imam Şakir Ef. Tatavlada 

• kanunuevvel 334 
1 mart 335 

19 mart 335 
27 temmuz 335 
'Z1 temmuz 335 
14 temmuz 337 

2 tqrinisani 337 
16 ağustos 339 

27 mart 926 

Hafize Vasfiye H. Cihangirde 27 !Ubat 325 
l smail Hakla Ef. Firuz ağada 20 mart 335 
Arabacı Hamdi aia Tophanede 23 niıan 327 
Şelt Ahmet Ef. Tophane ekmekçi batı mahallesi 3 nisan 328 

Arabacı Hayri ef. Tophane Ebülfazıl mahallesi 13 tqrinievvell327 
Müdür Hamit B. ., ., 5 nisan 328 

imam Ahmet Ef. Tophanede 31 kanunuevvel 330 
Hasan ağa " ,. 23 afuıtoı 333 
Demirci Haralambos Ef. ., ,. 2 teırinisani 334 
Mürettip Hasan ., • - 25 mart 335 
Binbaıı Halit Ef. ., • 7 nisan 336 
Hacı Arif Ef. Firuz ağa 4 tubat 338 

Süleyman Hilmi Ef. Tophanede 4şubat 338 
Saime H. ., ., 24 haziran 340 

Celep lsmail Ef. ., ., 6 tetrinievvel 926 

Fatma Saadet H. Kasımpaıada hacı Ferhat mahallesinde 
5 kanunuevvel 325 

Hacı Ahmet kaptan Kasımpaıada 26 nisan 330 
Kolağası lbrahim F eltmi Ef. Kasımpaf&da kadı Mehmet ef. ma-

hallesinde 11 nisan 331 
Zeynelabidin Ef. muhasebe mümeyyizi Kasımpafada 28 T. sani 331 
Sıhhiye memuru Mehmet Necip Ef. " ,. 17 mart 331 
Mavnacı Mustafa ağa ,. ., 22 mart 333 
Binbatı Ali Galip Ef. " ,. 26 mart 333 
Kolağası Hacı Mustafa Ef. ,. ,. 12 mayıs 333 
Ahmet B. ve Sabiha H. ,. • 23 kanunuevvel 333 

Attar Selim Ef. ,. ., 15 kanunuoani 331 
Ülfet H. ,. ,. 4 ıubat 334 
Rüsumat memuruMehmet Sadık Ef. ,. 10 ağustos 334 
Kolağası Hüseyin Avni Ef. ., " 29 ağustos 334 

Mülazım Mustafa Nail Ef. ., ,. 12 eylül 334 
Hamrnal Süleyman Kasımpaıada Hacı Mustafa Ef. hanında 

12 eylül 334 
16) Ayşe Hacer H. Kasımpaıada 2 tefrinisani 334 

17) Saniye H. ,. ,. 7 nisan 335 
18) Arabacı Hasan ağa " ., 31 mart 337 
19) Bahçıvan Nurettin Ef. ., 31 • mart 33< 

20) • Hacı Mehmet Ef. Kasnnpaıada 5 haziran 340 
21) Huriye H. Kasımpatada 21 kanunusani 341 
22) Esma Hesna H. Kaıonpaşada 21 ıubat 926 
23 ) Bakkal Huseyin Ef. Kasımpaf&ch 27 ıubat 926 
24) Ferit Ef. Bahri#e hastanesinde 20 kanunuevvel 339 
25) Tarakcı Meltmet Ef. Kasımpatada Kulaksızda 25 eylül 333 
26 Yelkenci Mehmet Ef. Kasmıpaıada Hacı ŞabaG. mahallesinde 

~ 27 eylül 333 

1) Saide H. Pangaltıda U ağustos 3211 
9 mart 329 

7 nisan 330 
9 mart 329 

2) Tüccar Karabet Gözümyan Ef. Şitlide 
3) Y ervant Kirkor Ef. Şitlide •• 
4) lotavri Kalfa Pangaltıda 

5) Tirifon ağa Pangaltıda 9 nisan 329 
i3 kAnunuevvel 333 
24 kanunuevvel 334 

9 nisan 335 
18 eylül 337 

28 eylül 337 

6) Sertabip Hayri Paıa Şiılide 
7) Tahrir reisi Melkon Ef. Şitlide 
8) Vapur süvarisi Rüıtü Ef. Pangaltıo, 
9) Analtaf zevcesi Narsile H. Romanya otelinde 

10) Rid\'an Pata zade Reşat B. Panl{altıda 
11) Sima kadın Elma dağında 16 kanunusani 339 

17 fubat 926 
28 eylül 334 
28 eylül 334 

12) Hennine H. Pangaltıda 
13) Müzeyyen H. Pangaltıda 
14) Hüseyin Hulki Et Pangaltıda 

1) 
2) 
3) 
4) 

5) 

1) 
2) 

3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

6) 

Kol ağası Mehmet Rifat Ef. Teıvikiy., 
Kahveci Mustafa ağa Tetvikiye 
Osman Ef. Teşvikiye 

Mehmet Talat Ef. Teıvikiye 
Aziz ağa K.ilhtane 

5 kanunuevvel 325 
30 nisan 327 

'. 7 kanunuevvel 331 
14 nisan 337 

24 ıubat 336 

Kahveci Abdullah ağa Galata 25 nisan 325 
Meryem H. Galata Arap camii mahallesi 6 ki.ııunusani 326 

Ahmet kaptan Galata Arap camii mahallesi 4 ıubat 328 
Kürekçi Ali usta Galatacla 8 temmuz 332 
Gülıende H. Gıı.latada kanunuevvel 334 
Ali Ef. Galatada 8 mart 335 
Salim Ef. Galatada 8 mart 335 
Nim eti H. Galata da Alaca mescit mahallesinde 25 aıuğtos 336 
Odabatı Ahmet Ef. Galatada 22 eylül 339 
Eleni kadın Gala tada 17 eylül 341 

Kömürcü lbrahim ağa Hasköydc 18 nisan 929 
Rina kadın Halıcı oğlunda 4 mart 330 
MüıeUıhit Ihsan B. Hasköy Keçeci piri. mahallesi 23 eylül 331 
Ali Ef. Hasköy Keçeci piri mahallesi 28 ağustos 333 
Bırotalmi Bohor lsalı: Ef. Hasköy Keçeci piri mahallesi 

29 may11 334 
Fabrika uıta11 Mehmet Nazmi Ef. Hasköy Keçeci Piri mahallesi 

18 kanunuevvel 334 
7) Ester ve Miton Hasköy Keçeci piri mahallesi 17 mayıs 335 

Yukarıda isimleri yazılı ve bizalannıla sösterilen tarih ve mahal
lerde vefat eden kimselerin mirasçılann üç ay zarfında Beyoilu dör
düncü Sulh Hukuk mahkemesine müracaatları lüzumu ilin olunur. 

Beyoğhı Dördüncü Sulh 
Hubuk Mahkemesinden: 

Kasımpatada furun soka

ğında 9 numaralı hanede mu

tasarrıfan nkin iken 11-5-931 
tarihinde vefat eden gümrük 

memurlarmdan Rıfkı Efendi-

DlD terekesine mahkemece 

vazıyet edildiğinden tarihi 

ilindan itibaren esbabı matlup 

ve alakadaranın BİR ay ve 

veresenln ÜÇ ay zarfında 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hu

kuk mahkemesine müracaat

ları lüzumu ilio olunur. 
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45(>()1-40900 :' 

48001 48.100 2 lle~ikta, 

48,JO 1 48600 4 
4llW 1-48920 7 

.'i2001- ~22.~0 2 Tık,im 
522.'i 1 52450 4 
;iNS ı S2fıSO ': 

21501 21800 2 Kı,ırq . ., 
21801 22100 4 
22ıoı 22.ıso 7 

3a<ıO r - 334SO 2 ' .ııtm ''" 
334;;1 -338SO 4 
;J.18.'i 1-34;180 7 

~8i)()' ~li-150 2 llıydarpa~ı 
28451-288~ 4 
288.'i l 29'21JO ' 

10001 10-150 2 Emirönü 
10451 107!\0 4 
107~1 1097.'i ' 

Mülkiye 
0200! 022•.tO 2 Mertıı 
02201 02.ıso 4 
02.151 02520 7 

32:i01-32tı00 2 Küçnkr•z•r 
3260 l .H (JtıO 4 

1000! 10200 2 Diunyolt 
10~01-ıo;ıoo 4 
10301-10410 7 

28001-281.50 2 Kıımhpı 
28151-28800 4 
t83o ı -2s4:ıo 1 

26001-26150 i Aı 

26151-26300 4 
2630 ı 36.370 1 

14001 - J 415() 2 Gılua<arıJ 
141.~1-14300 4 
14301-14475 7 

19001 19!05 ! Tarlı1'ıtı 

22501-t2b50 3 Ü~kiıde 
22ft51 -~!800 4 
22801-20020 i 

18001-18200 ~ Kıdıklly 
18201 18400 4 
!&4-01-18560 7 

06!\01 Ob6~ ! Cır5. 
066Sl-Otı7~0 4 
Olı7~ 1-06980 7 

ilmiye 
045ul-045'l5 'l Xüçtikpuır 
01001-0!140 ~ f'ıtih 
04001 04-0~0 2 Kumkapı 

03~01 

01501 
o.ıoo ı 

03550 Z Btfik taş 
0251 O 2 l\uleJ..ıpı> 
0301-0 't SeUm;ız 

OlOlll 0-20.5? 2 llıyd•rpış. 

00501-00STO 2 EmlRönü 
01500 Ol ~so 2 Kımerhatua 

Avans ve Hidematı vataniye ma
aşları 1 haziran 1931 de kadınla .. 
ra ve 2 haziran 1931 de erkekle
re Hoçapaşa Maliye şubesinden 
tedive olunacaktır. 

Seyrisefain 
Merkez aceutuı: Galata 

K6prübatı B. 2362; ıube 
aceutui: Sirkecide Mlihlir
darude ltauı 22740 

--~~~-~~~~~~~-· 
Trabzon ikinci P. 

( ANKARA ) vapuru 28 
mayıs perşembe akşamı 

Galatadan [İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Riı.e, 
Hopa] ya kalkacak dönüşte · 
Pazar, Rize, Of, Sürmene, 
Trabzon, Polathane, Tire-

bolu, Giresun, Ordu, Fatsa, 
Ünye, Samsun, Sinop, 
İnebolu, Zonguldağa uğra
yacakbr. 

Mersin postası 
(ÇANAKKALE) vapuru 

29 mayıs cuma 10 da Ga
latadan Çanakkale, İzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, 
Fethiye, Antalya, Aliiye, 
Mersine kalkacak, dönüfte 
T aıucu , Anamor, Finike, 
Andifli, Kalkan, Kuşadası, 
Geliboluya da uğrayacakbr. 

Ayvalık sürat postası 
(MERSiN) vapuru 26 

Mayıs salı 17 de Sir
keciden Gelibolu Ça
nakkale, Kilçükkuyu, Ed
rrmit, Burhaniye Ayvalığa 
kalkacak dönüşte Albno
luğa da uğrayacakbr. Gi
dif ve geliıte Gelibolu için 
ylik alınmaz. 

l hazirandan itibaren 
Bandırma ve Karabiga 
postalarımız 18 de kalka
caklardır. 

TAV'L ZADE VAPURLAR! 
Muntazam AyvalıK Po t ... ı 

'elaınet 
apurıı perşembe 
kşamı saat l 7 

de Sirkeciden hareketle Gelibolu 
1 Çanal..kalc , Kliçüklr.uyu, Altın

<ıluh, Edremit, Burhaniye ve 
AyYahğa uimrt ve avdet edecektir 

Yolcu bileti vapurda dı verllir. 
Adres: Yemişte Tavilııdt 

biraderler telefon 1 un bul !21 O ....................... 

' 
' 

DOYÇE LEVANT LİNIYE 
Hamburg, Brem, Anven, 

lstanbul ve Bahrisiyah ara
sında azimet ve avdet 
muntazam postası: Ham
burg, Brem, Stetin, Anvers 
ve Roterdamdan limanımı
za muvasalab beklenen 
vapurlar: 

TfNOS vapuru 29 ma
yısa doğru 

AKILA vapuru 2 hazi
rana doğru 
THESSALİA vapuru 8 

hazirana doğru 
OLIMPOS vapuru 10 ha

zirana doğru ----
Burgaz, Varna, Köstence, 
Kıılas ve lbrail için lima
nımızdan hareket edecek 

vapurlar: 
ANDROS vapuru lima

nımızda 
THESSALIA vapuru 8-10 

he z unda tahmilde 

Yakında Batum iç.in hare-
ket edecek vapurlar: 
TINOS vapuru 29 - 31 

Mayıata tahmilde 
-~-

Hamburg, Brem, Anveu, 
Roterdam ve Dançig için 
yakmda limanımızd.n ha-

reket edecek vapurlar: 
APOLONİA vapuru 28'-

30 mayıata tahmilde 
AKILA vapuru 2-4 ba

ııiraada tahmilde 
NOPLIA vapuru 10-12 

haziranda tahmilde 

enir~--------------~-------~---~ 

Fazla tafsilat iç.in Gala
tada Ovakimyan hanında 
kain umumi acenteliğine 
müracaat. 

tılaı 

ı ha' Laleli apartmanları Müdürlü .. 
u. K 

diği ğiinden: 
ı. 

-4U 
ip h 
en 

Lal li apartmanlarında üçüncü dairede 11 numarah dört 
odalı ev ile 1,2,7,10,11,12 numaralı dükkinlarm Mayısın• 

oluztmcu cumartesi günü saat onda müzayedeye baılanarak 
--- · · ·· · ·-· ' · .. -' ·· · · ........... ~-l·ril.-

Telefon: Beyoğlu 641- 674 

Dr. A. KUTIEL 
Cild ve emrazı ziihreviye 

tedavihanesi ve elektrik lii
bo ratuvarı, Galata Kara köy
..1- ı.;.~ak .. i fuı:unn sırasında 

••-ct• ........... ~,~- ... ---·- .... ·- • zayedesi 

Belediye Müstahdemler idaresi 
talimatnamesi 

-1-
r eşkilat ve vezaif 

Madde 1 - lstanbul belediyesince İktıaat müdiriyetine mer
but olmak üzere (Müstahdemler idaresi müdiriyeti) namı altın
da bir daire teşkil olunmuştur. 

Madde 2 - Bu dairenin vazifeleri; dördüncü maddede muhar
rer müstahdemleri tescil ve onlara hizmet cüzdanı ita etmek ve 
hususi müstahdemler idarehar:csi ve kalemleri açmak İsteyen
lere kanuna tevfikan ruhsat vermek ve bunları mürakabe eyle
mek ve ihsai malumatı cemederek icap eden mercilere bunları 
bildirmektir. 

Madde 3 - Tescil edilen müstal>demlerin her birine mahsus 
olarak fİ§ usulüne göre dosya ve kayıt tesis edilecek ve bu dos
yalarda müstahdemler hakkındaki malumat ve vesikalar kayıtlı 
ve mahfuz bulunacaktır. 

-2-
Müstahdemlerin tabi olacakları şartlar 

ve tescil suretleri 
Madde 4 - Müessese ve hanelerde istihdam olunan mürebbi

ye sütnine, hizmetçi, atçı, çamatırcı, u§ak, bahçıvan, hususi şo
för, arabacı, seyis gibi kadın ve erkek hizmet erbabı İşçiler bu 
talimatname hükümlerine tabidirler. 

1 Bu müstahdemler daireden verilmiş ve lktısat müdiriyetince 
mühürlenmit bi rhizmet cüzdanını hamil bulunacaklardır. 

Madde 5 - Müstahdemle revvelki ahval ve hizmetleri hak
kında nümunesi veçhile tanzim edecekleri beyannameyi mahalli 
ihtiyar heyetlerine vezabıta merkezine tasdikettirdiktensonrasıh 
hi muayene raporu ile birlikte belediye müstahdemler idaresine 
tevdi edeceklerdir. Bu beyannamelere sahibinin vesikalık bir fo. 
tografı yapıştınlır. 

Vesikaların tetkiki neticesinde istihdamına kanuni bir mani 
sıhhi ve ahlaki sebepler bulunmadığı takdirde müstahdemlere 
evvelki maddede yazılı hizmet cüzdanı verilir. Müstahdemlerin 
beyanname ile birlikte idareye verecekleri daha iki vesikalık fo
tograftan birisi bu hizmet cüzdanına, diğeri üçüncü maddede ya
zılı sicil dosyasına yapıştırılacaktır. 

Madde 6 - Hizmet erbabından her birinin muayyen ve sabit 
bir ikametgahı olacak ve bu ikametgah belediye müstahdemler 
idaresine kaydettirilecektir. 

Madde 7 - Hizmet cüzdanlarında işçilerin hüviyetlerini iyice 
tesbit eden izahat ile fotografları, idaredeki dosya numaralan ve 
bulundukları i§e ilk batladıkları tarih ve muayyen ikametgahları 
gösterilecek ve hıfznsaıhha kanununa ve m19'<arrer usulüne tev
fikan zamanında yapılacak sıhhi muayene neticeleri kayıt ve 
i§aret edilecektir. 

Madde 8 - Hizmet cüzdanı harhangi sebep ve suretle zıyaa 
uğrana zayiindea diğeri verilir. 

Mdade 9 - Ytoniden hizmet talebinde bulunan veya bulundu
ğu yeri ve işi terkeden kimseler evvelemirde Belediye müstah
den~ler idaresine müracaatla betinci maddede yazılı cüzdanı al
mağa veya zaten hamil olduğu cüzdanı ibraz ve son hizmet etti
ği yerden almış old~u hüsnühal varakasının aslını idarede hıf
zolunmak ~:ı:ere tvdi etmeğe mecburdur. Şu kadar ki itçi İsterse 
kendisine tasdMı bir sureti verilir. 

Madde 10 - aelediye kanununun 15 inci maddesinin 8 inci 
fıkrasile işbu talimatname hükümlerine tevfikan tescil edilme
yen, hizmet cüzdanı olmayan, sicilinde ve cüzdanında muamele 
ve vukuat ve uhhi muayene yürümeyen müstahdemlerin 4 üncü 
maddedeki itlerde hizmet etmeleri memnudur. 

Madde 11 - Müstahdemler ellerindeki cüzdanları talep vu
lruunda salahiyettar memurlara tetkik ve kontrol için gösterme
ğe mecburdurlar . 

Madde 12 - Ceza kanununun, terbiye mükellefiyetlerinin sui 
istimaline ve §eref ve haysiyetin ve umumi adap ve ahlakın ihla
line matuf hükümlerine temas edici mahiyette bir cürmün mür
tekibi olduğu tahakkuk edenlerle ehliyet ve sıhhatleri ikinci mu
ayenelerinde salahiyettar tabipler tarafından talil olunan müstah 
demlerin cüzdanları belediye hukuk müşavirliğinin mütaleası 
alındıktan sonra istirdat ve kendileri belediye kanununun 15inci 
maddesinin Sinci fıkrasına tevfikan hizmetten menolunurlar. 

Madde 13 - Müessese veya hane sahipleri hizmet cüzdanları 
nı hamil olan müstahdemler hakkında belediye müstahdemler 
idaresine müracaatla lizım gelen izahatı almak ve icabında dos
yalarnı ıtetkik ettirmek salahiyetini haizdirler. Cüzdansız veya 
cüzdanında tescil ve usulen muayene tekerrür etmemi' müstah
demlerin kullanılroasından doğacak maddi ve manevi zararların 
mes'uliyetini tayin hakkındaki kavanini mevzua hükümleri bit
tabi mahfuzdur. ' 

-3-
Harçlar ve kaydiyeler 

Madde 14 - Hizmet cüzdanından 25 kuruş bedel alınır. 
Madde IS - Belediye kanununun 15 inci maddesinin 73 üncü 

fıkrası mucibince müstahdemler için iş kalemleri ve idarehane· 
!eri tesis ve idare edenlerden bir defaya mahsus olarak 10 lira 
ruhsat harcı ahnır. Bu harç hilen mevcut olanlardan da istifa 
edilecektir. 

-4- - ·- - "Ilı 

Hususi Müstahdemin idarehanelerinin tabi 
olacakları şartlar 

Madde 16 - Muhilli haysiyet ve namus bir guna cürüm ve 
fiilin mürtekibi bulunmamak ve itbu talimatnamenin 15, 17, 18 
inci maddeleri hükümlerine riayet etmek ~artile her isteyen zat 
müstahdemin idaresi açabilir. 

Madde 17 - Müstahdemin idarehanesi açmak isteyenler aça
cakları idarehanenin mahallesini, sokağını, hane numarasını be
lediye müstahdemler idaresine bildirecekler ve ruhsatname ala
caklardır. 

Madde 18 - Hilen mevcut hususi müstahdemin idarehane
leri müessisleri ile bundan sonra bu gibi idarehaneleri tesis ve ' 
küşat etmek isteyenler aşağıda yazılı hususata riayet mecburi
yetindedirler. 

A - Belediye müstahdemler idaresince tanzim ve kendileri
ne ita kılınacak nümunesine göre muntazam bir defter 
tutmak; 

B - Hususi idarehanelerdekayıtlı vehizmete amade hizmet 
erbabı işçileri ve kendilerine yeniden müracaat edecek
leri; Belediye müstahdemler idaresine göndererek Be
lediye kanununun 15 inci maddesinin sekizinci fıkrasına 
ve işbu talimatnamenin be,ici maddesine muvafık su
rette beyanname verip tescil ettirmek ve hizmet cüzda
nı aldırmak; . . . 

Belgrat ormanları i~letmc müdi
riyetinden: 

Bel~rat mu haf aza ormınlannın 

ten .. ıl ,.e ımarı dolayısilc mevı..:ut 

ka\ ın, ~ürgen, kı:'tane \ e m'şe 

•J!:•cluından çı~anlma<ına lüzumu 
ftnni ha<ıl olan devrilmiş \'C dikili 
olanlardan da kuru ve hastalıhlı 

bulunan ı~a\'lard:ın hu<ule gelecek 
takrihen 2 !2500 kaııtnr odun ve 
1300 metro mikabı A"•Fi mamul 
kere-tenin iki <:n! müddclle lıeher 

kantarı 12 kuruş ve n1eşenin beher 
metro mikiıhı 10, ka~ının 5, gür~c· 

nin 5 ve ke~ ancnin 8 Jira hedrl· 

lcrlc olbaptakı şarma:ne '" ınuka· 
velename>indc münderiç şerait dıi

re ... indc 31 mayı:, 931 [arihine mü 
sadif pazar ~ünü '""t t .'i te ihale 
edilmek üzert ve karalı zarf usu1i1e 
miizaı ednc korıulmuştur. Talip 
olan!uın hcd.:li ihıılenin yüzde yedi 
quçuğu ni>bcıhde depnzito \cya 
leminat mektubu ile <eraili teıhhü 
di,. eyi 'ızi~ c i mil..,ıit oldu~una 
ye or.nan işini haşerahilccek l..ud
retc malik bulunduğuna dair [icartt 
O<U>ındın musaddak \e•aıkl ihtiva 
eden tekllfnamelerile birlikte Dd
terdarlık binasında mıiıe~ekkil mü· 
za, ede 'c ihale komi~~ onuna 'e 
~artnıme 'e mukavelename şers.itini 
anlamak İSlİ\"enJerin de eyyam1 mü
zayede de .\nkaro. lstanbul , .• lzmir 
orman müdiri)·etJerine müracaat C}

lemc'.eri ilil.n olunur. 

lstanbul 4 üncü İcra Me
murluğandan: 

j KARADENİZ POSTASI 

Vatan vapuru 
27 mayıs 

Çarşamba 
ııünü aktamı 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zon
guldak, İnebolu, Samsun, 
Ordu , Giresun, Trabzon, 
Sürmene ve Rize ) iskele
lerine azimet ve avdet 
edecektir. 

O
'kk t Gelecek haftadan 

1 a itibaren Karadeniz 
hattına vapurla-

. rımız s ı günleri 
lstau- a ı hareket 
boldan edecektir 

Tafsilat için Sirkecide 
Yelkenci hanında kiin 
acentesine müracaat. Tel. 
İstanbul 1515 

iLAN 

Tamamına 4840 lira kıymet 
takdir edilen Kumkapıda Ça
dırcı Ahmet çelebi mahalle
sinde sandal sokağında eski 
13 yeni 25 No. lu bir bap 
hanenin 16 hissede 14 hissesi 
açık artırmaya vazedilmiş 

olduğundan 11-6-931 tari
hinde şartnamesi divanhaneye 
talik edilerek 29-6-931 tari
hine müsadif pazartesi günü 
saat 14 ten 16 ya kadar lstan
bul 4 üncü icra daiıesinde 
açık artırma suretile satıla

caktır. Artırmaya iştirak için 
yüzde yedi teminat akçesi 
alınır. Müterakim vergiler ile 
belediye resimleri ve vakıf 
icaresi müşteriye aittir. Hak
ları tapu sicillerile sabit ol
mıyan ipotekli alacaklılar ile 
diger alakadaranın ve irtifal{ 
hakkı sahiplerinin bu hakla
rını ve hususile faiz ve ma
aarife dair olan iddialarını 
ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitele
rile bildirmeleri lazımdır. Aksi 
halde hakları tapu sicilleri!e 
sabit olmıyanlar satı' bedeli
nin paylaşmasından hariç ka
hrlar. AIAkadarların yeni icra 
ve iflis kanunun 119 uncu 
maddesi hükmüne göre tevfik 
ve hareket etmeleri ve daha 
fazla malumat almak isteyen
lerin 931-115 dosya numara· 
sile memuriyetimize müraca· 
atluı ilin olunur. 

1927 mali senesi nihaye
tine kadar Milli Hnkiımet 
bütçelerine müteallik borçlar
la Milli Hükumetin zamanına 
ait bütçe ve adi emanet he
saplarında kayıtlı borçların 
alacaklıları 1513 numaralı 
kanun mucibince tubat I 930 
nibayetine kadar müracaatla 
müracaat vesikası almışlardı. 
Tayin edilen bu müracaat 
müddetin hitamından sonra 
tebeyyün ve tahakkuk eden bu 
gibi borçların alacaklıları için 

1-4-931 tarihinden itibaren bu 1 
kerre kabul edilen 1783 nu- 1 
maralı kanun mucibince altı ı 
ay daha müracaat müddeti 
tayin o!unmuştur. Eylül/930 
nihayetine kadar hitama e
recek olan bu altı ay müd
det zarfında aliikadaranın 
mahalli ikamet itibarile tabi 
oldukları en büyük mal me
muruna ha istida müracaat 
ederek müracaat vesikası al- 1 

malan ilin olunur. 
-~-

Belgrat Ormanları , 
' 

İşletme Müdüriyetinden: 
Kuctkemcri iııok mıhalliııde 

mevcut birisi 107 küsur metre mık'· 
aba muıdll 473 ve 4igeri 134 ku· 
sur metre mikabı muadil ~tıO adet 
idare aılı dört köte .c kuru me~e 
kert ıelcri bther mımul metre mıki· 

1 bı 20 lira esaı bedel tle Ye olbap
tıkl şarrnamuinde mdndcri~ <crait 
dairesinde 28-5·931 tarihin• miıudıf 
pcrşombe ıünü uat 15 to ihale edil· 
mek üzere açık arttırma ıureılle iki 
kalem olarak saulıcaktır. Tılipltrill 

ihale bedtlinin yüzde ~edi \ıuçı,~u 

niıbeıinde teminat akçclcrile Dtfıcr· 
darlık binasında müteşekkil müzı

)ede Ye ihale komityonunı, çıp ve 
şır[name iıtin ls[anbul Mtldüriyttine 

'e koresıtleri görmek iStC\enlerinde 
mıball'nlekı memurlua müratutl.m 
lltn olunur. 

ıdarehaneleYine verilen ruhaatr•:.;eler istirdat olunacak 
tı.ı:.; 

-5-
ldari ve inzıbati maddeler 

Muvakkat madde 19 - ftbu talimatnamenin neşri tarihindeı 
itibaren üç ay zarfınd amüstahdemlerin altıncı maddede zikrolı 
nan tafailitı havi beyannameyi belediye müıtahdemler idares 
ne vermeleri mecburidir. 

Madde 20 - Cüzdan veya vukuat muamelesi noksan cüzdan 
la hizmet edenler veya muayyen müddet içinde beyanname ver 
meyenler ve alelıtlak i9bu talimatname hükümlerine riayet et 
meyenler umuru belediyeye müteallik ahkamı cezaiye kanun~ 
mucibince cezalandırılrrlar. 

"' * * 
İstanbul belediyesinden: Belediye müstahdemler talimatna-

mesi mucibince hususi müstahdemin idarehaneleri ve it ka
lemleri itletenlerin ruhsat almaları ve talimatname muc;b:nce 
muamele ifa eylemeleri muktezi bulundujıından İıtaııbul 
hududu belediyesi dahilindeki bu kabil iş kalemleri ve ida
rehane müessislerinin tarihi ilandan itibaren nihayet üç gün 
zarfında Belediye iktisat müdüriyetine müracaat eyleme'.erl 
lüzumu ilii.n olunur 

"' ,. .. 
Fatih yangın yerinde 67 inci adada Mimar Sinan mahalle• 

sindi! 2424, 1351 - 1 harita numaralı arsalar arasında 2, 71 
metro yüzünde ve 16,20 metro murabbaı sahasındaki arsanır 
metro murabbaına 3 lira kıymet takdir olunarak satılma! 
için açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi gör• 
melı: için her gün levazım müdürlüğüne, müzayedeye Sirmel 
için üç lira teminat akçelerile beraber ihale günü olaı 
18/6/931 perşembe günü saat O'l beşe kadar encümeni d;. 
:_:___ .. tları. 



Piyango , 
••••••• 1 

Tebdil müddetini beş 
gün temdit ettik 

Karilerimiz neşrettiğimiz kupon
ları göndermesinler, saklasınlar 
"Politika,. gazetesinin ilk 1 "Milliyet" in piyangoıu da-

müHbakuma ait kuponların ha zengindir. Bu piyango için 
fişmukabilinde tebdili muamele ileride tafıilit vereceğiz. Kari
sinin dün ak9am biteceğini lerimiz §İmdilik kuponlarım 
. ilin etmi9tik. Fakat taşradan saklasınlaı·, 
'.aldığımız telgraflarda, uzakta Politika'mn ilk nüahaaına ait 
bulundukları için kuponlarını hediyeler ıunlardır: Kendi mü 
henüz yetittinneı'te vakit bula- sabakamıza ait hediyeleri ileri 
nıayanlar mevcut olduğunu an de netredeceğiz. 
ladığmuz için, bu müddeti be§ 

1 - Bir ayaklı Navman dikit ve 
gün daha, yani 27 mayıs çar-

b k k d d 
nakq makinesi. 

Şam a a şamına a ar tem it 2 _ Bir Filipı radyo makinesi, 
ettik. 

3 - Bir Erika marka yazı maki-
Binaenaleyh, bu ilk müsaha- nesi. 

~aya ait kuponları Ç&rfamba 
4 - Bir sahibinin seıi gramofon, 
S - Altı adet tayyare piyangosu 

nısıf bileti. 

alqamına kadar tebdile devam 
edeceğiz. 

Dikkat! :::L 6 - Eminönünde Selanik bonmar 
şesinden iki adet fotograf makineıi, 

7 - Ankara caddesinde "Milli
yet'' gazetesi ittisalinde Ahter ter• 
zihanesinden iki katümize ısmarla
ma ko5tüm. 

lerimiz, Politika'nın 
ikinci defa tertip etti
ği ve bizim devam et
tiğiıniz piyangonun 
kuponlarını da bize 
gönderiyorlar. Bizim, 
kuponlarını değiştir
diğimiz piyango ev
velce Politika'da inti
şar eden piyangodur. 

8 - Bet karümize birer çift iokar 
pin (Erninönünde Altınçizmeden). 

9 - On kariimize ikiter kifilik 
müteakip üç prog•·am için sinema 
biletleri. 

10 - Beş kariimize bit-er senelik 
abone, 

11 - B"! kariimize altışaı· aylık 
abone. 

Bunlardan baıka 170 kariimize 
muhtelif kıymetl~rde ve işlerine ya
rayacak mütenevvi eşya hediye ede 
ceğiz. 

Bu hediyelerimizin bir kısmı 
Bahçekapıdaki yerli mallar pazaı·ın 
dan ve Necip Bey müıtahzeratı ma
ğazasından alınmı§trr. 

"Milliyet" in şimdi neşretti
ği kuponları bize göndermeyi
niz ve saklayınız. Çünkü bu ku 
~onlar henüz ikmal edilmit de 
~ildir. Bizim neşrettiğimiz ku
i>onları, hepsi tamamen çıktık 
lıın ııonra, toplu olarak gönderi 
iliz. Bizim hediyelerini Yerece
i!imiz piyango kuponlannı net 

Bu hediyelerden maada ayrıca 
~f kiıiye de beşi bir yerde Cümhu 
rıyet altınları hediye edilecektir. 

Kuponları posta ile 
gönderenler 

tettiğimiz piyango değil, "Po- Kuponlarını posta ile gönde 
litika., nm evvelce tertip ede- renlerin isim, adres ve kur'aya 
tek kuponlarını neşrettiği pİ· dahil olacak fiş numaralarının 
tane'odur. netrine devam edeceğiz: 

372 - Ankara birinci ordu müfettişliğinde Naim B. vaaıtaaile 
Yıldız Hanım . 

373 - Ankara Ziraat bankası umum muhasebesinde Sadettin 
Bey 

374 - Balık pazar Nafia han 15 numarada Jak Efendi. 
375 - Beşiktaş Kılınç Ali Alem kadro sokak 14 numarada 

Huriye Hanım. 
376 -Sivas Kayseri infaat müfettişlik doktoru Salih Münir B. 
377- Ankara Emniyeti umumiye üçüncü şube şefi Kazım B. 
378 - Bandırma Osmanlı bankasında Sait Halim B . 
379 - Halkalı Ziraat bankası Şefik B. 
380 - Salih Paşa mahallesi 30 numara Cemil B. 
381 - Cibali yaprak tütiin deposunda apel memuru Agah B. 
382 - Ayvalık sürmeli zade Hakkı Bey mağazasında Hasan ı 

Alp Bey. 
383 _ Ankara posta ku~s':' 1~ Matmazel Jardmira. ' ~ , ı 
384 - Sivas Nafia muhaaıbı Azız Bey. 
385- Balıkesir Osmaniye mahallesinde 14 numarada Kırimli 

zade Mustafa Bey. i 
386 - Eskişehir hamam caddesi S8 numarada şekerci ve pas- j 

tacı Mustafa Ahmet Bey. 
387 - B. K. hattı Bahkesir ,ubesi muhasibi Ntili Bey 'ı 
38Ş - Ankara D .O. yollan ticaret dairesinde Münir Reşit B. 
389 - Söke ekinci zade Ali B. mahtumu Mehmet Şükrü Bey . 
390 -Kadıköy Ricai Bey sokak 77 numarada Sabriye Reşat H 1 
391 -Ankara erkek lisesi 3 B.den 256 Süleyman Bey. 

k 392 -Ankara M. M. Reisi Kazım Paşa H;ı:. nezdinde Bybodan 
393- Galata Voyvoda ban numara 6 Tahsin Bey 
39-1- Ticaret odası muhasibi Bürhanettin Bey. 
395 - Ankara Yenişehir Necati Bey caddesi 3 numarada Kon 

ya ıııeb'usu Kazım Bey mahtumu Selçuk Bey. 
1 396-Aydm Ziraat bankası ve;ı:nedarı AliB. kerimesi Melek H 

397 - Ankara Posta kutusu 154 Madam Melihar. 
398 - Akhisar C. H. fırkası katibi Kaminya Bey. 
399 - Akhisar kazasında Retat B. mahallesinde Bahattin B. I 

oğlu Fuat Bey. 
r 400- Kadıköy Recai 8. sokak 77 numarada Mahmut Bey. 
t 401 - Ankara mahalli idarelerde memur İbrahim Hilmi Bey 
u '402 - Büyük erkim harbiye M. şubede erkanı harbiye binba-

şun Sırrı Bey 
'403 - Ankara Ziraat bankası memurlanndan Nuriye Sey· 

_ feddin Hanım 
_ 404 - Ankara Samanpa;ı:arı foto Rıdvan vaııtasile Hlmit 

Bey 
e <I05 - Karamanda çiftçi Ayacı 3de Ahmet Hilmi Bey 
1 406 - Ankara Çıkrıkçılar yokutu Mersin caddesi 4 numanı 

a- Nermin Sabri Hanım 
·ıı r ..ıl - Ankara Ziraat banka11 mubaberat memurlarından 
rı Cevdet Bey 

t08 - Ankara Samanpazarı Evkar kıraathane1i müsteciri 
Ahmet Bey 

e- q09 - Ankara Gümrükler umum müdörlüğü zat maatları 
O memuru Fethi Bey . • . 

410 - Ankara Ziraat bankası muhaaıbı me•'uılü İbrahım 
ın Hakkı Bey 
k "It - Bursada Çekirgede İneröllü ;ı:ade Saffet Bey oğlu Ne-
r· • cat Bey 
ek ·~( Bitlnedi) , 
ar 

MiLLE 
En mükemmel ve elverişli 

Otomobil ve Kamyon 
Lastikleridir. 

Çiln.k.il: 
1 - Taban ve yanlan yekpare olduğu için çatlamak 

ve yandan açılmak tehlikesi varit değildir. 
2 - Tabanı yol şeklinde ve yola taınamen muntabık 

olup genİf tabanın her noktası yola temas eder 
ve bu sayede gayet yavq ve her tarafı müte
sa viyen aşınır. 

3 - Ünifleks bezleri sayesinde bütün listik mütte
hiden hareket ederek pek tehlikeli olan dahili 
friksiyon ve ısınma ortadan kalkar. 

EN UCUZ FiATLARLA 
En Yüksek Kilometro 

Elde Etmek için 

Ialnız M 1 L L ER lhnız 
OTI AŞ: Otomobil ticaret! T.A.Ş. 
Beyoğlu istiklal caddesi No. 239 

Telgraf: OTOMATA Beyoğlu, Telefon: 
B.O. 2866 

Ayvalık hukuk hikimliğin

den: 
Ayvalık kazası elektirik 

işletme müteahhidi hakime 
Hanım tarafından mukadde
ma Ayvalıkta mukim iken 
halen ikametgahı meçhul bu
lunRn selanikli marangoz iz
zet uıta aleyhine ikame olu
nan elektirik Jcereyanı sarfi
yat bedelinden 58 lira 96 

• kuruş alacak davası üzerine 
müddeaaleyhin ikametglhı 
meçhul olduğundan tebligat 
icrası mümkün olmamış ve 
tebligatın ilinen icrası mah
kemece tekarrur etmiı oldu· 
ğundan muhakeme için tayin 
olunan 25 / 6 / 931 perşembe 
ğünü saat lOda Ayvalık sulh 
hukuk mahkemesinde huır 
bu!unması aksi takdirde da
vanın gıyabında rüyet edile
ceği hukuk usulü muhakeme
leri kanununun 141 inci mad
desine tevfikan ilin olunur. 

Dünyanın en hassas 
ve en dakik saati 

15 sene için taahhütlüdiir. 
1929 senesi Bar.elon 

meşherinde birinciliği ka
:ı:anmışbr. Fiatların ehve
niyeti ve saatlerin zarafeti 
bilhaııu diğer markalann 
fevkindedir. 
Tllrkiye için umumi vekili: 

V AHE OTOCfYAN 
lstanbul SultanhamamNo. 52 

lıtanbul Üçüncü İcra Da
iresinden: 

Bir borcun lklenmesi için 
paray• çevrilmelİne karar 
verilmlt olan maranğoz fab
rikalanna ait rende ve pılanya 
daire destere tezgAblarıoın 
30 Mayış 9Şl cumartesi günü 
saat onda Beşiktqta Akaret· 
lerde 21 No. lu dükkanda 
açık arttırma ıuretile ikinci 
ve son olarak sablacakbr. 
Talip olanların mahallinde 
meınuruna müracaatları ilin 
olunur. 

İst. 4 üncü icrassından: 
Birinci vakıf hanında dör

düncü kattaki dairei mahsu
sasında icrayı ticaret ederken 
~lyevm ikametgahı mechul 
lranlı Taki zade Hace Meh
met efendiye: 

İstanbul asliye dördüncü 
Hukuk dairesinin 930 - 820 

:No. ve 26-8-930 tarihli hac
zı ihtiyati kararında: Haciz 
Ağa Bala efendinin haciz vazu 
fekkine mezun vekili Bili! 
Fevzi' bey tarafından ibraz 
olunan ve İstanbul mahkemei 
asliye dairesi ikinci hu -
kuk dairesi kaleminden 
muta 13 agustoı 930 tarihli 
derkenar ile mahalle pha
detnamesi vazı hacze kafi 
görülmesine ve mütehacciziin 
aleyh İranlı Taki zade hacı 
Mehmet efendi ile şahsı sa· 
!isin zarar ve ziyanını temi· 
nen bin liralık kefaletnamede 
ita eylemesine mebni haci;ı: 
Ağa Bala efendinin Hukuk 
mahkemesinde tahtı bükme 
aldırdığı dokuz bin liranın 
temini istifası için mütehacci· 
zü aleyhin mutasatrıf olduğu 
Bebekte Dere ve Kiliıe so
sakağında 2 mükerrer ve iki 
cedit 29-39 No. lu maa müş
temilat iki bap hanesinin icra 
ve iflas kanununun 254ve255 
inci maddelerine tevfikan ih
tiyaten haczine ve kanunu 
me:ı:burun 27 inci maddesine 
tavfikan muamelei hacziyenin 
ve tebliğiyenin dairei icraca 
infazına 26 agustos 930 tari· 
hinde karar verildi diye mu
harrer olan itbu karar Bey
ağlu taposuna tebliğ edildik
ten aonra diğer bir nüsha
ha111 da ticaretbaneniıe gön
derilmiş iııede halen lranın 
semti mechulünde bülunduğu
nuz muba9ırının verdiği meş
rubattan anlaplmakla ilin 
tarihinden itibaren 30 otuz 
flin içinde itbu karara ya 
bizzat veya tarafınızdan bir 
vekili kanuni göndererek iti
razatınızın dermeyanını aksi 
takdirde sükiltunuz karan 
mezkfiru kabul etmiş addo
lunacığınız tebliğ makamına 
kaim olmak üzre tarafuııza 
ilanen teblit olunur. 

---• Dr. lhıaıı Sami---• 1 !STAFiLOKOK A.ŞISI 
H lstafllokoklardan mütevellit 
P, (ergenlik, kan çıbanı, koltuk 

J, :: ~:b:anı, arpacık) ve blltiln " taııklanna karfı pek 
sirll bir aşıdır. 
vaayolıı -No 18tt _ .. 

4 ,., 

Edirne Kız Muallim Mektebi Mü
dürlüğünden: 

1 - Mektebimi;ı:de yaptırılacak olan ( 26678 ) lira ( 79 ) 
kuruş bedeli ketifli banyo, d~. su tesiaah, sahne ve teferruatı, 
pasaj ve diğer inşaat 19/5/931 tarihinden itibaren yirmi gü.n 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

2 - Plan ve şartnameleri görmek isteyen taliplerin fstan
bulda Güzel San'atler Akademisinde Maarif Vekllleti Resmi 
Mimari Bürosuna ve Ediroede mektep idaresine müracaatlarL 

3 - Münakasaya iştirak edecek olanların münakasa. ko
misyonunda fenni ehliyet ve mali vaziyetlerini reımi vesaikle 
iabat etmeleri lllzımdır. 

4 - İhale 8/6/931 pazartesi glnll saat ( 15 ) te Edirne 
Maarif Eminliğinde milteşekkil komisyonda yapılacakbr. 

5 - Teminat makbuz ve mektupları münakasa ve ihalit 
kanununun maddei mahsusuna tevfikan ihzar ve zarflar iha
leden yanm saat evvel komiıyon riyasetine tevdi ,edilmit 
bulunacakbr. ,.---··i ............. llll!llllllll!iml ......... -~ 

·ısT ANBUL VİLA YETi 
DEFTERDARLIK iLANLARI 

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

İstanbul' da Bahriye kıdemli yüzbaşılığından 
mütekait Ali Riza Efendi. 

İstanbul' da Bahriye kıdemli yüzbaşılığından 
mütekait Çankırılı İbrahim Efendi. 

İstanbul' da Bahriye çarkçı kıdemli yüzbaşıh
ğından mütekat Sütlüceli Kadri bin Ali Efendi. 

İstanbul' da Tersane doklar dairesi işletme 
şubesi azasından mütekait Galatalı Hüseyin Vas
fi bin Mehmet Efendi. 

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

Topçu atış mektebi muamelat memurluğun
dan mütekait Zati Efendi. 

İstanbul Defterdarlığı muhasebe müdüriyetine 
bonoları ğelen eshabı istihkak esanıisi balaya 
dercedilmiştir. 931 mayış nihayetine kadar mü
racaatları ilin olunnr. 

* • * 
Çanakkale defterdarlığından: 

Bedeli muhammenesi 
Lira K. Cinsi No. mevkii 
3730 00 mağaza 2-28 Hastane caddesı 
1181 26 yüzde dokuz hesabile faizi nizamisi olan 

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

' 

M.1\1. satın alma 
komisyonu ilan1 
Milistaki kıtaaı ve müe,;s s 

tın ihtiyacı otan ekmek kapa! 
1 zarfla münakasaya konmuştur 

İhalesi 28 mayıs 931 perşemlu 
günü saat 16 da Milasta askt 
ri satın alma komisyonunds 

yapılacaktır. Taliplerin şartnı 
meyi görmek ve tekliflerini veı 
mek üzere teminatlarile mez 
kiır komisyona müracaatları. 

* * * 
Semizoiu, Taze bakla, Ta

z~ kabak, Patlıcan, Taze fa· 
sulya, Taze bamya, Yeşil bi· 
ber, dolmalık biber, Kırmızı 
domates. 

Bursadaki müeuesat ve lo
taatm ihtiyacı olan yukarda cin 
si yazılı dokuz kalem sebze ka 
palı zarfla münakasaya kon 
muıtur. İhalesi 27 mayıs 931 
çarşamba günü saat 15 te Bur 
aada askeri sattn alma komisyo 
nunda yapılacaktır . Tal iplerin 
,artname ve tekliflerini vermek 
üzere teminatlarile birlikte mez 
kiır komisyona müracaatlar1. 

• * * 
16,20,24/5/931 tarihinde 

üç defa ilan edilen Zafran
boludaki k:ıtaatın unu ile sı · 
ğır eti münakasasıodan sarfı 
nazar edildiği ilan olunur. 

3 üncü Kolordu 
ilanları 

As.SN.Mp. nin bir senelik 
ihtiyacı olan azami 43,920 a3-

gan 40880 kilo ekmek 
aleni münakasa sureti le 

satm alınacaMır. İhale 
si 6-6-931 saat 15 te icra oluna

caktır. Taliplerin şartnameyi 

görmek üzere her gün öğleden 
evvel ve münakasaya iştirak 

için de vakti muayyeninde te
minatlarile birlikte komsiyonu 
muzda bulunmalan ilan olunur 

* * • 
AS.SN.MP. için 13,725 ki-

\o koyun eti kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. Tek 
lif mektuplan 6-6-931 saat 16 

da açılarak ıfiatlar haddi layık 
görüldüğü takdirde ihalesi icra 
kılınacaktır. Talipler şartna
mesini görmek üzere her gün 

öğleden evvel ve münakasaya 
ıiştirak iç.inde tarifatı kanuniye 
dairesinde mektuplarını vakti 

muayyeninden evvel komisyo
na ita etmeleri ilan olunur. 

* * * 
Bakırköyiinde barut fabrika 

st arazisindeki otlar müzayede 

i al1'1liye suretile satılacaktır. 
Talipler araziyi göımek için 

mezkur FB. Muhafız bölüğü

K. na ve müzayedesi 30-5-931 

de saat 15 <tedir. Taliplerin 
yevmi mezkurda müracaatla
rı. 6-6-931 

Askeri mektep
ler ilinatı 

Gülhane hastanesi.le Askeri 
Ttbbıyc Tatbikat mektebi ihti 
yacı için 5,000 kilo fırancala a 
leni münakasa sure-tile satm a 
hnacalktır. Münakasası 3 hazi
ran 931 çanşanba günü saat 14 
te Ha~biye rnekt-ebindeki sa

tın alma komisyonuna müraca 
atlan ve iştirak için de vakri 
muayyeninde hazır bulunmala 
n ilan olunur .. 

Birinci İflas Memur'.uğuıdan: 
Mukaddema mahkemece 

ilanı iflasına karar verilen 
İstanbulda Kutucularda büy!'c 
kutucu hanında icrayi ticaret 
eden Aseo ve Merdikyan şir
ketine izafeten şürekiidaıı 
Moiz Aseo Efendinin eshabl 
matlubuna teklif ettiği kon
kordato alacaklıları t:rafın
dan kabul ve mahkemece 
tasdik edilip iflasııı kald r ı. 
masına karar verildiği iJan 
olunur. 



et 
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Bugün işe başlayabilirsiniz. 

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

Hemen buglln İt Bankasından bir kumbara alarak 
para biriktirmeye batlayabilirainiz. 

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

1 TÜK!YE iŞ BANKASI! 

Muharrir ve T abileriO:~ 
nazarı dikkatine 

Maarif vekaletinden: 
Gelecek ders senesi batında neıredilecek mektep kitap

arı listesine koım m1k uzre muharrir ve tabildr tarafından 
yeniden gönderilecek kitapların tetkik zamanları, ıekilleri 
ve şartları şunlardır: 

1 - 15 haziran 1931 tuibine kadar Vekalete teslimedil
m: yen kitaplar 1931-32 ders ıenuiııe ait kitap listesine ko
nulmıyacakbr. 

2 - Tetkik için üönderilen kitapların iki nüsha olarak 
ve yazı makinesi ile kiğdın yalnız bir tarafına yazılmış ol
ması ve harita, resim ve şekil gibi kitaba iliYe olunacak 
!şeylerin de yalnız bir tak"m olarak beraber jCSnderilmeıi 
lazımdır. 

3 - Tetkike verilecek kitapların her kopya üzerinde on 
Leşer kuruşluk birer damga pulu yapııtırılmış olarak bet kuruş
luk bir pul ile birlikte ve Maarif Vekaletine hitaben yaaılmıı 
'oir istidayı melfuf olarak Marif Vekaleti neıriyat Müdürlü
ğüne taahhütlü olarak gönderilmesi veya elden tevdii li
z• mdır. 

4 - Yapılan tebligata uymayan şakilde gönderilen kitap
lar sahibine iade olunacakbr. 

BOMONTI K 1 Si 
Tecrubc edin iz. ~:msalı lirasında bu nefasette hiç bi.r rakı yoktu 

Kilosu 200 Kurustur. 
1150, 
30 

250, 300, 500, 1000 gramlık flfelerde ----- -50 60 100 200 kuru•• •atılıyor 

Her yerde arayınız · 

I<aracabeYHarasıl\1ü-
diriyetinden: ; · 

Karacabey 1 larasında mevcut olup Uludağ yaylalarına sevk edl
ı ccek koyunların su rlcri kapalı zarf usulile mii~ay edcye konulmuş 

ve 28· 5·931 tarihine musadil perşembe günü saat on dörtte 
Bursıda Baytar miidi riyeıi dairesinde ihalesi tekarrür etmi,tlr. 
~rıiti anlımak is tC}cn!trin Bur ·a Baytar müdiriyetine ve yahut Hara 
11erkezinddd komisyonu mahsusuna müracaa tları ve ihale güniı de 
j'iıZde yed i buçuk teminat akçelerini ve teklifnamelerini hamilen 
·Bursa Bavtar nı ıid i riy etindc hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur 

Balıkesir Vilayeti Encümeni Da-
imisinden: · 

Bandırmada idarei hususiye akaratından ve altında gazino 
ve lokantası bulunan büyük otelin mobilesi şartnamesine tev
fikan müsteciri tarafından tedarik edilmek şartile beş aene
lik icarı 31 mayıs 931 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
on beşte ihale edilmek üzre yirmi gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile müzayedeye vazedilmiştir. 

Talip olanlanların beş senelik bedeli icarı muhammeni olan 
12500 lira üzerinden yüzde yedi buçuk nisbetinde dipozito 
akçesini vezneye teslim ile ve yahut Banka mektuplarile 
yevmi meıkiırda usulü dairesinde teklifnamelerile Balıkesirde 
Encümeni daimii vilayete müracaat etmeleri ili -ı olunur. 

------:: --------•• .. Büyük Tayyare !! 
----·-----· --•• Piyangosu !! 
• • -· ---· 5. inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir. ~§ --•• ·-•• •• ---· -· Büyük ikramiye ~~ ----•• -•• -•• •• -•• 50,000 liradır. §§ --•• •• •• •• -•• 

A vrı ca: 15,000, 12,000, §§ ----•• •• --:: l ---- 10,000, 8,000, ~~ -· --•• •• -•• •• •• 
Lıralık ikran1iyeler ~~ -•• •• •• •• ------•• -•• ----------:: 

ve 40,000 
Liralık bir mükafat vardır. 
1111111111 ·ı 111111111111111'111111111111111111111111111111111111
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-----------------------· ---· -----· •• --

Evkaf Umum Müdürlü 
ğü Vakıf Akarlar 
Müdürlüğünden: 
Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 

~ 

Müddeti icarı 

1 
l 
3 
4 
5 

' 1 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Sekban bqı Yakup aga simitçi S·7-9 No. hane 
Çarıı kllrli:9üler 26 ıııo. dükkin 

" dinik S. 16 " ,. 
~dırcılar 19 ., .. 

K ff 80,," 
" • 

142-48,, ~ 
,, koJancılar 11 ,. ., 
,, çuhacı han llat lı:atta 29 No od! 

Çarşı çuhacı han tıst katta 31 No oda 
Çakmakçılar hüyllk yeni han alt katta S No oda 
Mercanda harbiye caddesi 60 No dükkan 
Çakmakçılar Valde han meacit alb 21 No oda 
Beyazıt kaııkçılar 9 No dlikkin 
Hocapaşa ibni kemal C. 46-48-50 No. maa oda 

tene 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

bodrum 1 
15 Kadirga boıtanı ali Mehmet paıa yokllfU 23 No hane 1 
16 Çakmakçılar yeni ban S. 33-37 No. dükkan 1 
17 Mahmut Paıa Kürkçü han ikinci katta 26 No. :ıda 1 
18 Sekban başı Yakup ağa Simitçi S. 3 No. d6kkin 1 
19 Hocapaşa karaki Hüseyin çelebi nöbethane C. 110 

No. arsa ' 
20 Üsküdar hace Hesna hatmn 1 No. ahır 
21 Üıklldar Rum Mehmet pafa bedeıtan derunu 1 No. 

dilkkin 
22 Tophane ~arabaı mektep çıkmazı 38-40 No. arsa 
23 Kabatat Ömer Avni Dolmabahçe C. 197-203 No. 

dükkin 
24 Üsküdar Rum Mehmet pqa çe9me meydanı sıra 

kahveler S. 13-15 No. dükkin 
25 Tophane Sultan Beyazıt cami arkaıı 10-12 No. araa 
26 Üsküdar Rum Mehmet pafa bedeıtan derunu 6-8 

No. dükkin 
27 Tophane Çavuşbafı Topçular C. 396.386-388 No. 

dükkin 
28 Beşiktaı vapur iskelesi 2-7-2-9 No. maa oda iki 

dükkan 
29 Beşiktaı Has furun S. 3-5 No. dükkin 
30 Feriköy Rum klisesi arkası 104-106 No. hane 
31 Pangaltı Fransız mezarlık karıııı 115 No. iki oda 

1 
1 

1 1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

bir mutbah 1 
32 Kasımpaşa Emin cami 43 No. dükkan 2 
33 Galatada Kulekapı 24 No. apartmanın 1 No. dairesi 2 
34 Nuruosmaniye Çarşıkapısına muttasıl 24 No. dükkin 2 
35 Pangaltı Fransız mezarlığı 115-2 No. oda 3 
36 Tophane Süheylbey 1-3 No. mektep mahalli 3 
37 Üsküdar Selmanağa cami S. 4-1 No. dükkin 3 
28 U:tunçarşı dllkmeciler C. 49 No. dükkan 3 

Mebdei icarlar: Eski müstecirler için aktin hitamı. Yeni 
müstecirler için te5Jim tarihidir. 

Müddet: 9 haziran 931 Salı günü saat on dört buçuğa 
kadar. Yirmi gün müddetle ilan edilen balada muharrer 
emlikin pazarlıkla kiraya verilmesine Encümeni idarece karar 
verilmiştir. Talipler şartnameyi okumak ve teminat ita ede- · 
rek icara ait taleplerini dermiyan eylemek için lstanbul 
Evkaf müdiiriyetinde vakıf akarlar müdürlüğüne müracaat
ları ilin olunur. 

Evsaf ve müştemilitı hakkında maliımat almk iıtiyenler 
müzayede odasındaki ecri misil raporunu okuyabilirler. .. .......... , ........................... .. 
Çocuklarınıza güzel ve emin bir tahsil ve iyi bir terbiye 

vermek arzusunda bulunan 

EBEVEYN 

ecru ee Kayıes•=-eunrrrz-~ .... iiiiiii~ 
Göreceksiniz ki: 

Fri -T K 
ulumbaları; en iyisi: en idarelisi ve en sağlamıdır 

~ 

1 
Tulumbanın ak.•amı ıurcı i 1 
mıhsu>adı lehimleamltılr. 

~ilindi r i uıun olup fazla 
havı tuylkımı mükemmclcn 

1 lemin eder. 1 

.. 
Sağlam ve ga yet l)atlı hi r 

oi .ıona maliktir. 

FLi-TOKS Deposu d :ıer marka lara ais
bcren ufaktır. Havı taııikı 

daha lı.uvvctli ve bu suretle 
daha idareli <•imasını 

k. iın k•!:lr. 
müm-

. Tulumbası asgari 3 
teminatlıdır. 

sene 

Her yerde, her zaman haşarat düşmanı ( FLİ - TOKS ) istimal ediniz 
( FLİ - TOKS ) sinekleri, sivrisinekleri, tahtakuruları, pireleri ve sair 

muzip ve muzır haşaratı dakikada mahv ve yumurtalcrrını 
._ tırtıllannı izale eder. 
-===:.-ı FJ.I - TOKS ) Giizel \ 'C s ıhhi bir l;oku neırcdcn yegane mayidir. 

Demiryolları idaresi llanla';;) B U Z 
1500 ton odun kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Mü- Okkası: 3 KuruŞ 

(Devlet 

11akasa 8-6·931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet Satış mahalleri şun!ardır: 
Demiryolları idaresinde yapılacakbr. lstanbul ciheti: 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını Beyazıt tramvay durağı 
ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar Getlikpaıa caddesi 
komisyon katipliğine vermeleri lizımdır. Nuruoımaniye Çenberlitaı so 

T .. lipler münakasa ıartnamelerini üçer lira mukabilinde kak 
A 1karada ve Haydarpaşada İdare vemelerinden tedarik Sultan Ahmet.~eruzağa sok~ 

Aksaray camu karşııı 
eeoehilirler. 

Doktor nasihatı: 
1-lastanın odasını kuru olarak süpür
meyiniz. Daima. yere 0o 2 nispetinde 

LYSOL 
f alameti farika) 

mahlulünden aerpiniz. Ve sonra da ıslak bir 
bez ile temizleyiniz. Taklitlerinden sakınınız 
Fabrikatörleri: SCHÜLKE ve MA YR A.-G.- Hambourg 

yegane acentaları: S. JACOEL Mahtumları 

ISTANBUL 

Şirketi Hayriyeden: 
1 Haziran 931 tarihinden itibaren mevkii mer'iyete gire

cek olan ücret tarifesi mucibince ihdas olunan tenzilatlı 
abonman karneleri atideki fiatlar llzerinden 28 mayıs 931 
perfembe günllnden itibaren Köprü Üsküdar iskelesinde 
ve yine Köprüde Abonman Kiıelerinde ıablmağa baılana
cağı muhterem yolcularımıza ilin olunur. 

Boğaziçinde mukim olanlara mahsus 

2 inci mevki 
300 
450 

30 varaklı kar. ebr fiatı 
1 inci mevki 

375 Vaniköy ve Bebeğe kadar 
525 Kavaklara kadar 
MlUenezıihine mahsus 

10 varaklı karneler fial< 
2 inci mevki 1 inci mevki 

110 137 1-2 Üsküdar - Betikta9a kadar 
125 150 Vaniköy - Bebeğe kıı.dar 
162 1-2 192 1-2 Kavaklara kadar 

1 
Köprüden 35 dakikada iritilen 

Suadiye Plljı, Gazino, Lokanta ve Oteli 
Haziranın S inci Cuma pnü açılacakbr. 

Plij, bütün asri konforu ve aıhhi ıeraiti haizdir. Oaıino 
ve lokantada her nevi meşrubat ve mekülit nefis ve eh
vendir. Parkta Maestro Sternadt idaresindeki orkeıtra caz 
her glln terennüm edecektir. Ayrıca mukemmel bir dana 
mahalli vardır. Otel, sıhhi ve temiz olup iyi ve flmİn bir 

idare tahbndadır. 
Mtie11esemiz Avrupanın en yüksek plijlarile bbıli kıyaı 
bir derecei mükemmeliyettedır. Tetrif edecek müat ... rilerin 

memnun kalacaklarını limit eyleriz 1 

Samatya Sulumanastır 
Unkapanı Taşçılar sokak 
Bahçekapı 2 inci vakıf han 
Bahçekapı Arpacı han 
Sirkeci Derviş sokak 
Sirkeci Hamam ıokak 
Balıkpazarı Hasır iskeleıi 
Tahtakale karakol sokak 
Fatih Saraçhane batı 
Fatih Şekerci Han 
Eyüp camii karşısında 
Bakırköy Aynalı bakkal 
Y eşilköy istasyon civarı 

Galata ciheti 
Galata Fermenecilerde 
Galata Perşembe pazarınd· 
Galata Millet hanında 
Galata Topçularda 
Galata Demirci sokak 
Galata Kılıcali Pqa camii 

Beyoğlu ciheti 
Beyoğlu Balıkpazarı 

Galatasaray Yeni Çarşı 
iıtiklil caddesi 
Asmalı Mescitte Sofyalı 
Boyoğlu Yilksek kaldırın 
Sıraıervide klise 90kak 
Beyoğlu Glavani sokak 
Beyoğlu Dervi' sokak 
Şişlide Osmanbeyde 
Şişlide Pangaltıda 
Şişlide Kurtulut caddesi 
Maçkada silihbane caddesi 
Kasımpa,ada Ragıp Bey ca 
desi 
Altın bakkalda No. 223 

Boğaziçi ciheti: 
Beıiktat iskelesi 
Bebek ilkele gazinoıu 
Arnavutköy mahallebicl 
Y eniköy mahallebici 
Ortaköy tramvay caddesi 
Emirııin mahallebici 
Tarabya rıhbmında No. 8 
Bliyükdere caddesinde 
Anadoluhiaar mahallebici 
lstinye bira deposu 
Kuzguncukta iıkele civarı 
Beylerbeyı mahallebici 
Çengelk6y maha!lebici 
Ôıküdar Çarııboyu 
Kadıköy ciheti: 

Kadıköy Çarıı içinde 
Modıı. caddesi No. 261 
Kızıltoprak Ihlamurda 
Erenköy istatyon civarı 

KAVAKLIDERE ŞARABI ı= 
Çocuklarını: NEUHAUSEN, Schaff

hause ( Silisse ) de kiin 

RHENANIA 
I _ Yaz mevelml l9ln 

Mndlriyet ~ 

ÇİKOLAT 
CEM i L 

Adalar ciheti: 
Büyllkada, Heybeliada, Bud 

Bu dilkkinlarda buzun ol 
kası 3 kuruttur. Fazlaya / 
tanlar hakkında telef 
Beyoğlu 4085 numaraya ; 
racaat olunması mercui 
Bu satıı mahallerinde ııe 
gündüzlü buz bulunur. J 

Vago~l-li, Tokatliyan, Abdullah Ef. 

içilir? Tokatlı ve ems3.lleri lokantalarla 
inhisar satış mağazası, Dimitroko-

I

Nerede s> tı ' ır? • H · E . y . -.-"""l pu;o, artı, rmıs, enıpuar ve 
• emsalleri bakkaliye mağazalarında 

j_!_sblnh'J! d•pnsu: G ht· Ö ~C'r Aı., i t H'l"'l N-, 12 

-------- --------·---

talim ve terbiye müessesesine göndermeleri tavsiye olunur 
Birinci Mr.ır !..cari malumat - \ sri lisanlar için hu Sllsi kurslar . ktiçilk 
sınıfk••l· münferit ders!cr, (Almanca ve Fransızca ) - iti nalı terbiye -
rn,i Parkı ' nyun mahnlle rl vardır. Çocukla rı n sıhhati için güzel bir 
·ne' kide aırıdir. Talep 'uku unda mijdürherçe şerait ve rna!Omat 
11 l ın , · ıı f ·fil ta ifn:ıınelt r gönd~rlHr. 

BEBEK'te 

liralıt lalı 
Dalyan önUnd• Selp Bey 
yelı•ı möbllell olere" ki
ralıktır. Derunundekllere 

mUreoeet 

ŞEKERCi 

HAFIZ MUSTAFA 
VE MAHTUMU 

. Balıçekapı Hamidiye caddesi 90 

' i 

Mes'ul müdürı Bürhaned 

t 

' 
' 
Q 

t 


