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Yeni 
Bütçe Barem her dairede- tatbik edilecek 

- - - -
Hükumet bütçeyi hazırlamış 

•e Büyük Millet Meclisine tak
ılinı etmiştir. 1931 senesindeki 
' "d 

fevkalade içtimaında mülhak bütçeler müzakere Meclisin 
edilirken 

~rı atımızda geçen senelere 
•ısbetle bir tenezzül olacağını 
~kleyorduk. Hükumetin tan
<ını ettiği bütçe, bu tenezzülün 
•hız milyon lira kadar olduğu
nu göstermektedir. 

bu dairelerin haremleri de teshit olunacaktır. 

Bir hükumet varidatı tenez
tiil edince üç şey yapabilir: 

'mııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııumıııııııııııııııııuııııııııııııııııı' Terk os 
İ Devlet dairelerinin 1 meselesi 1 - Vergiyi artırır, 

. 2 - Açığı kapamak için is, 
hkraz yapar, 

3 - Masarifi varidatına gö
te tenzil eder. 

; hepsinde BAREM 1-:'lakadar vekiller 

1 Açıkta kalacak 12 maarif emini = ızahat~~~cekler Avrupada her hükumet bu 
bene bütçesini tanzim ederken 
~- üç şık karşısında kalmıştır. 

Çunkü dünyada varidatı tenez
~ül etmeyen devlet yoktur. Ek
ıetj devletler, vergilerini artır· 
lllışlar, bazıları istikraz yolunu 
tercih etmişler, bazıları da a
Yakların1 yorganına göre uzat
~ak siyasetini takip etmişler
dır. 

~= digv er memuri- I_ H. Fırkası grupu heyeti 
idaresi 1 yetlere tayin edilecekler 1 

Bütçe işinde hükumetimizin 
'~ifesini diğer hükiıınetlerden 
llYllde işkil eden bir amil şu ol
llluştur ki hükumet vergileri ar 
lırnıak şöyle dursun, bilakis 
tenzil etmek için halka karşı 
taahhüt altına girişmiş vaziyet 
le bulunuyordu. Vergiler çok
~r, diye kopanlan gürültüleri 
h~pi~iz hatırlarız. Nihayet 
.ukumetimiz de halk hükume-

tıd· .. ır. Binaenaleyh halkın tema-
rulatından mülhem olarak, mil 
et~ karşı aldığı ağır vazifelerin 

:usaadesi nisbetinde vergiler
." tenzilat yapmağı vadetmiş

tı. Bu vaziyette vergi artırmak 
~Uı·etile açığı kapatmak yolu 
ılk adımdan kapanmış bulunu
Yordu. Bilakis vergiler üzerin-
de Yapılacak tadilat, açığı ka
Parııağa yardımdan ziyade esa
,h~rı tenezzül eden varidatı da-a . . 
:ı: ~1Yade tenzil edecek, yanı 
i ~teıı ınüşkül olan muvazene 
c''i;i. daha ziyade işkal eyleye
b e tı. Buna rağmen, hükumet, 
k~ arıılık Avrupada hiç bir hü-
ııııı~tin girişmeğe cesaret ede
~edığj bir teşebbüsü yapmağa 
de •&di üzere vergileri bir mik-
ar. 1 ·ı· y ~za tmağa karar verınış ır. 

1 trıi Maliye kanunlarının Mil
bet Meclisi tarafından tetkikine 

SS ANKARA, 26 (Telefonla) - 1 n üzerindeki faaliyetini 20 hazi- 5 il! Bugün bütçe encümeni mühim rana. kadar ikmale gayret ede- E = bir karar ittihaz etmiştir. Devlet cektır. ii 
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Mülhak bütçeler üze
rinde tetkikat 

Diğer devlet daireleri gibi açıkta kalan 

I 

memurlara nısıf maaş verilecek 

1 
mıntaka müdürü bareme dahil 
edilmeyerek ücreti maktuaya. 
nakil, merkez tabipliii ilıa ve 
baytarlık ihdası teklifi reddedil 

atlanmak üzeredir. 

mittir. Daktilo ücretlerinden 
ve merkez ambar memurluiiu 
naatmdan tenkihat yapılmıt· 
br. İstikrazlara kartı cüınhuri- ı 

r.eı hükumetinin siyase~i .~-
l~llıdur: Hükumet, imar ıçın ıs , Bundan başka tahlisiye ida-
;ı. F k t b'"t e- resine ait atların ia.,. bedelin-";'l'•za hazırdır. a a u ç r 
Qltı açığını kapamak için istik- den tenzilat yapıldığı aibi yaz-
'a:ı: Yapamayız. Esasen bazı lık ve kışlık elbise bedeli için 
~arkı ve vasati Avrupa devlet- de geçen sene bütçesindeki 
le · k · · d mikdar aynen muhafaza edil-rıııe son bir aç ay ıçın e ya-

ı) ti miştir. ıın ; ikrazların ağır şar arı, 

il kapıyı bize çoktan kapamış Bareme ıthal cdıl<. ve kadrola- Yeni kadroların tatbikı mü-
d ııtunuyordu. Siyasi kayıtlar- rmda tadilat yapılan tahlisiye ida- nasebetile mülhak bütçe ile ida 
dan saı-fı nazar, hazan faizi yüz resinin umum müdiiri re edilen dairelerde diğer dev-
e onu bulan bu istikrazlar, an- Necmettin Bey Jet daireleri gibi açıkta kalan 

b~k en b~takçı bir borçlun.un.ka ANKARA, 26 (Telefon) _ ınemurlara nısıf maaş verile-
! edebıleceg"i şartları ıhtıva . ··ıh k b""t cek ve baremin tatbikı münase 

ttııı k . Bütçe encümenı mu a u çe-
e tedır. ler etrafında tetkikata devam betile maaşları tenezzüle uğra-

t~u şerait altında hükumet, etmektedir. Dün 931 hudut ve yan memurların müktesep hak
d 1P edebileceği yegane yol- sahiller umum müdürlüğü büt lan muhafaza edilecektir. Hu-
ıırı Yür"" .. · "fı' ten dut ve sahiller sıhhat umum 

ıiJ umuş, yanı masan çesi ile tahlisiye bütçesi müza 
ederek muvazeneyı' bu su- k 1 . . 8 .. mu"dur" lüg"ünün bütçesi ile vari-r 1 ' keresini i ma etmıştı. u gun 

~t e temin etmeğe çalışmıştıı; de Evkat umum müdürlüğü dat kısmı 820 bin lira olarak 
' en s -ı l' · etı kabul olunmu•tur. Masraf büt-d b ag am ma ıye sıyas bütçesini ve baremini müzake- • 

,: odur. 1931 bütçesi, geçen reye başladı. Bu bütçede Evkaf çesinde mütehassıs tabiplik tah 

1 neye n' b ti t 'l n sı'satı kaldınlmı•, daiıni müı-İr ıs e e o uz mı yo umum müdürü ikinci derece ü- ' 
a ko.d k d 8 t d tahdeminden iüzumsuz görülen Ilı') ~r 110 san ır. u o UZ zerinden gösterilmişse e encü 
ı Yon lı b"t · h he . d bı'r ı'•çı' tayyedilmi• ve ayni büt 

ııı ra, u çenın emen men üçüncü derece üzerın en • • 
~~nl ~er masraf faslına taksim kabul etmiştir. Tahlisiye bütçe çeye 1929 senesi düyunu için 

ı llıı•t' M'll t M l' • b"t b 3760 liralık tahsisat konmuş-
Çe • • ır. ı e ec ısı u • si üzerinde de encümen azı ta 
~asdınden harita müdürlüğüne dı'J)er yapmı•tır. Bu bütçe il.e tur. 

ar he h k d t • d h 1 Bunlardan başka hudut ve ~it· men er ra am a en- tahlisiye idaresi bareme a ı 
at Vardır. d I d sahiller müdürlüğü bütçe liyi-
ı.. k olmaktadır. Ka ro ar a yapı- k k 

'•dcıü ılmet, bu tenzilatı yuka d h basındaki sarahate göre üçü 
lln b · lan tasarruf meyanın a mu ~- ınerakibi bahriyeden (kabotaj 

'et erı izah ettiğimiz zaru- sebeden yirmi lira maa_şla. hır 
ııltınd tı B 1 b b hal•kını haiz 50 safi tonilatoya be a yapmış r. ununa katiplik ilga edildiği gı ı .a- ~ 

~11r_aber, tenzilatın mümkün ol d kadar olan yelkenli ve motörlü 
gu kad 1 . e remde sekizinci dereceye ı . - gemı'ler) alınmakta olan mücel 

liıı ar memur arın vazıy hal edilmiş, rüsum kalemi imı· 
llı'ıe halel vermemesi için aza• . b' d tenz'I edilmiş ay- Jet patentalar resmi evvelce 10 

gay t .. · · B"'t n ır erece 1 
' f h 'ken 20 sefere 

ie re gostermışt.ır; u çe- 1 ni at ve muamelfıtı zatiye mü se ere ma sus ı 
~ açık vermemek ıçın bazı Y. . .. , . l"k 'l 'ki iblağ edilmiştir · 
adr0 ) d l k'h t ,d~iı~·r~ı~y:et~ı~n=d=e~u:ç;,,:k:a~tı~p;ı~ı;:g;a~, ~ı ~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~ lq· ar a yapı an ten ı a !! 

il) ıcesinde açıkta kalacak me- bütçesi, asgari fedakarlıkla 
~ lıtların nihayet bir kaç yuzü nın ne kadar .~üşkül ol~uğu~~ dünyayı saran büyük iktısat 
t "<ııı~mesi için sarf edilen gay- elbette halk ıçı.nden dogan hu- buhranı önünde bozulmuş mu
~~ htikumetin bu meselede ne kumet te takdır eder. Buna vazeneyi yeniden tesise muvaf
~il ar basiretle hareket ettiğini rağmen bir iki .YÜ~ memurun fak olmuş bir eser addoluna-

ıteriı·. açıkta kalması ıhtıyarolunuyor 
1-ta b ·· et mevcut zaru- bilir. tıı,5 • Yatını memuriyete bağla- sa, u, mucerr . 

•ıısanlar i.cin arıkta kalma- retten ileri l!'elmektedır. 1931 
Ahmet ŞÜKRÜ 

ANKARA, 26 A.A. - Cümhu
riyet Halk Fırkası grupu bugün sa 
at 10,30 da Afyon Karahisar meb'
usu AJi Beyin riyasetinde içtima e
derek büyiik konırre tarafından umıı 
mi hey'eti idarey" seçilen Hakkı 
Tarık (Giresun), Doktor Cemal 
(Bolu) Abdülmuttalip (Malatya) 
Beyler yerine grup hey' eti idaresi 
azalıldarına, Aziz (Erzunım). Emin 
(Samıun) Beylerle lbıan Paşa (Gi
resun) yı intihap eylemiıtir. 

Müteakrben grup ozıın bir za
mandan beri gazetelerde mevzuu 
bahaolan Terkos meselesi hakkında 
Etem Bey (Samsun) tarafından ve
rilen sual takririn~ gelecek içtima
da alakadar vekillerin cevap verme
sini kararlaştırarak dağılm>ştır. 

Mazbatalar 
ANKARA, 26 (Telefon) -

Mazbataları tetkik encümeni
nin mazbatası meclisin perşem 
be in'ikadında müzakere edile
cektir. Encümen mazbatasında 
kendisine havale edilen mazba 
talardan yalnız 2 Kütahya meb 
usu Tevfik ve Mustafa Ba
cak Beylrin mazbatasının tas
dik edilmemesini teklif etmek
tedir. 

Encümen diğer mazbataları 
muallel görmemi9tir. 

.~---

Murahhaslar 
gittiler ----
Türk - Macar :segalıat ko-

mitesi kongresi 
Geçen ıene Türk - Macar seya

hat komiteıi tetkil edilmiıti. Ko
mite bu ay içinde senelik içtimaını 
aktedecektir. Bu kongrede bıılun
mak üzre dünkü konvanıiyonel ile 
Turinır klübü ikinci reisi Şükrü Ali 
ve umumi ki.tip Cevdet Beyler Peş
teye hareket etınitlerdir. , ·-, 
Piyango 

KUPONU 

19 ) 
Bu kuponu kesip 

saklayınız. - --
Piyango tafsilatı 5 

salıifenıizdedir. 

ne/ 

Netice ! Yanlış hesap Bağ
Kıymetli evrakın 

da satıldığı 
tahakkuk etti. -· --

Teftiş lıey'eti reisi maatte-
essüf bu hakikati teyit 

edigor 

Adil Bey 
!\l;ıli ye re friş hcy'eti re"' · 

Satılan kıymetli evrak meseleıi 
hakkında Maliye tefti§ heyetinin 
yapmakta olduğu tahkikat bitmek 
üzeredir. Maliye teftiş hey'eti reisi 
Adil Bey tahkikatın son safhaaı 

hakkında dün bir muharririmize '" 
malümatı vermiştir: 

- Sultanahmet mahzeni evrakın
da bizzat tedl.ikatta bulundum. Mah 
zenin Uat katındflki kıymetli evrak 
cidden çok mükemmel bir ,ek.ilde 
tasnif edilmiştir ve olduğu gibi dur
maktadır. 

Yalnız alt kattaki evrak perişan 
bir haldedir. Asarı ile de bellidir ki, 
bu kısımdaki bir çok kıymetli evrak 
kıymetsizler meyanında satılmıştır. 
Sokaklarda yerlere düşüpte topla
nanlar da vaziyetin maalesef böyle 
olduğunu göıtermektedir. 

Rivayet edildiği gibi ıimdiki hal 
de kimsenin tevkifi yoluna gidilmit 
ve bazı memurlara itten el çektiril
miı değildir. 

Maarif vekaleti de 
tahkik ettiriyor 

Satılan evrak meıeleıini tedkik 
için, Maarif vekileti de umumi mü
fettişlerden Reşat Şemsettin Beyi 
memur etmiştir. Şemsettin B. dün 
hazineyi evraka ve defterdarlığa gi
derek meseleyi tetkike' başlamıştır. 
Mumaileyh dün maliye müfettişleri 
ile de birlikte bazı kimseleri isticvap 
etmiştir. Kendiıile aörüten bir mu
harririmize Şemsettin B. tahkikatın 
(Devamı beşinci sahifede} 

Büyük Gazi'ge 
v armagan 

Konyanın maruf ihti
yarı Ankarada 

ANKARA 26 (Telefonla) 
Konyanın maruf ihtiyarı Hacı Hüae 
yİn Efendi bir kaç günden beri An
karadadır. Gazi Hazretleri ile sene
lerce evvel tanışmış olmasını haya· 
tının en büyük zevki olarak anlatan 
ve epeyce zamandan beri tahassürü 
nü çektiği Büyük Patayı görmek 
için Hacı Hüseyin Efendi havayı 
müsait bulunca trene binmit ve An
karaya gelmiştir. Hacı Hüseyin Ef. 
seksen beşini eeçmiş olmasına rağ
men dinçtir. Kendisine tesadüf ede 
rek görüştüm. Şu sözlerin gazeteye 
geçmesini İstedi: 

- Ankara pek zorlu olmuş 
maşallah. Çiftliğe gittim. Her 
kısmını gezdim. Al/alı nazar
dan esirgesin. Eskiden bura
ları Allahın kırı idi. Gazim çok 
emek çekmiıı. Buralarını cen
net yapmış. 

Gazi Paşayı gördüm. Yüzün 
den gözünden öptüm. Re/ika
mın armaganı çevre vardı. Onu 
verdim. Çok şükür kendisi 
pek güleç. Gazi Paşa ile çiftlik 
te konuştum. O çiftçileri borç
tan kurtarmağa çalışıyor. El
betfe millet te, Allah ta onun 
yardımcısıdır.,. 

dattan döner 
Sinema1ar hakkındaki ta1imatna

me hem ha1kı işgal 
hem de ticareti sektedar ediyor 
Hazırlanan talimatnamenin süratle tadiline 

zaruret ve mecburiyet vardır 
Defterdarlık ve Vilayet sine 

malarda istihlak vergisi etrafın 
da sui istimal yapılmasına mi
ni olmak bahanesile bazı tedbir 
ler almıtlardı. Bu tedbirler yü
zünden sinema sahiplerile Vi
)lyetin arası açılmı9tır. Yaptı
ğımız tahkikata göre yeni alı
nan tedbirin mahiyeti 9udur: 
G~nlerde defterdar Sefik 

ve vali muavini Fazlı Beylerin 
imzasile sinemacılara tebligat 
yapılmıttır. Bu tebligatta ıine
macıların şu talimatnameye ri
ayet etmeleri emrediliyordu: 

1 - Sinema gi§eleri ancak 
seanstan evvel açık bulunduru
lacak ve seans başlar başlamaz 
kapanacak. Bir seans bitmeden 
diğer seanı için bilet vermek 
memnudur. 

2 - Bir seans İçin verilen bi 
let diğer seans için kullanıla
maz. 

Vilayetin vergi sui istimali
ne mani olmak için aldığı anla 
şılan bu tedbirlerin tatbikatta 
hukuku ammeyi ihlal eder va
ziyette olduğu aşikardır. 

Çünkü eğer sinema gi§eleri 
ni seans başlar başlamaz kapat 
mak icap edecekse, o halde 
tramvayın, herhangi nakil va
sıtasının teehhürü yüzünden 
bir kaç dakika geç kalan müş
teri, sinemaya giremeyecek de
mektir. İstanbul gibi nakil vası 
taları yavaş olan bir şehirde bu 
nu tatbik etmeğe çalışmak hal
ka beyhude külfet tahmil et
mektir. Biz, Defterdarlık kon
trol vazifesini yapsın diye, hal
ka bu kadar ağır bir külfet tah 

Vali muavini Fazlı ve 
Defterdar Şefik Beyler 

mil edilmenin manasını anla} a 
madık. Çünkü ti Fatihten kal
kan bir adam, Beyojluna vardı 
ğında sinema seansının bet da
kika evvel ba,ladığını görünce, 
gerisin geriye Fatihe dönmek 
mecburiyetinde kalacaktır ki, 
vergi kontrölü yapacağım diye 
halk üzerine dakikasında si
nemada bulunmak gibi bir vazi 
fe tahmil edildiği dünyanın bir 
yerinde görülmüş değildir. 

Bir seans için alınan biletin 
diğer seans için muteber olma
dığı da halkın hukukunu ihlal 
ediyor. Sazan sinema biletleri 
sabahleyin alınıyor ve istenilen 

. . (Devamı beşinci sahifede) . 

Abide komisyonu dün ilk içtimaını aktederken 

Şehit Kubilay abidesi 
lstanbuldan abide için on bin 

lira toplanabilecek 
Kubilay abidesi için vali ve 

belediye reisi Muhiddin Beyin 
riyasetinde teşekkül eden ko
misyon dün ıabah ilk içtimaını 
yapmıştır. İçtimada bütün İs
tanbul halkının hamiyetlerine 
müracaat edilmesi için, muhte
lif surette teşebbüsatta bulunul 
ması kabul edilmiştir. Bundan 
başka bilumum ücretli ve ma
aşlı m~murlardan bir aya mah
sus olmak üzere bir mikdar pa 
ra kesilmesi görüşülmüştür. 

Maaşları altmış liraya kadar 
olanlardan yüzde yanın, daha 
fazla olanlardan yiizde bir kesi 

lecektir. Maamafih daha fazla 
verenlerin ianeleri de maalmem 
nuniye kabul edilecektir. Şehri 
mizde tüccar ve esnafın da yar
dımlarını temin için Ticaret o
dasında tali bir komisyon te~
kil edilecektir. Tüccar, esnaf ve 
şirketlerden ne kadar alınacagı 
bu komisyon tarafından tesbit 
edilecektir. Civar kazalarda da 
belediye reislerinin riyasetin-

i de komisyonlar teşkil edilecek
tir. 

Abide için lstanbuldan on 
bin lira toplanacağı tahmin e
dilmektedir. 



No: 15 Yaz•11: M. Yavuz 

Venedikle ticaret 
İstanbul o zaman da bir ticaret 

merkezidi, 
gemilerden resim alınırdı. 

. - Ne tarafa gidiyorlar ? ı Firuz Pap haksız değıldi. 
- Bu tarafa doğru geliyor- (Trabzon) da Türkleri tanımı· 

lar .. Ve hünkar çok keyiflidir, yan rumlar, batlı batına bir hü 
oğlum! kumet halinde, Karadenizin ti-

- Ne demek istediğini an· mal kısmına hikim bir vaziyet 
lamadım, ihtiyar! İnsanlar sar- teydiler. 
hoş olunca, daha fazla kıskanç Trabzon havalisinde yapı· 
ı>lurlar... lan kaç.akçılık, günün yegane 
Bahçıvan uzaktan görünen ticareti idi. Finız Pata, vergi-

iki gölge gösterdi: den kaçan gemilerin kaçakçılı-
- İşte ,bir ağacın gövdesine ğına mini olmak iıteyordu. 

:layandılar... Sultan Mehmet, bu tikiyet 
- Görüyorum, ihtiyar! Sen- ve temennilerin mahiyetini an

den iyi görüyorum ... senin gö- ladığı gündenberi Firuz Pat•· 
remediklerini görüyorum! Bak, ya tiddetli emirler vermit ve bi 
Klio, padişahın boynuna sarıl- liiıtisna her geminin muayene 
dı... edilmesini irade etmitti. 

- Efendimizi ne kadar tes- Maamafih, Firuz Paıanın ye 
hir etmiş bu kadın .. ! rinde bir bqka kumandan ol· 

- Avucunun içinde oynatı- saydı, herkesten evel Venedik 
yor derneğe cesaret edemiyor- elçisi memnun olacaktı. 
sun değil mi? Firuz Paıa, muhasaradanbe-

- Aman, burada fazla ko- ri Hisar kumandanlığından de
nuşmayalım, oğul! Haydi içe- ğişmeyen, padişaha çok mer· 
riye gir ... Bahçenin bütün kapı but, rüşvet almaz, hazinenin 
larmı kapamağa mecburum.... menafiini fazla dütünür, cahil 

Hüsrev yavaş yavaş yürüdü. fakat temiz yürekli bir adamdı. 
Uzaktan (Klio)nun şen kah Sultan Mehmet, bir günken 

kahaları işidiliyordu. disine: 
~ ~ ~ - Firuz! Devletin menfaati 

Hüsrev odasına geldi.. ni kendi menfaatin gibi düşüne 
O gün padişahla birlikte ceksin ! Hazinenin anahtarları 

{Lomokopia [l)) civarında tet senin elinde demektir!. 
kikat yapacaklardı. Demitti. 

Sultan Mehmet, Karadenize Firuz Paıa, o günden sonra, 
geçen ecnebi gemilerinin bura· devlet menfaatini kendi cebi gi 
da muayene edilmesi ve muru· bi gözetmeğe ve gemilere vaze 
riye resminin de buradan alın- dilen kontrol muamelesini çok 
ması usulünü vazetmitti. ağır ıerait altında yapmağa bat 

Akdenizden Karadenize geç- lamıftı. 
oek üzere (Prepontis - Mar. Firuz Pata (Lomokopia) hi 
nara) ya gelen ecnebi gemileri sarından uzaklaştırılacak olur
'aradenize kaçak eşya getire· sa, ecnebiler için mesele kalma 
ek, lıtanbul limanında kalma· yacaktı. 
an geçip gitmek isteyordu. Sinyor Kontarino, yeni gele 

(Lomokopia) hisarında otu- cek kumandam nasıl olsa elde 
ran(Firıız) Paşa kaçaklığın ö- edeceğinden emindi. 
11üne geçmek için, ecnebi gemi- Firuz Pata çok mütedeyyin 
!erine kartı çok şiddetli davra· ve müteasaıp bir adamdı. 
nıyordu. Venedikliler onunla: 

istanbul'da bulunan Vene- - Rüşvet almaz! 
dik elçisi Sinyor Kontarino, Fi - Hediye almaz! 
ruz Paşayı hünkara şikayet et- - Kadından boılanmaz! 
mitti. - İçki kullanmaz! 

Tarihin dönüm noktasında, Diye alay ederlerdi. 
Fatih gibi azametli bir hüklim· Firuz Pata, hakikaten, Yeni-
dara ticaretin inkişaf ve terak- hisarın tepesinde manastıra ka 
kisi için Sultan Mehmed'e ilk panan bir kqiş gibi çok sessiz 
defa böyle bir temennide bu· ve münzevi yaşıyordu. 
lunmak cesaretini gösteren Ve Firuz Paşaya, bir gün eve!, 
nedik elçisi padişahtan tunu iı- Karadenize geçmek isteyen er
lemişti: zak yüklü bir gemi ile çok gü-
"- lstanbul bütün dünya- zel bir arap kızı getirmişlerdi. 

nın ticaret merkezidir. Buraya Firuz Paşanın, hayatında ilk 
Hindistan'dan, Buhara' dan A- defa olarak böyle canlı ve kuv
cemistan'dan, Semerkant'ten vetli bir hediye kabul ettiğini 
kuma,, halı, erzak ve sair kıy. görenler, meseleyi derhal sara
metli etya gelir. Türkler, bu ya haber vermişlerdi. 
ticaretin inkiıafına yardım et· O gün, Sultan Mehmet, Hi
mek için evveli limana gelen sara, bu itin iç yüzünü anlama
tüccar gemilerine kolaylık ırös- ğa gidecekti .•. 
termelidirler. Halbuki, (Lomo (Devamı var) 
kopia) hisarındaki kumandanı-
nız bu ticaretin inkitafma mi
ni olacak tedabir ittihaz ctmİ§· 
tir. Tüccara kolaylık yerine, 
itkence derecesinde suubet gös 
teri yor .. Sizden bu müıkilitın 
refini rica ederiz!., 

Sultan Mehmet, Venedik el
çisinin şikayet ve temennisini 
nazarı dikkate almıştı. 

Sinyor Kontarino İstanbul. 
da en maruf siyasi şahsiyetler
den biriydi. 

Fatih, Venedik elçisinden kat 
iyyen hoılanmamakla beraber, 
onun zekasını takdir eder ve te 
mennilerini daima is'af eyler. 
di. 

Sultan Mehmet, Sinyor Kon 
tarino'yu gizli ırizli takip ettir
meği ve kimlerle neler gorut
tüğünü anlamayı ihmal etme
mişti. 

Venedik elçisinin temennisi, 
zahiren, Türklere maddi feva· 
it temin edecek mahiyette gö· 
rünüyordu. 

Halbuki Sinyor Kontarino· 
nun maksadı büsbütün başkay
dı. 
[i]Bogaıic;~ Ru~ahilindc 

Ti.ı rkler tarahndan inşa edilen büyiik 

Hisar'1n hulnndutu semtin ismidlr4 

Türk ordusunun 
genç zabitleri, 

münevverler, 
kadınlar 
ve gençler 

yakında Milliyet sütunla
rmda ıızı çok alakadar 
edecek bir edebi roman 
okuyacaksınız. 

Bu romaoın muharriri, 
yazılan yeni neslin lisanı olan 
arkadaşımız : 

Burhan Cahit 
Beydir. 

Burhan Calıit Bttg bu 
en güzel eserını bilhassa 
Milliyet için yazmıştır. Ese
rin her sabrı Tlirk idealinin 
bir parçasıdır. 

Yüzbaşı Celal 
ismini tafıyan bu fevkalade 
eseri yakında gazetemiz sa
hifelerinde okuyacaksınız. 
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HARİCİ HABERLER •• ~· 
Tütün inhisar idare Hindistanda neler oluyor ? 

• kadrt1ları nın Yeniden faaliyete geçen asilere karşı Pencaptan 
. asker sevkedi1mektedir 

Kasıt mı? 
Lord Willington' un 

sarayı yandı 

Lorci Wil.ıngton 
YENi DELHEY 26 A.A.

y eni Hint valii umumisi Lord 
Willington'un sarayının sol ce 
nahında dün bir yanırın çıkımı 
ehemmiyetli hasarat yapmıştır. 
Valinin çalıtma odasındaki ga
yet güzel bir avize ile büyük bir 
kıymeti haiz oyma kitabeler ha 
rap olmuştur. itfaiyenin çarça· 
buk yetitmesi üzerine yangın 
bastırılmıJtır. 

YENi DELHEY 26 A.A.
Punijap'dan Birmanyaya bu ak 
pm bir alay asker gönderilece 
ği haber verilmektedir. Bir mik 
dar asker daha harekete hazır 
bulunmaktadır. 

Birmanyanm muhtelif yerle 
rinde asilerin yeniden faaliyete 
geçtiklerine dair haberler alm
ması üzerine buı·alara askeri 
kuvvet gönderilmesine lüzum 
görüldüğü zannolunmaktadır. 

ispanya ordu kadro
sunu daraltıyor 

MADRIT 25 (A.A.) - As· 
keri ıslahat projesinde timdiki 
üçer taburlu 76 piyade alayının 
ikişer taburlu 39 alaya indiril. 
mesi derpiş edilmektedir. 

Zabit mikdarı 22 binden 
7900 e indirilecektir. Orduda 
280 ceneral yerine 48 ceneral 
bulunacaktır. 

Harbiye bütçesi 700 milyon 
dan 500 milyona indirilecektir. 

Bir vapur karaya 
oturdu 

MARSILYA, 26 A.A. - Port -
V andreı' de hareket ederek Cezayire 
ıitmekte olan Elııolea poıta vapuru 
dün gece sis yüzünden Baleareı a .. 
dalan sahillerinden birinde karaya o 
turmuştur. Nufuaça 2ayiat yoktur. 
Vapurun ~it olduğu kumpanya ka. 
za yerine iki romörkör göndermif
tir. Bunlardan biri vapurdaki yol
cuları Cezayire götürec~k, diğeri 
gemiyi yüzdürmeğe çalııacaktır. 

Fransa toprağında 
Italyan ölüleri ! 

PARIS, 26 A.A. - lıalya müı· 
tetarlanndan M. Alfieri Fransa ıe. 
hirlerinden Bliııuy'ye ııelrnit ve bü
yük harpte ölen ltalyan askerleri
nin hatırasmı ebedil"flİrmek IÇln 
mezkür tehir civarındaki mezarlıkta 
yapılan abideye bir çelenk koymuı
tur. 

Bu münasebetle yapılan ayin ni· 
hayet bulduktan sonra M. Alfieri 
Franıız muhariplere Franıızca ve 

ltalyan muhariplere ltalyanca birer 
nutuk söylemit, l talyarun umumi 
harbe iıtirakine ait hatıraları can• 
landırıruıtır. 

Bir gölde kaza 
LUCERNE, 25 A.A. - Altı ki

ıiyi naklebnekte olan motörlü bir 
gemi, Quatre Cantones gölünde dev 
rilmiı ve içindekilerden dördü boğul 
muştur. 

Bursa lıapisanesinden 
kaçanlar 

Geçenlerde Bursa hapisanesinden 
kaçan yedi kitiden La:ı: Mustafa, 
Bekir ve Yahya yakalanmıılardır. 

•il'LOIWA.T ......... , .. 
Bizde 
Tenkit 
Bir müddettenberi ihracat i,leri

mizin yolunda ııitmediğinden şika
yet ediliyor. Kredi yok diyorlar. 
Avrupa piyasasını iyi anlayan tüc· 
car azdır, diyorlar. Velhasıl bir çok 
ıeyler söyleniyor. Ahmet, Mehmet, 
Ali ve Veli Beyler toplanıyorlar. 
Bir ıirket yapalım ve ihracat itile 
m"fırul olalım diyorlar. (x) banka
sına projelerini açıyorlar. Banka da 
bu tqebbüsü hem memleket namı
na istifadeli, h<ım de kendi nô.mına 
kirlı buluyor ve 500,000 lira aenna
yeli bir Limitet ıirket teeuüs ediyor 
Bunun üzerine bir takım gazeteler 
tutturuyorlar: 

- Harici ticaret inbiaar albna 
almıyor. 

Cevap veriliyor: 
- Canım bu inhiaar meselesi ne

reden çıktı? Böyle bir fey yok. Ti
caret serbesttir. 

- Pek iy; amma fİrkctin ıenna-
yesi çoktur. 
~ Bundan kime ne? Hem yanm 

milyon Türk lirası bu tqebbüs için 
çok değildir. 

- itin içinde bir feaat olduğu 
Limitet tirket olmasından beili. Ano 
nim ıirkt olmalı idi. 

- Allah Allah. Bunu tirketi te§
kil edenler düıünsün. Memleketin 
kanunları, efradın ticaretile me1ırul 
olmasına müıait olduğu gibi, Kol
lektif, Komandit,Limitet ve Anonim 
tirketlerin de bu itle iştiııal etmesine 
müıaittir. Bu, nihayet bu ite te
ıebbüs edenlerin, ne dereceye kadar 
mali mes'uliyet tekabbül ebnek is
tediklerine bağlı bir meseledir. 

- Afyon inhiıar[ meseleıine no 
buyuruluyor? Afyon inbiıarı bu i'
le alilkadardll'.. 

- Afyon iııhiıarının bu meoele 
ile alakası ne? HükUınet afyon tİca· 
retine değil, afyondan mamul uyuf· 
turucu madd :tere inhisar vazede
cektir. Fakat bu, uyuıtunıcu ınad-
deler iıtihlakinin bir takım beynel
milel kayıtlar altına alınması ve hü. 
kiimet te afybn müıtahaıh karteli
ne ırirmesi dolayıaile be)'flelmilel 
taabhüdatına riayet edebilmeoi için 
dir. Hiilı:Umet senelerdenberi karte

M. Briand 
istif asını geri 

almağa 
muvafakat etti 
PARIS 26 (A.A.) - Echo 

de Paris gazeteıi M. Briand'ın 
M. Doumer ile kabine azaaının 
talep ve iltimaalan üzerine Ha 
riciye nazırlığında kalmağa mu 
va fakat ettiğini yazıyor. 

Italyanın harbe girişi
nin yıldönümü 

ROMA 25 (A.A.) - ltalya 
müttefiklerle beraber umumi 
harbe giritinin yıldönümünü 
parlak bir surette tes'it etmit· 
tir. 

Fransada otomobil 
kurbanları 

PAR1S 26 (A.A.) - Matin 
gazetesi Pente - Côte yortusu
na tesadüf eden dünkü pazarte 
si günü yollarda vuku bulan ka 
zalar neticesinde ölenlerin 14 
ve yaralananların 55 kişi oldu
ğunu yazmaktadır. 

Umumi tatil yapılmıf olan 
pazar ve pazartesi günleri -bir 
çoğu otomobil kazası- olmak ü 
zere 31 kişi ölmüş, 100 kadar 
kimse de yarlllanmıttır. 

Amerikan maliyesi 
ne halde? 

VAŞiNGTON, 25 A.A. - Ha
zine nazırı M. Mellon bir nutuk irat 
etmiı ve bu nutuk telaiz telgrafla 
n~redilmiıtir. 

Mumaileyh, bu nutkunda bütçe 
açıimı düyunu umumiyeden tenzi
lat icraıtna müıait olmadığını IÖy· 
lemiıtir. 

M. Mellon, bu açığa çare bul
mak için Amerikan vatandatlann
dan ancak pekaz kimsenin mükellef 
oldufu İrat vergiıinin yeniden tet~ 
kik edilerek bir miktar tezyit edil
mesini iltizam etmektedir. 

Açıkta kalacak memurları 
miktarı pek azdır 

ANKARA, 26 (Telefon) -
Tütün inhiaan müdürü umumi 
si inhisar idaresinin yeni kad • 
rolarmı hazırlamakla meşgul-

dür. Behçet Beyin ver 
diği izahata göre inhi 
sar idaresinden açıkta ka-
lan memurların mikdarı pek az 
dır. idare için hazırlanmış olan 
yeni barem esaalannın tatbikı 

dolayııile tahassul edecek vazi 
yet hülisaten fudur: 

1 - Hususi nizamnamede 
musarrah olan yüksek maaşları 

§İmdiye kadar henüz alma 
olan müdirana bu maaşlar 
sene bütçesinden verilmey 
tir. 

2 - Baremin tatbikı dol 
sile üçüncü sınıf memur! 
bir kısmı maatlarını muhaf 
edecekler ve bir kıımı da ba 
den istifade etmit olacaktır• 

3 - Elyevm yükıek maat 
makta olan müdürlerin m" 
sep haklan muhafaza edil 
tir . 

4 - ikramiye için ayrıca 
kim konacaktır. 

Paris müstemlekat serğisinde 
İtalyan pavynu açılırken 

P ARiS, 26 A.A. - Paris müs
temlekit serııiıindeki ltalyan pav
yonunun açılına resmi dün yapılmıı 
tır. Meraıimde müıtemlekit nazırı 
M. Reynaud, maliye nazırı M. Piet
ri, Baıvekilet müıtefan M4 Poncet 
ile ltalyanın Pariı sefiri Kont Man. 
zoni ve 1 tal yan sefareti erki.nı ha~ 
:ı:ır bulunmuılardır. 

ltalyan nazırlardan Prens de 

Scalea serııi komiseri sıfatile ' 
diği bir nutukla 1 tal yan pavy 
nun vücude ııetirilmesinde takiı> 
dilen ııayeleri izah elmİf: 

"Afrika ltalyanların ve M. 
solini'nin üzerinde daima cazip 
tesir yapmııtır. Vaktile RomanJll 
tinde bulunmuı olan bu kıt'a ıı 
Romaya avdet ve rücu ebnekt.;.ıl 
Demittir. 

Cemiyeti Akvama muzaheret cemiye 
leri Birliği toplandı 

PEŞTE, 25 A. A. - Beynelmi
lel Cemiyeti Akvama muzaheret ce
miyetleri birliği pazar günü meb'u
san salonunda 15 inci umumi içti
ma.t:nı aktetmiştit·. 

Meclis encümenlerinde 
ANKARA, 26 A. A. - BüyÜk 

Millet Medisi lktısat Encümeni sa· 
ynn ve muamele vereileri hakkın~ 

daki kanun layihaları Üzerindeki 
tetkikatını ilan"I ederek maliye en
cümenine venniıtir4 

Encümen muamele verciıi üzerin 
deki tadilatta 15 beyırir kuvYetin
den az motör işleten müesseselerı 

verııiden muaf tutmuştur. 
Maliye ı<ncümeni veraset ver

gisi kanun l&yihaıı, adliye encüme
ni icra ve ifli.ı kanun liyıhaıı üze
rindeki tetkikatına devam eylemek
tedir. 

Macar federasyonu namına 1' 
Appony'i murahhaılara "Hoı ıı 
niz" demiştir. Kont Bethlen de 
car bükUmeti namına misafirlet'İ 
lamlamııtır. 

Ankarada asan ati 
ANKARA, 26 (Telef°") 

lktısat Ve. fidanlığında a 
leler taş çıkanrken Kili 
devrine ait bir mezardan t 
kıymeti haiz iki bronz tabak 
bir bronz kile bulmuşlar 
Bu etya Ankara müzesine t 
lim olunmuıtur. 

İnebolu ve Cide' 
dikilen fındık ağaçlat 

le gİrmeğe ve girdikten sonra da İ ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!911!!!!!!!!!!!!!! 
taabhüdatını yapmak için afyonu in -

KASTAMONI, 26 A.A. -1' 
bolu ve Cide sahillerinde iki Jll 
den beri fındık findaları dikilip 
tiıtirilmektedir. Bunlar yüzde J 
sen muvaffakıyetli neticeler Y 

tir. Fındık dikenler arasında -ıJ 
ocak sahibi olanlar vardır. Diıl 
fındıkların mecmuu ııeçen sene 
bin, bu sene elli bindir. Bunlarla 
liyetin ihtiyacı tamamile temin 
mittir. Sahil köylüsü vaziyetten 

hisar altına almaia çalıfıyor. Yeni 
tetkil edilen hususi bir ıirl<etle af. 
yon inhi&at'ı arasında en uzak bir 
münasebet yoktur. 

- Canım bu memlekette kelim 
ve tenkit hürriyeti yok mu? Ağzı. 
mızı açmayacak mıyı:ı:? 

- Bu sözler tenkit ve kelam hür
riyetini tebarüz ettirmek için söy. 
leniyorsa, maksadın bu olduğu ıa 
ba!lanıııçtan söylense de bahis uza
masaydı ne olurdu? 

Çelebi böyle olur bizde de tenkit 
dediğin ... 

* • * 
M. Grandi döndü 

ROMA, 2ô A.A. - Hariciye na· 
zırı M. Grandi Cenevre' den dönmüı 
tür. 

F ranaada grev devam 
ediyor 

ROUBAI, 26 A.A. - Sendika· 
lar tarafından tetkil edilen grev ko
miteoi tllleplerinin tamamen terviç 
edileceği zamana kadar Roubai ve 
Tourcoing' da greve devam olunma 
sına karar Yennİ!tİr. 

Pariste bir şimendifer 
kazası oldu 

PARIS, 26 A.A. - Pariı - Bas
tille istasiyonunda bir musademe ol 
muıtur. Bir eıya nııonu yoldan 
çıkmııtır. Bir qok kimıeler hafif su
rette yaralanmıılaı·dır. 

Lizbon'da tevkifler 
LIZBON 25 (A.A.) - 17 

ve 18 nisan tarihlerinde , .. pı
lan sui kastlarla alakadar ol
makla itham edilen 7 kifi tev
kif edilmiştir. 

Bir tütün imalatha
nesinde kaza 

SALISBURY (Rhodesia'da) -
26, A.A. - Salisbury'den 60 kilo
metre uzakta bulunan Darwendale
deki tütün ziraati kumpanyaların
dan birine mensup depolarda mev
cut tütünler tütsülendiği sırada bet 
Avrupalı ve iki yerli itçinin yerde 
hareketsiz olaı·ak yatmakta olduk
ları ııörülmüttür. Bunlar derhal dı
şarıya çıkarılmışlardır. Fakat Avru
palı işçilerden üçü ölmüıtür. Diğer 
iki Avrupalı ve iki yerli amelenin 
aıhhi vaziyetleri tehlikelidir. 

- -

Olimpigakos takımı İzmir vapurunun ıöuertttsinae .. 

Olimpiyakos takımı 
Yunanistana döndü 

.. 
j 

Takım kaptanı gördükleri hüsnü 
kabulden bilhassa mütehassistir 
Dün Olimpiyakos takımı ı pur süvarisi Aziz kaptan da mi 

memleketimizden ayı·ıldı. Misa safirlerin istirahatlerini temin 
firlerimizi buraya getiren va- etmek için maiyetlı.rine emir
pur avdetlerine de tesadüf et- !er veriyor ve en küçük arzula
mişti. Misafirlerimiz bu güzel rile yakından alakaUolr oluyor
şanstan memnun olmuşlardır. lardı. Nihayet saat 10,20 de va 
Saat 10 da Galata rıhtımında purun hareket edeceği ve spor 
mahşeri bir kalabalık toplan- cuları teıyi etmek için gelen 
mıt, vapurun hareketini bekle- zevattan arzu edenlerin misafir 
yorlardı Gemide fevkalade gün !erimizi motörle selimlayabile 
!erde olduğu gibi bir hareket cekleri alakadarlara söylendi. 
vardı. Misafirlerimiz üst göver Seyrisefain umumi müdürü Sa 
tede kendilerini teşyi etmek i- dullah Bey de Çankaya motöri 
çin gelmiş olan zevat ve spor le misafirleri Sarayburnuna ka 
mümessillerile konuşuyorlar ve dar teşyi etti. (İzmir) limanın 
şakalaşıyorlardı. Bu teşyiciler ortasına doğru ilerlerken hare· 
arasında bir çok mühim zevat ket sancaldan indirildi, Onla
göze çarpıyordu. M. Lokos ve rın Y.erine misafirlerimizin ku. 
M. Pauris mütemadiyen kendi lüp bayraklarının oraya çekildi 
!erini teşyi etmek için neden ğini gördük ... 
ihtiyarı zahmet ettiklerini bu Kafile reisi M. Pauris vapuf 
zevata soruyorlar ve çok can- hareket etmeden diyor ki: 
dan gelen teşekkürlerini kabul "- lstanbulda gördüğümüz 
f'tmelerini rica ediyorlardı. Va fevkalade nezaketten, ve hüsnü 

memnundur. 

Çopur Ismail Hakkını 
bir rezaleti 

Gümülcüneden bildirildiğif 
göre, bir ay evvel lskeçede il 
Ermeni çocuğuna rezilce t 
!utta bulunmağa teşebbüs 
rek cürmii meşhut halinde 1 
kalanan 150 tiklerden Çopur 
mail Hakkının Gümülcüne 
ha mahkemesinde mulıake 
yapılmıı, neticede altı ay h 
mahkUm olmuttur. 

Digarrbt1kirde bankagı 
dolandıranlar 

Diyanbekirde, sahte çekle • 
bankasından bet bin yüz lira 
Hüserin AYDi efendiden maada, 
iıle allkadar Sevket el. iADiade 
ri daha te•kif edilmitlir. 

kabulden çok mütehaasiı · 
Türk idarecileri ve sporcu!• 
bize gayet jentilmence mua 
le yaptılar ve çok nazik davr 
dılar. Bunu her yerde göğsü 
gere gere söyleyeceğim. Bu 
mas her Yunanlı genci Tür 
daha ziyade yaklaıtırmıt ve 
ların arasındaki kardeılik hi 
ni son derece takviye etmiş · 
Bundan dolayı aziz ve muh 
rem Türk milletine ne kadar 
tekkür etsek azdtr. Bundan 
le tevali edecek olan temafl 
rın daha iyi neticeler verece• 
ne eminim. Bilhassa 1stan 
daki hükômet rüesasına son 
rece müteşekkiriz. Sizin s 
cular da Yunanistana geldi 
zaman gördüğümüz bu hü 
kabule bir parçacık olsun 
kabele edebilirsek kendiııı' 
çok bahtiyar addedeceğiz. Ş' 
dilik Allaha ısmarladık, ileri 
inşallah ırene görüıürüz.,. 

l'd. 
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• 
mı tasfiyey~ k? uğrayac Polis 

Bir grup süt işini 
almak istiyor .. 

•••••••• 
rup 50 ahır yaptıracak, günde 40 bin 

litre süt çıkaracak .. 
c R~r Macar grupu Sütçüler 
~llııyetine müracaat ederek, 1s 
d nbul süt istihsal ve tevziini 
t er~h~e edeceğini ve cemiyetle 
e~rıkı mesai edeceğini bildir

llııttir. Grup yevmiye 40 bin lit 
t; Süt istihsal ve yeniden elli as 

;;tahı~ i~~a edece.ğini bildirmiş 
• Sutçuler cemıyeti bu müra 

Cle.tı tetkik etmi~ ve yalnız ba
f1~~ bu. işi yapamayacağını, be 
.e 1Yenın müzaheret etmesini 
ıateyec .. . b" ld" . . egını ı ırmıştır. 

ye müzahir olmayacağı cevabı 
nı vermiştir. 

Şehir dahilinde şimdiye ka
dar iki bin inek barınacak vüs
atte fenni ahır inşa edilmittir. 
Bu ahırlarda beslenen inekler
de süt istihsali yüzde 25 art
mıştır. Bilhassa inek mikdarı 
30 _ 40 a baliğ olan sütçüler ye 
ni ahırlardan son derece beyam 
memnuniyet etmektedirler. Bu 
yaz nihayetine kadar bütün a
hırlar fenni hale ifrağ edilmis o Ye Ce~iyet bu hususta belediye 

ınuracaat etmiş fakat beledi lacaktır. 

Ekonomi 
• itilaf ımza edildi 

Seyrisef ain ile Vapurcular itilafı 
dün imzalandı 

l Seyriaefain idareıile vapurcula 
ı;.aıında aktolunan iti)afname dün 
i)(·:ıa edilmiftİr. Dün tam saat on 
• .'de Sadık zade biraderler acenteli r11de Karadeniz hattında iıleyen 
b~(Panyaların mümessilleri hazır 

"nmuılardı. 

r 

-

-
-

le~•Yrisefain mümeuili olarak iı 
li e müdürü Bürhaneddin Bey ge 
r ilce, itilafname bir kerre d..ba lo 
"~at edilmit ve ondan sonra tarafe 

-
-

,,.ın iın . . . za etmııtır. 
~ ltilafnameyi Seyrisefain, Sadık 
k de, Yelkenci zade, Alemdar zade 
li~Panyaları tasdik etmiılerdir. 1 
hiJc.· llamenin yarından itibaren tat-

ıne baılanacaktır. 

-
-

'f unanistana muaf en 
gönderilen mallar 

litn'y~nan hükümeti Yunanistana 
"'a:'Ye kadar muafen idhal olunan 
Cık deler hakkında bir kararname 
. ar"'ı•t il T lr. 

tıi lı kararnameye nazaran, Yuna
ha;ıa"'"; şimdiye kadar muafen id: 
;~1 edılen öküz, inek, dana, keçı., 
rey~l~a., bakla, arpa, mercimek, te
•o tı, peynir ve yumurta bundan 

tt.ra resme tabi tutulacaktır. 
v Şayanı dikkattir ki, bu hayvan 
,~maddeler hep memleketimiz ta
l ~lldan Yunaniıtana ihraç edilmek 
•dır. 

Su.riye hububat gümrü-
günü artırdı 

~ . Suriye hükumeti Suriyeye idhal 
~•leıı hububattan Alınan idhal rea

fllıni yüzde 30 dan 40 a çıkarmııtır. 

Böyle sigortacılık 
olur mu? 

Sefaini ticariye sigorta kumpan
l'"alaı-1 öteden beri vapurlarımızı ıi
t~rta etmek bu•u•unda armatörleri
rnı•e müıkülat çıkarmaktadırlar. 
. Bir çok gemilerimizi eski diye 

.!;:'0ı-ta etmeyen sigorta şirketleri 

al yeni tamir olmut ve tı 
mit gemilere de türlü 

d ğ" tiril
neler e '' baha 

bulmaktadırlar. 
Ticaret odası bir raporla sig orta 

azarı komisyonunun bu huıuıta n 
dikkatini celbetmitlir. 

Konşimento ve bon olar 
bun
lara 
ba-

' 

Kambiyo murakabe hey'eti 
dan sonra konıimento ve bono 
ait muamelata yalnız sabahları 
kacaktır. 

Ofleden sonra muamele kabul 
edilmiyecelrtir. 

Ticaret ofisi müdür 
.. 
u 

geldi 
Budapeıte ve Romanyada bazı 

n ti
emaJ 
tmiı-

ticari teclkikatla meuul buluna 
careti hariciye ofisi müdürü c 
Bey dün Romanyadan avdet e 
tir. 

• • • -
Kambiyo Borsa Si 

()t) lsterlln 1030 Kuron 15,94, . 
Dolar 0,47,23 Şiling 3,36, 00 

Frank 12,07,50 Pezeta 4,79, 

Liret 9,02,25 R.mark 1,98, 

FrankB. 3,39,50 Zloti 4,2 

Drahmi 36,40,00 Pengll 2,70, 

Frank 1. 2,44,75 Ley 79, 

Leva 65,10,00 Dinar 26,85, 

Florin ı, ı I,50 Çervoneç 

00 

37 

4 

90 

35 

00 

88 

00 
00 
00 

10 
-

Borsa { Altın 
Mecidiye 

harici Banknot 

Esham ve Tahviliitın 

istikrazı dahili 
Düyunu muvabbade 

900, 
54, 

261, 

nevı 

93,7 
88, 

5 
25 
o ikramiyeli Demiryolları 4,3 

..-..-.nunuaznunu .. A:yıttal'Aut~ 

lst. Polis müdürlüğünden: 
Telsiz telefon ahizesi istimal edenlerin ve 

etınek istiyenlerin ruhsatname alm~l,:ırı mec
buridir. Buna riayet etmeyerek bıla ruh~at 
tadyo ahizesi istimal eyleyenler hakkında şıd
detıe takibatı kanuniye icra edileceğinden 
henüz ruhsatname almayanların posta telgraf 
telefon umum müdürlüğü namına lstnnbulda 
büyük postahane binaıın~a .~elsiz ~e}efon şir
ketine müracaat eylemelerı luzumu ılan olunur. 

-ı 

Maarifi~ 

Kadri Raşit Pş. 
İstifası müderrisin 

meclisinde 
yarın konuşulacak 
Tıp fakültesi meclisi müd~rr.isin 

iç.tiınaı yarına kalrnıt~ır. Bu .~çtıma: 
ın ruznamesi ne oldugu henuz bellı 
değildir. Ancak divan azalığından 
istifa ettiği söylenen Kadri Raıit Pı. 
run vaziyeti müzakere olunacaktır. 
Kadri Ra1it Pş. re!men divan aza
lığından istifa etmit değildir. Kadri 
Raıit Pı. dostlarına divandan istifa 
edeceğini söylemiştir. Eğer istifa e
derse yerine Akil Muhtar veya 
KerU:. S~bati Beylerden birinin inti 
hap edileceği söyleniyor. 

Elyevm Darülfünun emaneti ta
rafından tetkik edilmekte olan Ra
sim Ali Bey evrakı yarına kadar 
fakülteye tevdi edilirse, müderrisler 
içtimaında bu me•ele de tetkik edi
lecektir. 

Edebiyat fakültesinde 
Edebiyat fakültesi meclisi -;;,ı:

derrisini dün içtima ederek maarif 
vekiletinin tedrisat usullerinin muh 
telif derecelerdeki tatbik neticeleri 
hakkında sorduğu sualleri tetkik et
miıtir. 
~~~~~~~~-

Sefaretler 

lngiliz sefiri yarın 
Ankaraya gidiyor 
lngiliz ıefiri M. Klark ve refi

kası yarm Ankaraya gideceklerdir. 

Sofya sefirimiz 
Sofya sefaretine tayin edilen es

ki lstanbul meb'usu ve mübadele 
bat murahhası Tevfik Kamil Bey 
dün Ankaradan febrimize gelmiı
tir. Tevfik Kamil Bey bu günlerde 
Sofyaya gidecektir. 

Gizli mektep 
Hasköyde Kömürcü sokağında 

oturan llya Bahar efendinin evini 
ana mektebi ittihaz ederek 4 ve 6 
yaıındaki çocukları okuttuğu, mek
tep açmak için ruhsatname de al
mamış olduğu maarife haber veril
miş, keyfiyet Maariften polise bildir 
rilmiıtir. Polis evi taharri ettiği za
man, burasının hakikaten mektep 
ittihaz edilmiı olduğunu görmüıler 
dir. llya Bahar efendi fakrıhali do
Jayııile mektep açtığını söylemekte
dir. Hakkında takibat yapılacaktır. 

lngiliz şairine habra 
tZMlR 26 (A.A.) - Geçen 

ay zarfında Ankara, İstanbul 
ve İzmiri ziyaret eden lngilte
renin meşhur kraliyet şairi M. 
Meyyisfelt ve refikalarının İz. 
birde geçirdikleri ziyaret saatle 
rinin hatırası olarak Türk ede
biyat zümresile bir arada çıkart 
tığı resimler bu kere muntazam 
bir surette kendilerine takdim 
ve ibda edilecektir. 

San'at mektepleri 
ANKARA, 26 (Telefon) -

Maarif vekaleti bütçesinde mes 
leki tedrisat için yapılan tasar
ruf 380 bin liradır. Memlekette 
mesleki tedrisatta bulunan do
kuz san'at mektebinin vaziyet
leri tetkik edilmektedir. Bu 

mekteplerin masrafları vilayet 
hususi idarelerince temin edili
yordu. Halbuki vilayetler bu 
sene bütçelerinde san'at mek

tepleri için tahsisat koymadık
larından, bu mekteplerin mas
rafı vekalete kalmııtır. Veka
let bu mektepleri haziranda ka 
patmamak için bütçesine 380 
bin lira koymuş ve memleketin 
mühtaç olduğu uatalan yetişti 
ren bu mekteplerı için de He
yeti vekileye bir kanun projesi 

vermittir. 

Projeye göre mıntaka san'at 

mektepleri ismini alacak olan 

bu mekteplere, her vilayet ken 
di bütçesinden tahsisat ayıra
caktır. 

Balıkesirde yağmurlar 
BALIKESİR 25 (A.A.) -

Bu gün şehrimiz ve civarına 
bereketli surette yağmur düş
müştür. Akşam üzeri saat 18,5 
raddelerinde başlayan yağmur 
20 ye kadar devam etmiş, ha
zan hafif, hazan da gök gürül
tülerile müterafik olarak şiddet 

· kes betmiş tir. Yağmur buraya 
hakiki bir feyzü bereket getir-

i d - 1 miş ciftçilerin yüzü gülmüş-
da Sütcüler cemiyeti ıdare 

11 tehir edilmi tir. 
hey'eti intihabı dün ekseriyet o ma ıgın- ' .. 

tür 

~ 
Oktruva ihtilası 

Sad k Bey 5 sene hapse ve paraları iki 
mislile iadesine, Nurettin Şefkati Bey 
3 sene 6 ay hapse mahkum oldular 
Oktruva işlerinde 15 bin kü

sur lirayı ihtilas etmek ve zim
metlerine geçirmekle maznun 
Defterdarlık üçüncü şube mü
dürü Sadık, veznedar Nureddin 
Şefkati, ve Oktruva müdürü 
Osman Beyler hakkında ağır 
ceza mahkemesi dün kararını 
vermiştir. Şube müdürü Sadık 
Beyin zimmet ve ihtilası sabit 
görülerek beş sene müddetle 
ağır hapis cezasına ve zimme
tine geçirdiği 15,181 liranın 
kendisinden tahsiline, ancak 
bu paranın ihtilas suretile olın
dığı anlaşılan 12000lirasının ce 
zaen iki misli olarak tahsil edil
mesine, paraları ödemediği tak 
dirde tahsili emval kanununa 
mür~.caat edilmesine, bundan 
maada kendisinin üç sene müd 
detle rütbe ve memuriyetten 
mahrumiyetine karar verilmiş
tir. 

Veznedar Nureddin Şefkati 
Bey, üç sene altı ay hapse mah 
kum olmuş, sadece mürakabe 
vazifesini ihmal ettiğinden do
layı muhakeme edilmekte olan 
Oktruva müdürü Osman Beyin 
beraetine karar verilmiştir. 

Tıbbi hata var mı? 
Çocuk paraliziden fJefat 

etmiş .. 

Dünkü niııhamızda mezbaha me
murlarından Mehmet Ali Beyin, S 
yaıındaki kızının ölüıııünde Dr. Fa
kaçellinin hata" olduğunu iddia e
derek polise müracaat ettiğini yaz
lll!flık. 

Dr. Fakacelli bu rtaeıele hakkın-
da diyor ki: 

- Bu çocuk bana l{etirildiği za
man paralizisi vardi. Annesine: "Bu 
çocuk evvelce difteri geçirmiş" de
dim. Anne~i de bir buçuk ay evvel 
geçirdiğini ve tedavi ettirdiğini söy 
ledi. 

Dedim ki: 
- Çocukta felç vardır ve bu fel

ci difteri tevlit etmiııtir. Gene difte
ri seromu ile ted!'\vi edilecektir. Ço
cuğun 10 ıı:ün ha•tanede kalması 
ve on şırınga yapılması ld.zmıdır, 
fakat bu tedaviye rağmen çocuğun 
kurtulacağım temin edemem. Çiin-

kü çocuğun her t1.n ölmesi muhte
meldir. Bu sözlerim üzerine annesi 
çocuğu hastanede yatlramıyacağını. 
fakat her gün ıetirip tedavi ettire
ceğini söyledi. O günden itibaren 
difteri ıeromu yapmıya ba,ladık. 
Fakat tedavi müessir olmadı., çocuk 
altıncı sün paraliziden fiiceten öldü. 
Ceıet morı:tadır. Otopıi neticesinde 
her ıey anlatılacaktır. Çocuğa yan
lıt tedavi tatbik edilmiı değildir." 

Yunan bankasını soyan 
adam 

Yunan miUi bankasından mühim 
bir dolandıncthk yaptıktan sonra, 
şehrimizde yakalanan Andre Kosta 
mevkuf bulunuyordu . 

Andre Kosta, Yunan hükumeti
nin vaki olan talebi üzerine ve ia
dei mücrimin muahedesine tevfikan 
buraya gelen Yunan Emniyeti U
mumiye memuruna teslim edilmek 
Üzre dün mevcuden Yunan konso
losanesine gönderilmiıtir. Bu gün 
Yunaniıtana sevkolunacaktır. 

Meb'us katilini 
kaçıranlar 

Sabık Musul meb'usu Nuri 
Beyi öldüren Hacıyı kaçırmağa 
teşebbüs etmekle maznun Re
ceple karısı Caniş ve pilavcı 1b 
rahim Ağır ceza mahkemesin
de dün müdafaalarını yapmış
lardır. 

Müteakıben heyeti hakime 
müzakereye çekilmiş, ve bir 
müddet sonra tekrar salona av 
det ederek haklarında verilen 
kararı tebliğ etmiştir. 

Recep, Caniş ve pilavcı İbra
him birer sene hapse mahkum 
olmuşlardır. 

Bir komünist iki seneye 
mahkum oldu 

Komünist maznun Reşat, na 
mı diğer Salibin Ağır cezada 
muhakemesi intaç edilmiştirSa 
lih iki sene hapse mahkum ol-
muştur. 

Türk-yunan mahkemesi 
Muhtelit Türk - Yunan mahke

mesi yarın davaları P"Örmeğe batla
yacaktır. Bu müddet de Üç ay devam 
edecektir. 

Aydında yakalanan 
komünistler getirildi 

Evrak ikinci istintaka verildi. Maznun
lar tevkifhaneye gönderildi 

Aydında komüni•t tahrikatı yap 
tıklarından dolayı haklarında tevkif 
karan ve~i.len ,.Ih r:ıaznun dün iz
mir tarikile şehrimize getirilmiıler
dir. Mevkufların i~imleri şunlardır: 
Antalyalı mektep muallimlerinden 
Ahmet Remzi oğlu Baha, Karabı
narda m~kinİ'lt Tireli lbrahim oğlu 
Adli Cevat, Aydın orta mektep Al
manca muallimi Sabahaddin, Aydın 

Devlet Demiryolları 
Umum Müdürluğü 

ANKARA 26 - Devlet de
miryollan idareti umum mü
dürlüğü kolordu kumandanla
rından Ali Hikmet Pataya tek 
lif olunmuş, fakat Pata itiraz 
etmiştir. 

Burada kuvvetli bir şayiaya 
göre Devlet demiryolları idare 
sile Seyrisefain idaresinin bir
leştirilmesi ve umum müdür
lüğe Sadullah Beyiıı getirilme
si tasavvur edildiği söylenmek 
tedir. 

Muhtelif teftişler 
Mülkiye müfettişleri muhtelif 

yerlerde teftişle meşgul olmakta
dırlar. Müfettişler belediyeyi de tef 
tiı etmektedirler. 

İkramiye 
Müskürat inhiıarında memurlara 

birer aylık ikramiye v~rilmesi tas· 
dik edilmiıtir. ikramiye listesi tan
;;ıiın edilmektedir. 

san'at mektebi talebesinden 33 No . 
Yahya oğlu izzet, Aydında maran
goz Koçhisarlı Süleyman oğlu Mu
sa Oğuz, Aydında marangoz. Bul
garyalı Süleyman oğlu Hüseyin B. 
ve efendiler. Haklarındaki tahkikat 
evrakı ikinci i•tintak hakimiliğine 

tevdi edilmiı ve kendileri tevkifha
neye sevkolunmu,lardır. 

lzmir müzesinin 
kataloğu 

lZMlR 26 (A.A.) - Birse
neden fazla bir zamandan beri 
İzmir müzesinin kataloğunu 
yapmakla meşgul olan ve Maa 
rif vekaletince takdirname ile 
taltif edilen Almanya barı ati 
ka enstitüsü azasından Dr. Ha
land, müzenin kataloğu itlerini 
bitirmiştir. Dr. Haland, bu gün 
lstanbula ve oradan kataloğun 
tab'ını temin için Almanyaya 
gidecektir. 

Balıkesir - Kütahya 
hath 

BALIKESiR 25 (A.A.) 
Balıkesir - Kütahya hattının 
kabulü muvakkati tamamen ik
mal edilmiş bulunmaktadır. De 
miryolları idarei merkeziyesin
den gelen heyeti fenniye son 
olarak Nus~et - Piribeyler kıs
mının da kabulü muvakkatini 
yaparak Manisa - Afyon tariki 
le Ankaı-aya dönmüştür. 

Rusumat jYE=-

ılli Biz şaştık I Yalan haber 
Rusumat memurlarını 

dün beyhude 
telaşa düşürdü. 

Dünkü bir ııazete, hazirandan i
tibaren Gümrüklerde ve poıtada ten 
k~~at y~pılacağını, yeni ... bütçenin ı 
böyle bır zaruret dogurduğunu, 
bunun için başmüdürlerin riyasetin- J 

de içtimalar yapıldığını yazıyordu. 
Dün bu haber çıkınca, •ümrük ve 

posta memurları büyük bir tel.ita ı 
düınıüşler, endiıe içinde öteye, be
riye bat vunnağa ba§lamışlardır. 
Halbuki yaptığımız tahkikata naza
ran ne böyle içtimalar olmuı, ne 
de kimsenin çıkarılması dütiinül-
müıtür. Esasen tayin ve tebdiller 
doğrudan doğruya müdiriyeti. umu
miye tarafından yapıldığı için, böy
le bir şey olmasına da imkan yok
tur. 

Dün gümrük baş müdürü Seyfi 1 
Beyle de konutluk. Seyfi B. dedi ki: 

- Ne içtima oldu, ne de tenkibat 
karan verildi. lıtanbul gümrükle
rinde tasarruf, münhallere kimse 
alınmamak suretile temin edilecek
tir. 

Diğer taraftan Posta bat müdü
rü Hüsnü Bey de tenkikattan ha
beri olmadığını söylemiıtir. 

Nakışlı kumaşlar 
Gümrükler umum müdürlüğü

nün tarife kanununun 381 inci mad- ı 
des~nin ihtar kısmında yaptığı tefsir 
le, ıakarlı ve nakışlı kumaşlar yüzde 
25 fazla resme tabi tutulmuıtur. 

Tüccarın bu husustaki itiraz ve 
tikayetleri lktısat vekiletine akset
mit ve bu hususta tedkikata baılan 
mııhr. 

Vilayeti~ 

Vilayet matbaası 
kaldırılacak 

Vilayetle belediyenin tevhidin
den ıonra her iki idarenin matbaa
ları ayrı ayrı faaliyete devam etıniı
ti. Tasarruf maksadile hazirandan 
itibaren viliyet matbaasının 18.ğvına 
karar verilmiıtir. Viliyete ait evrak 
ve mecmua belediye matbaasında 

basılacaktır. 

Yeni bir emir 
Dahiliye Vekaleti dün vilayete 

göndea·diği hir tamimde idarei hu
susiye ve belediyedeki münhallere 
de memur alınmamasını bildirmiştir. 

İzmirde hayat pahalılığı 
İZMlR 25 (A.A.) - Şehri

miz Ticaret odası umumi harp 
ten evvelki zamana nazaran 
son 4 sene zarfındaki hayat pa 
halılığına dair yeni bir istatis
tik tanzim etmiştir. Bu istatis
tiğe nazaran orta halli 5 kişi
den mürekkep bir aile umumi 
harpten evvel oldukça iyi bir 
tarzda geçinmek için bir sene 
zarfında 114 lira 72 kuruş sar
fetmek mecburiyetinde idi. 

Ayni efrattan mürekkep orta 
halli bir ailenin iyi bir tarzda 
geçinmesi için 1927 senesinde 
2015 lira, 61 kuruş, 1928 sene
sinde 1885 lira 33 kuruşı 1929 
senesinde 1773 lira 20 kuruş, 
1930 senesinde 1615 lira 8 ku
ruş sarfetmek lazım gelmek
tedir. 

İstanbul belediyesine 
merbut itfaiye müdürlüğü, 
itfaiye gruplarının memur 
ve efradına yaptığı maaş 
tevziatında yeni bir usul 
bulmuş. Bu usul öyle dey
me zekaların bulabileceği 
naşinide usullerden değil
dir. 

Meseli ayın yirmisi gel
meden maaş vermezmiş. 
Canı istedikçe tevkifatta 
bulunurmuş. Geçenlerde he 
yeti fenniyeden birinin ceim 

11 
yeti dolayısile Müdür Bey 
bir hediye almak arzu et
miş ve kimsenin reyini bile 
sormağa lüzum görmeden, 
her kesin maaşından 75 er 
kuruş kesmiş. Onar kuruş
luk rozetler için maaşlar
dan ikişer lira tevkif ettir-
mit. Hatti tarik bedeli ve
renlerden bile, bir kere da
ha tarik bedeli kesmiş. 

Eğer, bu söylenenler bir 
hakikat ise, itfaiye müdür
lüğünün, maaş gibi her ke
sin kesesine, maişetine, büt 
çesine, ailesine, evine, bar
kına dokunan bir bahiste, 
nasıl olup ta böyle diktatör 
ce bir usulü tatbike imkin 
bulabildiğine şaştık, 

iL Siz ne dersiniz?_! 

Poliste 
değişiklik mi? 
Vali muavini şayiaları 

tekzip ediyor 
Son zamanlarda lstanbul polisi 

kadroıunda hazirandan itibaren mi 
biın değiıiklikler olacağı şayidir. 

Bu cümleden 
olarak beı yüz 
kadar polisin te
kaüde ıevkoluna
cağı veya açığa çı
karılacağı, yahutta 
baıka taraflara 
naklen tayin edi
lecekleri söyleni
yor. Dün bir mu
harririmiz bu me .. 
seleyi Vali muavi
ni Fazlı Beye sor .,..,_c;...ı_ 

muıtur. Ali Rıza B . 
Fazh Bey diyor Polis müdürü 

ki: 
- Böyle bir ıey yoktur. Esasen 

tekaüılülderi ııelenl• ııra11 ile ıim
diye kadar tekaüde ıevkolunmuılar 
ılır ve gene sırası ııelenler sevkolu
nurlar. 

Poliste çalııanlann çoğu genç
tir. Şayialar doğru değildir. 

Şirketler 

Haliç şirketi bu sene 
elbise vermiyecek mi 

Haliç ıirketi, memurlarına heT 
ıene verilmesi mutat olan yazlık el
biseyi henüz vermemiıtir. Şirket 
memurlara müıbet veya menfi bir 
cevap ta vermemektedir. 

Esasen bu elbiselerin bedeli ııe· 
ne memurlardan mukassatan keıildi 
ği içirty memurlar tirkete müracaat· 
la kat'i cevap istemiflerdir. .............................. -...... -.................. -............................. ._ ...... _ 

'"?ıf:f " 

r 

-

ı •. üşleri Ga;;;;;;, ben sizaen evveıa çorba isteı:tım 
. b , 

sız ana euvelıi balrk getirdiniz ... 
Garson - Ef!ndim, balığın daha fazla beklem ~ğe 

tahammül edecek hali y:ıktur da! .. 



~HLL1YET ÇAR$ANBA 27 MAYIS 1931 

i Jlilliy~t 1 Çapras kelimeleri 
'!. 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ı 

1 Z A I L_ ! M l~ı) LAM 
ULAiNANUT•SE 

3 l. A -N E .. A L i A MI E T 

1 A • T111 umdesl "/lff/!iyetfr" 

27MA YIS 1931 
l")AREHANl:: - Ankara caclde•i 

toio: 100 Tela-raf adresi: Milliyet, lı. 

tan bul. 
Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 --
AfJONE ÜCRETLERi 

G Tilrlciyc için Hariı; için 
~ ayiığt 400 kuruş 800 kurut 
6 • ?50 .. 1400 tt 

12 .. 1400 ,, 270C' ., 

Gelen evrak geri verilmez 
Müdd_eti ıeçen nüshalar 10 kurut 

ı ı .. r. Gazete u matbaaya ait itler 
•Çin a , iidiriyete müracaat ec:lilir. 

Gazetemiz ili.nlann meı'uliyetini 

le" bul etmez. 

Bugünkü Hava 

Dün enfazla hararet 21 

Noktainazar farkı 
O'ç senedir görüşmemişlerdi. 1 şey değild ir , gevezemi geveze., 

Birdenbire tünelin yukarısında Hani erkekler kadınlardan şildi 
karşılaştılar: yet ederler değil mi? Bu valla 

- Vay, Melahat sen nere- hi d ile gelince altmışlık acüze-
lerdesin? leri bastırır. 

- Ay Cemileciğim, seni ne - Ne yalan söyliyeyim, be-
göreceğim gelmişti. nimki benim çok hoşuma gidi-

M • E il Ü Z ü lM • L A 
·' E N T E • ~ M/• • i~ • 
6TA•CAM•EMIR 

K A Z A Ni• A M A l H 
7 " 11 Mı ulz .. J N s A N ı 

> lı'!! Z U f'.; U1N ~ AR 1161 L 1 

11
' Alil N ' E H A l s ı a l : L \E 

il LA ~ I•• R /•.A FTA T 1 
Diinkii şeklin halli 

1 2 :: 4 S ti 7 8 9 l ·I 11 

- Ben lzmirdeydim. Bura- yor. Sonra okumuş , dünyayı an 
ya geldiğim zaman seni ara- lamış, zeki bir ad<.ın.. Şeytan 
dım. O evden çıkmışsınız. Böy- gibi zekı.. 

1 
le nereye gidiyorsunuz? _ Benimkinin aksi .. Kocam ı-- : 

- Taksimde birisine uğra- 0 kadar aptal deg" ildir ama,dün , ı-
yacaktım. • ı • • • yayı anlamış gibi görünür. Ba 4 - ı • 

- Gel öyle İse, şöyle biraz zan konuşurken bakarsın bir 1 • 1 
Löbonda oturahm. Sana söyle- çam devirir. Hele eve misafir- -- - =- - • • -ı-· • 
yecek o kadar çok şeylerim var !er geldiği zaman, bazan beni t 

ki.. öyle mahçup eder ki.. Kaçtır ı 
Löbonda oturdular. lçerde 

15 B • bu yüzden kavga ederiz, gene en az ti. ugiin ruzg ar gazete okuyan gözlüklü bir ih-
barı şırız. 

j 
miiteh;;.vdl h va lu u tiu ve ı ı tiyarda~ başka kimse yoktu. _ Sevmiyor musun?. ı~ - & • 1 

1

• 

yarı ı.çıkl r.. Cemıle anlattı: I i, . - -. - ·• .ı- • --- --- 1 _Hani hatırlarsın ya, sana - H em seviyorum, hem sev 11,_.._ __ _.. ________ ~ 

l 'eni. şekil 

Seyrisefain 
Merkez acentasr Galata 

Köprüba,ı B. 2362; şube 
acentesi: Sirkecide Mühür
dar7ad~ hanı 22740 

Mersin postası 
(ÇANAKKALE) vapuru 

29 mayıs cuma 10 da Ga
lata.dan Çanakkale, İzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, 
Fethiye, Antalya, Alaiye , 
Mersine kalkacak, dönüşte 
Taşucu, Anamor, Finike, 
Andifli, Kalkan, Kuşadası, 
Geliboluya da uğrayacakbr. 

Trabzon ikinci P. 
( ANKARA ) vapuru 28 

mayıs perşembe akşam ı 

Galatadaıı [ İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Giresun , Trabzon , Rize , 
Hopa] ya kalkacak dönüşte 
Pazar, Rize, Of, Sürmene, 
Trabzon, Polathane, Tire-

bolu, Giresun, Ordu, Fatsa, 
Ünye, Samsun, S :nop, 
İnebolu, Zonguldağa uğra-

ı f ~ 1 İzmire gideceğimi söylemi~tim miyorum. Bir defa kocamdır 
• 1 .. Gittim. Meğer bizim kısmet İz cliye seviyorum. Sonra sevilmi-
• C L Ç ı mirden çıkacakmış. Gittiğimin yecek tarafları yok değil.. Fa-

1 • ücüncü ayı san~ın bir genç ba- kat biraz daha ince olsa, daha 
Soldan sağa yacakbr. 

l - A• q i tulan(4)1ştah açan(6) j;ııİııı-•mııım•••••••i 
Gesar~tlen ibaret ! na talip oldu. Orada bir şirke- yerinde konuşsa bulunur adam 2 - B;,I (4) Oturmak (6). :\ Al il \ ' li'L"RL IRJ 

BEN AMAR SiRKi 
Hakikaten mühim ve temaşakaranı alakadar 
etmekte olan BEN AMAR SiRKi umum ai!eler 
tarafından temaşa edilebilmesinin teminen tes
bit edilen tenzilatlı fiatlarla verilen ilk yeni 

parlak ve emsalsiz muvaffakiyet 
görmüştür. 

Sofyaya hareketten evvel her halde 
gidip görünüz. 

Mevkilerin fiatları: 
İkinci 
Birinci 
Stal 
Hzsusi mevki 
Localar 

50 kuruş 

75 
100 
150 
200 

" 
" 
" 
" 

Bu akşam ---~ B k 
Melek Sinemasında ,,. U a şam • 
JEANNETTE MAC Donald Elhamra sinemasında 

Monte Carlo MAURICE CHEVA-

Size bir m asal söyleyeceğim 
, r •e bu hareketimle masal söyle-
1 · renle:-in nebirincisi n" sonuncu 
•ı' su olacağım. Beyorlu tarafında 

tin muhasebecisi im;ş. "İyi a- değildir. 
damdır, reddetme., dediler. Söz - Ben daha benimkinin hiç 
kesildi. Evlendik. Şirket koca- bir gaf yaptığını görmedim. 
mı buraya merkeze aldı. Altı Bazan eş dostla beraber, oto
aydır 1stanbuldayız. Sen ne a- mobil gezintileri yaparız. Bir 
le7desi~ biraz da sen anl~t ba. gün kabalığını görmedim. Son 
kı; ım.. ocan ne yapiyor · ra kendisin i seviyorum. Karı-

3 - Geri vermek (4) . 

4 - Baş ına N jf;ivc ederseniz pey 

gaınber olur (2) Olümün libası(5) 
reryat (2). 

5 - Turşusu 

cap (2) . 

meşhur (6) Hi-

Izmir postası 
l l n ftalık hık• \c .iJI°at hattı 

ADNAN ,·apuru 
28 ~larn 

filminde 

Rejisörü: Ernest Lubitch 
Senenin muazaam tema

şaiı en güzel opcretidir. 

Nisanın 5 filim müsaba
kasının keşidesi bu akşam 
ıcra edilecektir. 

LIER CLAUDETTE 
COLBERT ile 

birlikte 

Devlet Kuşu 
filminde oir ev! Bu evde sinirli oir kadın 

hizmetçi var ... Hizmete;' evin 
Hanımına gelip diyor ki: 

Melahat kolunu havada bir ı d b"I k k - b l 
- - Aman Hanım! Bizim ltoo sağ<> bi,· sola salladı : ~m an ı e ıs anmaga aş a-

r 1 u -nda :ı!el acayip şeyler var.. - H(;~ööC; ... Ben kocamda? ı~ Kocam ciddi tabiatli oldu 
r 

1 l> c.mlıaya benziyor. . Ödüm kop ayrılalı hır sene oluyor, dedı. • · · d - b h" ·h 
n ı , 1 , . h . k 1 b il • gu ıçın ogrusu ana ıç ı a-lu.. " eıa atın o ve aş sa ayışı, 
sı Hanım bin ihtiyat ile -uzak oturuşu, tavurları Cemilen;n ne t etmez. O cihetten müsteri
r' tan- bu bombalara bakıyor.. derhal nazarı dikkatini celbet- him. Zateı1 başka kadınla gö-

. K d d ld rüşmek bile istese beceremez. - E vet! S_üphe yok! Düş- ' tı. ocasın an a ayn ığına 
l ı ki k b · b Acemidir. mcı1 I arrn i ~-. 1... göre çocu u tan erı erabeı· 
••1 • b · d · • b k d h · ı· - Benimki ku rnaz mı, kur-Hrnıen ıoolise telefon .. P olis i.ıyii i.ıgii u a_r a a şının a ın_ ,; ' j d h l b d nazdır. Zaten onun için korku-
r, a.l .p bakıyor.. ~üphesiz bu en ay~r ı ır şe~ sezme ı. 

ı.; cmb· ları buraya birisi kC'y- ~a~mafıh merakı da galebe e- yorum ya .. Haydi karısı ıçın 

P b ~n !ı >aat 18 d' 
~rşem e c.ıata rılıtı mıııd an 

6 - Para (4) Muzaffer (5). hareketle dagrc lrn'irc ' " pazar 

7 - iri tP.ş (4) Tütun konan günu lzmi(,\ ·n f ,ıan' •ti a haı,kct 

şey (6) . eder. Taf<il:\t iç in C.alaro l.!Ü mriik 1
1 

8 _ Atıl ~an (4) Baş.na H ko- k arı ı" nd• :;ite Fraımı lıanıııd:ı \ o. 
yarıanız içinde y :ka r.:abilirsiniz (4). 1 .! AcJnt..: ... ı:~ :ırl Su nı:ı ~ ;ı ınlirı caat 

9 - Ot (4) Göz rengi (3). ~ O. Hl-il i 

Nakliye Otonıobil 

.AN" A.I:::>C> L 1J 
SİGORTA ŞİRKETİ 

Türkiye İş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. 

Adres: ı Telefon: ı Te:graf: 
4 üncü Vakıf lst. 531 lm•iyaz za~;nı(€::~t (:y~i~3)ş:::a v::: ı ~8l!Mf m; 

Yukardan aşağı - - - ,_ --- ---

1 KARADENiZ POSTASI 1 Sıhhat Vekaletinde . 1 - Ycdikulcnin ki meşhul" ( 5 ) 

Tatsız sebLc (5). n 1 d d bir şey demeyorum. Fakat bir ' ı ı , s! .. Bır taraftan etraf taras- ıyor u: 
tı • tu altına a ınıyor .. Ev muhafa - Ayrıldın ha! dedi. E şim- başko.sile bana ihanet ederse, 2 _ Oyun k:.ğ ıdında birli (2 ) 

1 ·ı· T . k" b b k di? diye korkuyorum. O İsterse öy- Kalın ur .. _ an (5 )• Nota (2). 

vatan 27a:~yuıs il • 

Yenişehirde Cebeci caddesi üzerinde kain Hıfzıssıhh:ı 

Çarşam ha ı, arazisinde yaptırılmak üzere kapalı zarf usu~ile mü:ıalı.asaya za ecı ıyor. . a ı om ayı o · 
} anlar gelip onu ;.teşlemesin- - Şimdi yalnızım. Yalnızım le saman altından su yürütür 3 _ Şüphe {3) Salaı,.lık c5). 

~ , ler .. Diğer taraftan 0 eve gir- dediğim, açıkçası nikahsız ko- ki .. Sen evli kadınsın, senden 4 _ Renk (2) Polisin bulundu-
.. ı mış çıkmış kim varsa ifadeleri calıyım. Üç ay evel bir gençle kıskanmam.Yarından sonra bu ğu bina (7) . 

1 

konulan ahırlar inşaatına talip olanların teklif ettikleri be
günü akşamı 18 de Sirkeci 1 deller haddı layıkında görülmediği cihetle müzayede ve mün;ı 
rıhbmından hareketle (Zon- kasa kanununun 15 inci maddesi mucibince bir hafta müd-

~I alınıyor .. Lakin şu bombaları tanıştım. Tam genç kızlığımda luşalım, sana resmini göstere- 5 _ iyi dcıiil (4). 
1 oradan kim kaldıracak? .. Mahi hülya edindiğim tip.. Bilirsin yim. Sakalını beğenecek mi- 6 - Nota (~) Kader (3). j 

guldak, İnebolu , Samsun, detle aleni münakasaya vazolunması takarriir etm:ştir. 
Ordu , Giresun, Trabzon, Mayısın otuzuncu cumartesi günü aleni münakasaya işli· 

! }etini bilmediği şeye kim elini ya, eskdi koca
1
mla _ai~emin0zoru sin? 8 - Mel'un (4) Kalın çuha (3) ' 

rüreı.. Alem canını sokakta mı yüzün en ev enmı~tım. nun "" "" "" Renk (2). 
Sürmene ve Rize) iskele- ra'{ etmek üzere talip olanların saat 15 te Vel;alette müte· 
!erine azimet ve avdet 1 şekk~l_ k_omisyona müracaat eylemeleri ilan olunur. 

c buldu ki gidip bombayı kaldır- için sonu b~yle geldi ya .. F_a-~at İki gün •onra tekrar buluştu 9 _ Kör (3) işaret \6) . 
sın .. O halde? O halde bir mü- ne yazık. kı , bu bahsettıgım lar. Cemile sordu: 10 _Bulup buluşturmak (7). 
khassıs gelecek. .. Eh, bomba ı ~~nç evlı.. Y alnı_z haftada bir 1 - Fotoğrafı getirdin mi? ıı - BuMklık ( 4) Haorr şap-

edecektir. 1 Aske ·i tebli .ı l ı ı Galatasaray lisesi 

O·~~ t Gelecek haftadan l - talebe akademisi 
1 a itibaren Karadeniz 1ı Üsküdar Askerlik ıubeıinden: ı mütehassısı denil<n adam diş ıkı defa banaGgelıyork. Masra'.ı- Melahat çantasından bir re- ka (6). 

m ·t h "b- d b d 1 mı yapıyor. ayet sı temız . l d .. d" _____ --- - -mu e assısı gı ı a ım aşın a .. .. hb . . d .. • S • sım çı car ı ve goster ı: 
hattına vapurla- Şubemizde kayıtlı bilumum ih- Bu gece Nimet Vahit H. 

rımız s 1 güııleri tiyat zabitan, memurin ve mensu- tarafından Galatasaray lis~si b" d ""ld" k. A d sozu so etı yerın =·· orma.. l b 1 e ı kır .tane egdı. ır. ·_ı··d· b_rakan lı - Benim kocam da temiz gi - ~tle u. b k -
orl<u ve en ışe ıcın e ır aç . . d . y 1 . . Cemı e resme a tıgı zaman 
· · N" !ı - .. h 1 yınır ogrusu.. a nız ışte gıy- y . 

Pehıı·van ctüreşleri ! i a ) h k bini askeriyenin 931 ••nesi yokla- konferans salonunda bir ko,-
6 slaıı. are et masına 1-6-931 tarihinde ba•lanıp ·ı k · d 

b 'd d kti" ' ser verı ece ve pıyano a 
C U l an e ece r 30-6-931 tarihine kadar devam edi-gun ı:reçıyor. ı. ayet mute as- d" - . . k d" k donup kaldı. üzün ün rengı 

·ı· L.k. ı· b b 

1 

ıgını ·en ıne ya ıştıramaz. 
Ca_ nakkalede Tayyare emiyeti k t il" 1 · d 

Tafsila•t ıçın Sı"rkecı"de leceg"inden al&kadarının ü•cr kıt'a onserva uvar mua mı erın en menfaatine ?9 mayıs cuma gunu % 

k ld ı k · · 1 d d arı sacı, uzun oyu ur. e- ~ 
sıs ge ıyor.. a ın po ıs om a S I b I d S 1 deg· işti. Evvela bir •ey söyleye 

a ırı ır ·en ışlıra e er e yan . k' :b. .. .. hb . k"I" medi Sonıa kekeledi· 
pehlivan güreşleri yapılacaktır. Baş Yelkenci hanında kain vesika fotoğrafile şubeye müracaat- Madam Hegey de kendisine 

L- it 25 b .. ··k ları. refakat e · 'ecektı"r. nın ı cı ı sozu so etı çe ı ır · · 
gın falan çıkar diye İtfaiyeye Bu .. Bu .. Benim kocam .. 

pehlivana 60, -şa ına • uyu acentesine müracaat. Tel. - ------------- " 
ortaya 15, kücük ortaya 10 ve diğer İstanbul 1515 - Yaz mevsimi için -

de ha be;· g<in.dermiştir. O gel- - Ben Par:si görmedim. La İrfan! dedi ve bayıldı. 
meden bombaya ili~ilmesine ra kin Paris müzelik olmuştur!., 
zı d.?ğil ! .. Mütehusıs bunu din Fena laf değil.. Biri karşısın 

1 
lemeden bod.-uma gırıyor dakine sormuş: 

Cemileyi ayılttılar, fakat bu 
sefer tam manasile ayılmıştı. 

~e;~~i~. de mü.-,asip hediyeler verile. BEBEK' te 1 
Bu ayın 29 ve 30 unda da Düzce O R Y E N T M A R E 

tayyare cemiyeti taı·afından at ko. ACE\Zl \ iT \LIA\ı\ Vl :\RITl\l.\ Kı'ı•alıı, J'llı 
şuları ve l'Üreş müsa bakaları tertip ltalıan lınndıralı ( E\llLIO .\il). l U 

0 
ve bombaların üze.-ine gi - Zurna çalar ml!ın? 

iı diyor .. Allah saklasın! - Hayır! VEFAT edilmittir. H \ \lll ,- :ı puru ~ hazirana ıl cı~· 
Ba•a 70 ortaya 35, ayağa 15, li-

Y 1 ı K km Ben de calmam babam İstanbul Vilayeti sabık Ma-a pat arsa....... or a- - . , 
. ' d" ı ru iinıantmı ;.ı: a mu,·a, altt ve li-nanı· ra desteye münasip he ıye er veri-

!·,, yın, patlamaz.. Çünkü bomba da çalmazdı! liye bandrol müfetti~lerinden 
lecektir. mız la ~larınar d lim:ınhnnda:ı ( Li 

- 1 At koşusu 
, 1 zannedilen ve civarı ve oı·anın 1 - yi ama bu söze münase- ve Tütün inhi.sarı memurla- 1 . Tay ko•ıı•u birinciye 70, ikin 

polisini bu kadar korkutan şey bet ne? rından Aleksan Efondin:n ciye 20 liradır. 
eski b;r asansör bakiyesi imiş!. - Laf olsun diye söyledim.. biraderi Surpagop hasta ha- 2 • Sürat koşusu birinciye 150, 

nesi eczacısı ARŞAK Efendi 3 c·· h · 1 birinciye 50 ik" 

\ oıır na. ( ' i e\c., ~a, on& ve ~f l'ltl"i l\ :ı 

i1..·in enı tiai t,cJ rh·c tthın il tdt'l.'.t lt1 r~ 

'l'a f~ il ö\t i~·i n ( ~a lat :ul :ı 1 rtıııôan h.ı

nın cJ.a accı •ı ;tt ı ~ına nıu r::ı caat 

·rel(' \(ln Be) o~ : u: 2 ..!4-:' 
Nasıl? ı Mübarek çocuk! Hele oraya ikinciye 50 liradır. 

S l, · ı· t B p · I bir git gör de bakalım müzelik · um urıye • ın 
eamı zze v~ arıs d .. ?p. l"kd vefatetm"ştir.Cenazesibugu""n ciye20liradır. K d b. ı·~· k . 

• · • er mısın. arıse müze ı er- 4 . Tahammül birinciye ıoo, ikin- a ın ır ıgı ongresı 
B·ı d ? S ı· · l t k 1 t b ı d" • · K·· saat 14 te Pangaltıda Erm~ni ı mem ne en. e amı zze se s an u a ne ıyecegız: u ciye 50 liradrr. 28 Mayıs pertembe günü saat 14 

Parise kızmış, dünkü Akşam felik mi? Mez:ırlık kliıesinde ayini ıu- 5 . Bi•iklet mü•abakası 10, ikin- ıe Türk Kadın Birliği senelik kon-
da diyor lci: FELEK han;s: ·c ·::t ~dilPc.,ktir. ciyc 5 liradır. ı !'resini aktedecektir . 
.::.;;..;.;,~..;.;.;,;.._ __________ ..;...:.., ____________ ..;.;;,;;;;,;;,;;;.....;..~;...-~----;..;.;..;.;.;;.;. ____ ~.;;;;.;;.;;.,;;;,;;,;,;,;,; ____ '"""':~--"""."~' 
./Jtilli11(i'i11 fejrlllası:42 

Dalyan önünde Salp Bey 
yalısı möbllell olarak ki
ralıktır. Derunundakllere 

Kuşdili sinemasında bu gece 

Naşit Bey temsilleri 
2 oyun bir gecede. Aman 

vermez Avni düyünde mah
kümiyet varyete V.S. Per
şembe Ferah sinemada aynı 
münmere. 

1 

Beyoğlu 5 inci İcra Memur
luğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz 
bulunan süt güyümü ve sıır 
alat edevat 6-6-931 larihine 
tesadüf eden cumartesi günü 
Büyiik dere Büyük dere çar
ş :sında 243 No. dükkan öniin
de bilmüzayede satılacağı ilan 
o!unur. - --- ---

i LAN 
Diş "!'ababeti mektebi 

ikinci sınıfında talebe iken 
bu kcrre arzumla mektebi 
terk eyiediğimi ilan eylerim. 

Eczacı Mustafa Hayri 

... 
memış .ııydi? Bülbül öldürül~ cesedini ort~dan yok etmeden idi. Arap tecessüs saikasile bir yunun- ağzına gelmişti. Etrafı- şağı katta gezinenleri,;- ayak 
mesi lazım gelen bir mahluktu. evvel bu mümkün değildi. Ce- kaç adım ilerledi. Bu garip tü- na bakındı. Burasını tanıyordu. sesleri duyuluyordu. Gece ile· 
İşte Ferah da istemiyerek bu sedi eveden çıkarabilmek için nel ileri doğru gidiyordu. Arap Burası, gözlerine hiç te yaban- rilemişti . u 

( 

basına çıkmıştı. Bülbülü insaf
' ızcasına dövmek istiyordu. A
yakla birbirlerine sarılmış ol
.Jukları halde boğuşuyorlardı. 
Bülbül rabın kendi boğazına 
doğru yükselen elinden kurtul
milk için başını hafifçe yana eğ 
di. Bu vaziyetle fırtınaya tutul
muş b!r gemi gibi sallanmağa 
başladıla r. Fakat bu sırada A
rap bir İ s kemleye çarpıp devir
di. Ken c:'i c.lc muvazenesini kay
bedip yere yıkıldı. Düşerken 
Bülbülü bırakmadrj".ı için kızı 
da berah r sürükledi. Bülbül 
bul ün gayretine rağmen kendi
ni tulam:ıdı. Arabın üstüne yı
l<ıldı. Bu s ırada başını masanın 
sivri bir liöşesinc çarptı. 

Sadme ~ok ~iddetli oldu. Kı
•ğzındaıı, burnundan kan 

'I'aga başladı. Bülbül mu-
aret 
~enler 

ti, kendini salıverip olduğu yer. 
de hareketsiz kaldı. 

Ferah hasmından kurtulun. 
ca diz iistü kalktı. Evvela yap
tığı şeyin dehşetini iyice anla
madığı için bir müddet şaşkın 
şaşkın etrafına baktı. Bülbü
lün beti benzi kül gibi olmuş· 
tu. Tamamile kendinden geç
miş gibi idi. Arap kendi haline 
baktı: Elleri üstü başı kan için 
de idi. İlkin "Bülbül! Bülbül!., 
diye seslendi, cevap alamayın
ca kızı sarsmağa ba)adı. Fa
kat halayık ne yapılsa daldığı 
derin uykudan uyanmıyordu. 

Bu sırada Ferah sanki rüya 
içinde biri kulağına birşey fı
sıldıyormuş gibi bir ses, bir 
ikaz sadası duydu. İbrahim B. 
kendisine ne demişti? İbrahim 
Bey, Bülbülün kendisi için dai-

lüzumu yerine getirmişti. De- müsait bir fırsat kollamağa bila ihtiyar ileriledi. Burası ye- er gelmeyen bir bahçe idi. lngi- Aşağıdan akseden her gürü!-
min bütün kuvveti le boğu,an başladı. raltından giden uzun bir yoldu. liz Baker'in bahçesi iJi. Keri- tü F erah'ın beynini sanki kız· 
genç kızın yerinde şimdi can- Deniz kenarından eve döner- Ar:ıp epeyce yürüdü. Şimdi )IOI me Hanımın bulunduğu köşk gın bir demirle dağlıyor gibi 
sız bir yığın kal11Jıştı. Fakat ken uzakta iki kişinin kendine birdenbire dikleşiyor, ayni za- hemen oracıkta idi . idi. Acaba Bülbül' ün ortadan 
Bülbülün ölüsü Fer ah için diri- doğru geldiklerini gördü. Bun- manda ikiye ayrılıyordu. Arap Ferah geldiği yoldan geri yok olduğu ne zaman anlaşıla
ıinden daha tehlikeli idi. lar her halde sahile İnen iki ba- sağ taraftaki yolu takiben tır- dönmek lazım geldigini anladı. caktı? Arap bu müthiş anı 

Cıeedi bir an evvel saklamak lıkçı idi. Fakat Ferah onlardan manmağa başladı. Bir müdde~ Yavaş yavaş kuyudan aşağı in- korkuyla bekliyordu. 
mecburiyetinde idi. Şayet vak' korktu. Onlara görünecek O· gittikten sonra karşısına bir ka di. Tekrar tünele geldi. Denize O zaman her halde kendisin 
a duyulacak olursa kurtulması !ursa cinayetinin keşfoluııaca- pı geldi. Kapı arkasından de- doğru dalgın dalgın yürümeğe den hesap soracaklardı. O za
na imkan yoktp. Odada bir yük ğından korktu. Adamlara gi>- mirlenmişti. Bütün kuvvetile başladı. Bülbülün cesedini de- man ne cevap verecekti? 
vardı. Yükün kapısını açtı. Bül rünmemek için geri geri koştu. kapıya yüklendi. Açılmadığını nize atmağa karar vermişti. De Kurduğu intikam ağına bi· 
bülün cesedini, sanki uyandır- Etrafta saklanacak bir yer ara- görünce geri döndü, yolun iki- nizden muvafık y.:r olmazdı. rer birer düşmanları düşüyor
mağa korktuğu bir çocuk gibi dı. O civarda bir kaya gözüne ye ayrıldığı noktaya geldi. Bu Herkes uykuda iken cesedi İn- du. 11k kurb;ın Bülbül'dü. En 
kollarının arasına alarak yüke ilişti. Kayanın arkasında İn gi- sefer sol taraftaki yokuştan çık gilizinbahçesindekikuyunun ağ sonra sıra Yusuf Paşaya gele· 
koydu. Sonra kapıyı kilitleyip bi bir delik vardı. Ferah sak- mağa başladı. Etraf mı saran zına getirebilirse ve oraya ka- ., ce:-ti. Bil" az eve! sıcak kanla kı 
anahtarı koynuna sakladı. Şim !anmak ihtiyacında idi. Daha zifiri karanlık yavaş yavaş kur- dar etr~ftan görülmezse, on- zıllaşmış olan ellerini uğuştur
di cinayetinin izlerini giderme- fazla düşünmeğe lüzum görme şunileşti. Yürüdüğü yolun fet- dan sonra selamet d=mekti. Bir du. Su her şeyi temizlemışti ! 
si lazımdı. Usulca oda kapısı- di, deliğe girdi. hasına gelmişti. Karşıs,na bir kere kuyunun içine girdi mi, Aşağıda halayıklar birer iki· 
nı açtı, kimseye görünmeden Burası garip bir yerdi. Deli- duvar geldi. O zaman başını I deniz kıyısına varıncaya kadar şer yatak odalarına çekiliyor· 
arka kapıdan bahçeye çıktı. Bi- ğin dar ağzı içeride genişliyor- kaldırınca derin bir kuyunun j. görülmesine imkan yoktu. !ardı . 
raz sonra deniz kenarına indi. du. çinde bulunduğunu gördü. Ku Ferah ~ve odasına çekildi. Yakında hepsi uyuyacaklar-
Denizde ellerini yıkadı, yıkadı.. Karanlıkta etrafını yckladı. yunun duvarını yokladı. Duvar Kimsenin kendisini rahatsız et dı. Netekim bir kaç saat evel 

Bülbülün öldüğünü Kerime Topraktan duvarın boyunca sı: tuğladandı. Yukarı doğru ayak memesini sıkı sıkı tenbih etti. Bülbül de kollan arasında ha
Hanım duyduğu zaman Ferah ra ile kalaslar kurulmuştu. Bu- koymak için seyrek aralıklar Odaya girip kapıyı kitiedikten reketsiz uyumuştu. Öbür cari
evde bulunmamalıydı. Adadan rası tünel gibi bir yerdi; kalas- vardı. Ferah bu aralıklara ay .. k sonra yükün kapısı önüne diz yclerin hepsi uyanıı.caklardı, fa 
kaçması gizlenecek bir yer bul- lar da toprağın çökmesine ma- !arını uydurarak yukarı tırman çöktü, çünkü sevdiği kızın ma- kat Bülbül uyal'mayecaktı. Ye 

-~~~__,_..._._~ ...... ~--'-'-~....ı..~--~-ı..ıı.:.ı...~.u.--~~----ı--~ ...... ~_.--...... ~----~~..._ ____________ ~--~~----~· 



Kaçak eşya bir vagonun tava
nında bulundu. 

Şimdi kaçakçıyı arıyorlar 
Uç gün evvel Avrupadan Sirke

ciye muvasalat eden ekıpreıte şa
yanı dikkat ve mühim bir kaçakçılık 
vak'ası olmuıtur. Ekspres Sirkeciıı:e 
mu va salat ettiği zaman, polioe bir 
:zat müracaat ederek, Vagoaliye ait 
vagonlardan birinin tuvalet kama· 
raıının tavanı arasında kaçak ola· 
rak getirilmiş otuz kilo kokain ile 
Yiizlerce paket iskambil kağıdı oldu 
iunu haber vermittir. 

Polis bu ihbar üzerine vağonda 
talıarriyat yapmıı ve tarif edilen 
Yerde hakikaten 30 kilo kokain ile 
bir kaç yüz paket iıkambil kiğıdı 
'oulınuştur. 

Bir gram kokainin eczahaneler
deki fiati bir lira olduğuna ııöre, 30 
kilo kokain 30 hin lira demektir. 
P oliı bedeli mühim bir yekun tutan 

bu kaeak efyanın sahibini aramak· 
tadır. -Kaçakçılığın vagonli memur
ları tarafından yapıldığı tahakkuk 
•tınekte fakat hiç kimse bunu üze
rine al..:.makıadır. Kaçak olarak ya 
kataııan bu eşyanın fabrika fiati tah 
kik edilmiş 18 bin lira olduğu anla
!ılmııtır. Yalnız bu kaçakçılığın 
muhbiri bu itten 11500 lira ihbariye 
alacaktır. Polis tahkikatına devam 
•lınektedir. 

Rakı çıkaran kadın 
Galatada Yazıcı sokağında Asya 

a.partımanın1n 7 numaralı dairesinde 
kaçak rakı yapıldığı haber alırunıt 
Ye derhal lazım gelen tertibat alına
rak bu daire aranılmıtbr. 

Asya apartımanrnın 7 numaralı 
dairesi Madam Eliza isminde bir 
kadın tarafından kiralanınııtır. Po
li&Jer ve alakadarlar apartımana gir 
dikleri zaman hiç ümit etmedikleri 
bir manzara karıısında kalmıılar, 
Rayet muazzam bir rakı fabrikasının 
bati faaliyetine ıahit olmuılardır. 
A.sya apartımanının 7 numaralı dai
'-sinin bir ikametgahtan ziyade iyi 
it yapan ve cizli çalııan bir fabrika 
olduğu görülmüf, kazanlar oldup 
tibi mühürlenmiş, 1200 kilo cibre, 
300 kilo üzüm, 500 kilo kaçak rakı, 
'• daha bir sürü teferrüat mıinde
re •dilmiıtir. Madam Eliza hakkın
da kanuni takibat yapılmaktadır. 

Yangın yerinde 
mehtap saf ası 

Beyazıtta ahçdar kahvesinde o
:uran Bolulu ahçı Mustafa ile Li
lelide Çukur çeşme yanğın yerindeki 

Netice 
' (Başı birinci sa~ifede 
t~aıncn aizli olduğu~u, ~p u~arınt 
ıoyliyemiyeceğini, netıce!.ı . bı~. ra· 
Porla vekalete bildirecegı111 soyle
nılştir. Aldığımı:z malô.m~ta. nazaran 
tahkik t ctice•inde mes ulıyetlerln 
kim'~ : ı:veccüh ettiği tebellür et
"1ekı;dir. Meseleye Baıveki.let h~· 
•u•i bir ehemmiyet atfetmektedir. 
Satılan evrakın "di kağıt değil, tari
hi ve•ikalar olduğunu ilk ihbar e
den İbrahim Bey isminde tarih me
•aklıaı bir zattır. Başvekalet ibra· 
hiın beye bir teşekkür telgrafı gön
derınittir. 

Evrak okko le satılmağa batla
•unca İbrahim B. evrak mahzenine 
rirmia ve tartılan vesikaları tetkik 
•tınitİir. Ve defterdarlığı da keyfi
••ttin haberdar edince mesele ga
••telere aksetmiştir. lbralıim Bey.e 
••ıaran meoele gazetelere aksettık 
1 ' • 
•ıı sonra da aatııa devun eclilnut ve 
;eıikalarm hala oatJdığını gören 
•lırabim B. defterdarlığa 19 ma:ru 
1931 tarihinde bir istida vererek 
ı,12 kuruta satılan ki.ğıtları bir 
;ı•uı fazlasile almak istediiini bil· 

1l"lniştir. 
Erteıi &"Ün İş Yeki.Jete aluetmif 

Ye bunun üzerine satıtın durdurul
ması emredilmiıtir. 

Öldürdü ve intihar etti 
[) Barlının maruf tacirlerinden 
lı •rviı zade Mustafa B. bir sinir 
lı ~~r~n•na kapılarak, Arif isminde 
kırını öldürmüıtür. Bunu müteakip 
•ndiıini de öldürmek kaıdiyle ya

•alaııı,sa da, derhal tutularak hasta 
Q•Ye. kaldmlmı§tır. Fakat Mustafa 
t · bır kablo teli ile yattıiı odanın 
·İk"•nına kendiıini asmak suretile, 
1 leıebbüsünü tamamlamııtır. 

Pehlivan güreşleri 
Çanakkalede Tayyare ce

llliyeti menfaatine 29 mayısta 
Pehlivan güreşleri yapılacak· 
tır. Baş pehlivana (60), baş· 
k~hna (25), büyük ortaya (15), 

1 
U~ük ortaya (1 O) ve ~ğer· 

enne de münasip bedıyeler 
Verilecektir 

mağaralardan birinde oturan yan
ım yeri yosmalarından F atına meh 
tap safası yaptıkları es~~a yanl~
nna tanımadıkları üç kıtı ıı;elın~f· 
onlar da eilentiye ittirak et~ekF •;· 
temiılerdir. Fakat Mustafa 1 e d~
ma bunlara niyi iltifat ıöstenne_ · 
!erinden, onlar da bundan ınugber 
1 k "-' . . de aO.ır surette yarala-o ara ta.ııını e 

:yıp kaçmıtlardır. 

Çocuğunu sokağa 
bırakan ana 

Eski Beyazıt polis ka~a~olun~~ 
k d. Ve duvarın dibınde dun ar asın .... 1 .• 

metruk bir çocuk coru muş, 
::.:p karakola götürül~üf!ür. 

y apdan tahkikat netıcesınde ~o
• n Koca Mustafapaıada Sun-cugu al 

bül efendi sokağında 7 numar ı ev-
de oturan Şaz.imemt hanıın tarafı~
dan terkedildiği anlatılmıı. ve Şa~ı
ment hanım derhal celbedilerek ı~: 
ticvap edilmiıtir. Bu kadın fak~u 
zaruret yüzünden evladını sokaıa 
attığını söylemiı, fakat çocuk ke?· 
disine iade edilerek hakkında taki
bata batlanılmıştır. 

• 
Sirkı soyan ermenı 
Dünkü nıishamızda Ben Amar 

sirkının ikinci defa olarak soyu~du
• zabıtanın hrrıızı aradıgını 
ıunu, 

yazmıttık. 
Polis bu hırsızı da yakalamq~. 

Hırsız Onnik isminde bir E~enı
d" Onnik sirkten artistlere aıt el
b~~ ve mantoları çalmııtır. Çalınan 
ve mılaadere edilen efy&ların kıyme
ti bin liradan fazladır. 

Sirk idare.i ikinci ıube müdür
lüğüne ııösterilen sür'at ve muvaf
fakıyetten dolayı tetekkür etmiştir._ 

Kalpazan değil, 
safdil avcısı 

Dünkü Üf&DI cazeteıi polis ikin 
ci ıubeıinin sahte altın yapan bir 
çete yakaladıimı ve adliyeye tevdi 
ettiğini yazmıfb. Bu baber yanlıı
trr. Y akalandıfı ya:ı:ılan cete ~·k_!. 
"ııümüt çeyrekleri altın suyuna ba
tırıp tavcdık sureıi!e. l'.üksek fiatle 
köylülere otan 4 kıtıdır. 

Yakalandılar 
Davutpaıada bakkal Ali efendi

yi karmanyola ederek parasını ça
lan Etem ve Remzi oğlu Ali dün po
lisçe :yakalaıımıtlardır • 

Yanlış hesap 
Bağdattan döner 

( Ba~ tarafı 1 inci sahifede) 
seansa giriliyor. Sinemacı bu
na razı olduktan sonra Defter
darlığın müdahale eaip te kon
tröl noktasından itiraz etmesi 
fuzulidir. Dünyanın bir yerinde 
sinema gişeleri günün muay
yen bazı saatlerinde ve onar, 
on beter dakika açıl~~k diye 
bir talimat görülmemıştır. Kon 
tröl makul ve mantıki olmak 
lazımdır. Ve ne halk iz'aç edil
meli ne de ticaret ıerbeatisine 
ve i~kişafına set çekilmelidir. 
HükUmetin varidat aradığı bu 
zamanda beheri senede seksen 
ili yüz bin lira vergi veren bu 
müesseselerin bazan kapanma
sını mucip olacak tedbir manb 
ka müstenit addedilemez. Bel
ki bu hata tamir edilecek
tir. Yanlıt hesabın Bağdattan 
döndüğü gibi, fakat şayanı hay 
ret olan nokta, bir takım me
murların sui istimalin önüne 

ecilmek bahanesile gerek ver
g ·y·ı· azaltacak gerek halkı iz' aç 
gı ' . . 
edecek tedbirleri ulu orta ıttı-
haz edebilmeleridir. 

3 üncü Kolordu 
ilinler1 

803,200 ıkilo odun kapalı 
zarfla münakasaya konın~
tur. Teklif mektupları 7-6-931 
saat 16 da açılaraık fiatlar ıhad 
di Hiyık görüldüğü takdirde i
halesi icra kılınacaktır. Talip 
!erin şartnamesini görmek üze 
re her gün öğleden evvel ve 
münakasaya iştirak için de ta
rifatı kanuniye dairesinde mek 
tuplarmı vakti muayyende~ 
evvel komisyona ita etmelerı 
iliıı olunur, 

•••••••• 

Karilerimiz neşrettiğimiz kupon-
ları göndermesinler, saklasınlar 
"Politika,, gazetesinin ilk 

müsabakasına ait kuponların 
fitmukabilinde tebdili muamele 
sine devam ediyoruz. Poata ile 
aldığımız kuponların sahipleri
nin de iıim, adres ve fit numa
ralarını netı·ediyoruz. Bu fiı 

numaralanm da tamamen Def· 
rettikten sonra kur'a çekerek, 
hediyelerimizin tevziatma baı
layacağız. 

Dikkat ! ~:~ 

velce Politika'da inti· 
şar eden piyangodur. 

"Milliyet" in timdi neşretti
ği kuponları bize göndermeyi
niz ve saklayınız. Çünkü bu ku 
ponlar henüz ikmal edilmiı de 
ğildlr. Bizim netrettiğimiz: ku
ponları, hepsi tamamen çıktık 
tan sonra, toplu olarak gönderi 
niz. Bizim hediyelerini verece
ğimiz piyango kuponlarını Def 
rettiğimiz piyango değil, "Po
litika,, nın evvelce tertip ede
rek kuponlarını neırettiği pi
yangodur. 

lerimiz, Politika'nın "Milliyet" in piyangosu da-
ha zengindir. Bu piyango için 

ikinci defa tertip etti- ileride tafsilat vereceğiz. Kari-
ği ve bizim devam et- !erimiz şimdilik kuponlarını 

• "', • • saklasınlar. 
tigımız pıyangonun Kuponları posta ile 
kuponlarını da bize gönderenler 
gönderiyorlar. Bizim, Kuponlannı posta ile gönde 
kuponlarını deg"' iştir- ı·enlerin isim, adres ve kur' aya 

dahil olacak fis numaralarının 
diğimiz piyango ev- neşrine devam ~diyoruz . 

No. Adres 
412 - Kasım Pa,ada küçük Süleyman Eşref Paşa yokuşu 

13 numarada İbrahim Bey 
413 - Sirkecide kahveci Salamon Efendi 
414 - Şişli Kır sokak numara 71 Salahaddin Bey 
415 - Eyüp Sultan camii kebir 4 numara Ahmet Bey 
416 - Elhamra pasaj numara 8 lstipan Ef. 
417 - Edirnekapı Ayayorgi sokak 56 numara Esma H. 
418 - ikinci kolordu 7 şube miralay Mustafa Bey kerimesi 

Sacide Mustafa H. 
419 - Kalamışta sakin Nazif Bey 
420 - Nişantaş Cabi apartımanı numara 3 lıkender Bey 
421 - Fatih Çırçır Hacı Hasan mahallesi Yeni sokak 6 nu-

mara Şükran Hanım 
422 - Kadıköy Mühürdar caddesi numara 7 Sedat Bey 
423 - Osmanlı bankası tercüme kalemi müdür muavini Ra

gıp B. 
424-
425 -
426 -
427 -
428-
429 -
430 -
431 
432 -

Defterdarlık dördüncü şube katibi Nuri Bey 
İstanbul belediyesi sabık müfettitlerinden Seyfi B. 
Erenköy Fırın sokağı numara 8 Hikmet H. 
Kadıköy Nur Emin sokağı numara 8 Aliye Ayni H. 
Köprü Haliç iskelesi gazeteci İbrahim Ef. 
Büyükderede telefon santralında Madam Bahaeddin 
Darünefaka sekizinci sınıf 66 Cemil Bey 
49 uncu mektep talebelerinden Yusuf Ziya Bey 
lzmir Karantina Demiı· sokak 3 numara Abdülhak Na
fi Bey 

433 - Ankarada Konya meb'usu Mustafa Bey kerimesi Mu
alla Hanım. 

434 
435 

Bayndır T. T. C. Ş. muhasibi mes'ulü Emin B. 
Siva& Arslan elbise mağazasında Zümbül oğlu Cihan
gir Bey 

436 - Bursa vilayeti Y nişehir askerlik şubesi reisi Binbaşı 
Ali Rıza Bey refikası Latife Hanım 

437 - Zonguldak nüfus başkatibi Avni Bey 
438 - Adana Bağ camii yanında tayyare kulübesi bilet bayii 

Hüseyin Avni Bey 
439 
440 

441 

Selimiye alay 4 T. 3 karargahı yazıcı Nihat Bey 
Feteci oğlu han avukat Mustafa Kemal Bey vasıtasile 
Ankara Müjgan H. 
Bursa Setbatı Namazgah caddesi ishak şah mahallesi 
Kabakçı sokak numara 11 Hulusi Bey 

442 - Sirkecide Orhaniye caddesinde 33 numara Madam 
Angaliki 

443 - Zonguldak Ay-Yıldız mağazaaı sahibi Sadık Bey vası
taıile gazete müvezzii İrfan Ef. 

444 - lzmir belediyesi fen müdiriyeti kaleminde mukayyit 
S.!.bri Bey 

445 - Kadıköy gazete müvezzii İsmail Ef. vasıtaaile Huluıi 
Bey 

446 - Ankara Nafia vekileti yollar umum müdürlüğü Mihri 
Rüttü Bey 

447 _ Beyazıt Tavşantaıı mahalleııi Kürkçübaşı sokak 6 nu
mara Necmeddin Bey 

448 - Takıim Macar caddesi 17 numara Neriman Hanım. 
449 - Arnavutköy Kuruçeşme caddesi numara 8 Ziyat Hi

şim Bey 
450 - Şehzadebatı Sütçü ıokak numara 3Z 

451 - Şehzadebatı Yeni sokak No. 24 
452- Sofular No. 72 Bedia Cavit H. 
453 - Ankara caddesinde No. 106 Dimitri Ef. 
454 - Ankara caddesi No. 106 Vasi! Ef. 
455 - Rumelihisarı Ağa zade Raşit B. 
456- Pangaltı Rus sokak No. 17 Ohanes Papasyan t!.f. 
457 _ Kaaımpafa Camii Kebir No. IS Kasap Naim Ef. 
458 - Erenköy tayyare muhasebecisi Haıan B. 
459 _ Sariyer piyasa caddesi No. 61 Nazmiye Selma H. 
460 _ Ankara eytam müdürü Salahaddin B. mahdumu Ce

lilettin Bey 
461 _ Antalya hükiimet caddesinde Siirt reisi sabıkı avukat 

Mehmet Hamdi Bey 
462 _Uşak hükumet civan arzuhalci Ali Kemal Efendi ınah

tumu Şahabettin Bey. 

463 _Ankara müdafaai milliye vekaleti N. N. J. V. Ev. KL 
Md. Mu. yüzbaşı Kadri Bey . 

464 _Ankara Divanı muhasebat şube 4 Emın Ahmet Bey 
- Devamı var 

natlarile mezkür 
müracaatları. 

* * * 

komisyona 
354 

Mer~ez:deki kıtaatın ihti-
yacı olan odun kapalı z:~rfla 
mÜn3kasaya konmuştur. iha
lesi 7-6-931 pazar günü saat 
15 te Ankarada merkez satın 
alma komisyonunda yapıla
caktır. Taliplerin şartname 
almak ve tekliflerini vermek 
llzere tem; na tlarile Ankarada 
mezkur kom"syona müracaat
ları. 

Üsküdar Malmüdürlüğünden: 
Kiralık tütün deposu: Numarası S T agakhane 

sokağı Rumi Mehmetpaşa mahallesi Usküdar: 
Zemin katında büyük bir sofa, birinci ve ikinci 
katında büyük bir salon, üçüncü kat daracadır. 
İcar müddeti hükumetin dilediği anda tahliye 
edilmek şartile bir senedir. Mahiye muhammen 
40 lira icar bedeli mahbemah verilecektir. Müza
yedeye iştirak edeceklerden yüzde 7,5 pey 
akçesı alınacaktır. İcar muamelesi 11-6-931 per· 
şembe günü saat 15 de Usküdar malmüdUrlü
ğünde aleni müzayede usulile yepılacaktır. R. 

* * * 
Üsküdar Malmüdürlüğündeb. 

* * * İzmitteki kıtaatın ihtıyacı 
olan fasulya kapalı zarfla 
münakasaya konmu1tur. iha
lesi 3-6-931 çarşamba günü 
saat 15 te İzmit askeri satın· 
alma komisyonunda yapıla

caktır. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzre Fındıklıc1 a bey' 
etimize ve şartname almak 
ve tekliflerini vermek üzre 
teminatlarile İzmitte mezkiır 
komisyona müracaatları 

Kiralık ev: Numarası 21-6 Tiyatro sokağı lca~ 
diye mahallesi Üsküdar: zemin kat bodrum, bi
rinci kat bir oda bir hala, bir mutbah, ikinci kat 
üç oda, bir yüklük, bir hela, üçüncü kat iki bü
yük oda bir ufak sandık odasıdır. Derunun.da 

bir miktar bahçesile mutbağında sarnıç bahçesm
de kuyu vardır. Ve etrafının meydanlık olması 
hasebile nezareti kamileyi haizdir. İcar müddeti 
hükumetin dilediği anda tahliye edilmek şartiyle 
bir senedir. Mahiye muhammen 10 lira icar be
deli mah bemah verilecektir. Müzayedeye iştirak 
edeceklerden yüzde 7,5 pey akçesi alınacaktır. 
İcar muamelesi 11-6-931 perşembe günü saat 
15 te Üsküdar malmüdürlüğünde aleni müzayede 

,,. ,,. 'f. 

İzmitteki kıtaatın ihtiyacı 
olan erimiş sızdırılmış sade 
yağı kapalı zarfla münaka· 
saya konmuştur. ihalesi 8-6-
931 puartesi günü saat 15 te 
İzmitte askeri satın alma ~o
misyonunda yapılacaktır. Ta
lipler:n ~rtnameyi görmek 
üzere Fındıklıda heyetimize 
ve şartname almak ve teklif
lerini vermek üzere teminat· 
lariyle mezkur komisyona 
müracaatları. 

* * * lzmirde bulunan 57 nci fır-
ka hayvatıoıo ihtiyacı olan 
kuru ot kapalı zarfla mllna
kasaya konmuştur. ihalesi 10-
6-931 çarşanba günü saat 
15,30 da izmirde müstahkem 
mevki satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzre Fın
dıklıda hey' etimize ve şart
name almak ve teklifleri ver
mek üzre teminatlarile mez
kur komisyona müracaatları. 

* * * Afiyon karahisarındaki ef. 
radın ihtiyacı olan sığır eti 
kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 13/6/931 cu· 
martesi günü saat 9,30 da 
Afiyon karabisarında askeri 
satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin şartna
me almak ve tekliflerini ver
mek üzere teminatlarile 
mezkiir komisyona müraca
atları. 

* * * Ordu ihtiyacı için yerli fab-
rikalar mamulatından yüz yir
mi bin metro gıliflık bez 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuttur. ihalesi 20-6-931 
cumartesi ıünü saat 15 te 
Aukarada merk>!z satın alına 
komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin şartname almak ve 
tekliflerini vermek üzere te· 
minatlarile birlikte mezkiir 
komisyona müracaatları. 

* * * Ordu ihtiyacı ıçm yerli 
fabrikalar ınamulibndan dört 
yüz bin metre çamaşırlık bez 
kapalı zarfla münakasaya kon· 
muttur. ihalesi 18 haziran 931 
perfembe günü saat 15 te 
Ankarada merkez sabnalma 
komisyonunda yapılacaktır , 
Taliplerin prtname almak ve 
tekliflerini vermek llıre temi
natlarile birlikte mezkiir ko
misyona müracaatları. 

• * • 
Ordu ihtiyacı için yerli fab-

usulile yapılacaktır. R 
* * • 

<.;anakkale defterdarııgındaiı: 
Bedeli muhammenesi 
Lira K. Cinsi No. mevkii 
3730 00 mağaza 2-28 Hastane caddesi 
1181 26 yüzde dokuz hesabile faizi nizamisi olan 

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

JANTZEN 
ile 

l}üzEL lİÖSTERIŞ. 

SERBEST HAREKET 
j ıntıen•nio baiı. bulunduAu rcvkı1edelik t.iıa 

guul bir gOstcri' ve terbesl hı~keU babo 
~er. 

Zerı(et ve ısrf biçim ruhunuzu OL.)l)'ICak bir 
bıstetf temin eln1ekd~dlr. 

işte bu meuyılar dolıyısile Jıntıen ~ıu• 
vılle. Udo ve Le Touquel plıjlırande hır bil' 
rığbeli kızınmı.)dıc. 

Bu, uz.un el)'ıftc, yünden mıaull oln11klr 
•ucudinlıi Mcık tuıar, •e çabuL kuruduAu ıtW 
Jını.ıen'nin ••lestiL.1• olnıaa.ı M!rbesı •e 11U.ff 

•lırık yUz:ebilıuenizi muınlr.ua \ılır. 

1931 tnodeU Jıntıen"nin 'h:e le•lıir edilmetıinl 
e• yı,uninü~de1d magızılırdın tılep ediaiıt. 
ULUA "•yahut kısa, ko) u ve açık ra•kli Jıatıe• 
•rr.unuz:ı nıuva'1k renk ve z:erareti hıiıdir. 

l\ınııırı d~ttic lnıı uıagun•:un atıiırıtlt la.~ 

ht•ui'u·. 

rikaları mamulatından 185,000 
metre astarlık bez kapalı 

zarfla münakasaya konmuş· 

tur. İhalesi 16 Haziran 931 
sah ıünn saat 15 te Anlca

rada merkez satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Ta

liplerin prtname almak ve 

tekliflerini vermek üzere te· 

minatlariyle birlikte mezkur 
komisyona müracaatları. 

kıtaat, müessesa t ve mektep

lerin erzak, ekmek, yem ve 

saire kara nakliyatı ~ apalı 

zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 14 haziran 931 
pazar günü saat 14 te Fın

dıklıda hey'etimizde yapıla

caktır. Taliplerin ~artname

sini görmek ve münakasaya 

iştirak etmek üzre teminat

larile tekliflerini ihale saatin

den evvel hey'timize verme
leri. 

* * * 
lstanbul ve civarındald 
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kurup, daha fadao.na 
fiinahbr. 

para vermek 

Yarı yarıya daha ucuz ve daha müessir 
yerli malı olan FA YDA'yı istimal ediniz. 
Sinek, aivrisinek, 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 bliytik 75 bir 
kiloluk 125 kuruştur. Hasan ecza deposu. 
Toptancılara tenzilat. 
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"MILLlYET ÇARŞANBA 27 MAYIS 1931 

Istanbul ithalat güm- F Ü R D 
rüğü müdürlüğünden: • · 
Adet ~insi Ma~~a ~o: Kilo Cin~i eşy~ Otornobıl ve varnıvon arı 
1 Bag Bıla Bila 58 Kol aatarlıgı l\ıı,. 1 'J 
1 Adet S.C.C 58 18 Demir cember ' 

1 Sandık Adres 5 15 Cam eşya ht tl d t •ı _....t 
1 Paket 877 2 l70gr Tüy .süpürge ıa arın a· • enzı a 
1 ,, Bili Bila lpeklı çorap 
1
1 

çuval H(S)A 7 FORD' un 6ayeai ve talrip ettiği prensip ıeri tarzındaki imalatın fevaidinden ve bu r, sandık (BS) " Çay 
1 ,, Bila ,, Portatif sandal imalatta yeniden inJ.iıal eden teshilôttan muhterem halkı imi.ön nisbetinde fabuk isti· çu 

lıi; 
5 •andıkça S.F.R. 1/5 Ampul 
1 sandık M.A.M 3965 19 Pamuk örme dq 

iade ettirmektir. Bu 11aye ve prensipe tevlilıeo ıir_de.J.i_ '!}_odellerin fiatlarında yapılaı. de 

1 denk B.I. 1 F şyayı zatiye 
1 sandık C(C)P Bila 70 Reklam 
1 ,, M.C 2572 Matbu evrak 
1 ,, E.R 3 18 Mantar 
1 ,, H.C 11 Aliminyom eşya 
1 ,, H.H.C 68 32 Reklim 
1 ,, R 1 28 Karbonat desut 
1 Bağ Bili Bili 193 Tembeki 
1 çuval A.A. ,, 3 Kilim 
1 ,, Bili ,. 16 Kok kömürU 
1 sandık A.R 4 28 Boya 

tenzilat enzarı umumiyeye arıolunur. 

FAYTON ... , . 

DÔLÜKS FAYTON 

RODESTER 

. ' 
1 

RODESTER (Arka oturacak. 
yeri ile) . 

DÔLÜKS RODESTER .• • .. 

Yeni 
TL. 20;;0 

il 2100 

il ınuo 

" 211311 

., 2180 
1 Çuval A.R 1 26 Ecza 
1 dk V P 81 Y 1 b f ST ANDARD KUPE • , • • san ı . . azı ı Of gramo on 

2300 
t { 

1 
1 
1 

.. 
denk 
Sandık 

F.D. 
B. I 

161 
iğne kutu 

20 Reklam 
92 Eşyayi zatiye 
22 Reklim 

STANDARD KUPE (Arka otv. 
racak yeri ile) . , . , 

DÔLÜKS KUPE ~ , , • • • 

N . ... 

- · . -, 
Fiatlar ı· 

• 
PiKAP Apk ,of6r mahalli ile 

PİKAP Kapalı tof6r mahalli ile 

"A• PANEL DELİVERİ . 

KAMYON ŞASl (131 1
/ 2 in<;lik) 

arka tek tekerlekli 

KAMYON ŞASİ (157 inflik) 

arka tek tekerlekli 

KAMYON ŞASİLERDE ARKA 

ÇİFT t_ıKERLEK FİA 1 

r fARKI •...... . . 

T.L 18211 

1870 
• 

il 2120 t, 
ıı.. 
hi ,./ .. ..... 1808 Ilı 

""~' ,, 1900 

~ • • 15 

~·· .... İstanbul Belediyesi ilanları f ~ 
~~--------··~ ..... --~~~-=.-. ........... ~~~~ ............... - 1 

" 
" 

adreı 

N.P.G 
H.Z.M 
A. B 
Bili 

2 
bili 
695 
80-82 

Toprak efya 
421 Tebefir 

DÖLOKS KUPE (Arka otura· 
cak yeri ile) . . , . 

ViKTORYA KllPE . .. " t 

\"· •· 1350 
' . ,, 21l00 

2700 

.' KAMYON ŞASİ (131 1
/ 2 inı;likJ 

•' 
açık 9of6r mahalli ile • . , 

KAMYON ŞASi (131 1/ 1 inçlik~ 
Kadıkliy belediye şubesinden: yeni sene münasebetile 1 

esnaf yedinde mevcut bilumum terazi dirhem kantar basklll 1 
arşun metro ile mayiat ve hububat ölçülerinin bilmuayene 1 
damgalanmasına 6 haziran 931 tarihinde başlanarak 15 tem- 1 
muz 931 tarihinde nihayet verilecektir. Bu müddet zarfında 2 
lıangi mahallede icrayı ticaret edenlerin hangi gün Ye nereye 1 

" adet 
paket 
bai 
sandık 
adet 
sandık 

" H. T 
R.N.O 
s.c 
Franko 

48 
Bili 

.. 
3237 
1972 

2364-153 

45 Boynuz 
1, 700 Boı bulıur çuval 
1,400 Elektrik cep feneri 

Tahta ıandal parçaları 
270 pamuk mensucat 

Boş sandık 
90 Reklim 

TODOR (iki kapılı aedan) . / 

D0L0KS SEDAN. • , • • • .... 
KABRlYOLE ..• • • ..... 

ST ANDARD SEDAN., • • 9 

. ,, 
il 

?> 

,. 

kapalı 90för mahalli ile . . 

2GOO KAMYON ŞASi 031 1/ 2 inçlik) 

2550 kapalı toför dıaballi ve ıteyk \ 

.1üracaat edecekleri atağıda yazılmış olduğundan allkadarlarm 1 
müracaatla mevazini damgalatmaları sonunda damgasız gö- 1 
rlilecek mevazin eıhabının umuru belediyeye müteallik ahklmı 1 

" bağ 

Bila 
48 102 Çiııi 

3 tahta sandık parçası 
TAVN SEDAN .... • 

iTAŞIN VAGON . . • 

. . ~ il 271l0 · ~ hodi ile • • • . • ·· . . • il 173f 

«AAıı PANEL DELIVERI (Kıaa 

• 

" adet Bili 

cezaiye kanunun maddei mahsusasına tevfikan tecziye edi- 1 
lecekleri ilin olunur. 1 

sandık 

torba 
sandık 
adet 

B. S 
D. A 
H.K.F 
J.J.C 
H. S 
T 

1 
1 Demir tel 
J Mantar 

5,500 Kahve 
48 Boya 9ımanj-a, Caferğa, Rasim paşa, lbrahim ağa, Oımaniye, 1 

ikbaliye, Hasan pap mahalleleri 6 haziran 931 tarihinden 1 

J68 
6331 

1 
J8 Boı sandılıı: 

itibaren 22 haziran 931 tarihine kadar dalrei belediye bina- 1 aandılr. J2 Nlimunelik 
taılak 

iskarpin 

,;mda. 
Zühtü paşa, Tulacı, Göztepe, Merdivenkliy mahalleleri 

23 haziran 931 tarihinden itibaren 26 hasiran 931 tarihine 
tladar Kızıltoprak belediye şubesinde. 

Sahrayı cedit, Kozyatağı, Suadiye, Bostancı, İçerenköy 
'l7 hazirandan 31 hazirana kadar Erenköy belediye ıubesinde. 

1 ila 15 temmuz 931 tarihine kadar Belediye merkezinde 
muayeneye devam olunacakbr. 

"' * * 
Haydarpaşa 2 odadan ib•ret İbrahimağa mektebi bir 

aeneden üç seneye kadar kiraya verilmek için açık müza
jedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi glirmek içın her 
gün levazım müdürlüğüne müzayedeye girmek için 6 lira 
teminat akçelerile beraber ihale ,Unü olan 18-6-931 per
fembe günü saat on beşe kadar Encümeni daimiye mOra
caatları. 

;.; • .y. • 

Kantarcılarda Kepenekçi Sinan medresesinin 2 numaralı 
odasi!e Mercanda atik lbrabim pap medresesi arasındaki 
baraka bir aenedan üç seneye kadar kiraya verilmek için 
ayrı ayrı açık müzayedeye konmUftur· Taliplerin prtnameyi 
görmek için her gün levuım mildilrlilğüne müzayedeye gir· 
mek için ikifer lira teminat akçelerile beraber ihale gilnll 
olan 18-6-931 pertembe günü saat on bete kadar Encümeni 
daimiye müracaatları. 

*** Fatih Yanğın yerinde 128 nci adada lskenderpaça ma· 
hallesinde 1849 ve 1851 harita nümaralı arsalar arasında 
16,76 metro murabbaı yüzsüz arsanın metro murabbaına 2 
lira kıymet takdir olunarak sablmak için alakadarları ara
sında açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin tartnaıneyi 
•ermek için hergün Levazım müdürlüğüne müzayedeye gir
"'lek için 3 lira teminat akçeler ile beraber ihale günü olan 
18-6-931 perşembe günü ıaat on beşe kadar encümeni da
:m'.ye müracaatları. 

• * * 
Kapalı çarfıda Kalpakçılarda 11 numaralı dllkkin bir 

sene müddetle kiraya verilmek için açık müzayedeye kon
muştur. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün Levazım 
müdürliığüne müzayedeye girmek için 14 lira teminat akçe· 
lerile ihale günü olan 18-6-931 perşembe günü ıaat on beşe 
kadar Encümeni daimiye müracaatları. 

* * * Fatihte Kadı çeşmesinde Sinanağa mahallesinde bir oda-

1 
1 
1 

" 
" 
" 

Enlui 
Ariı 
D.V.<:, 

430 
1532 

1 

10 Boı sandalye 
10 Kokulu sabun 
32 Mensucat 

nümuııe 

parçaları 

1 ,, Bili Bili 27 Sarda1ye bahğı 
1 ,, 4 W IM5-502 ıs Elekt}ik edevat 
1 ,, adres Bili !O Demir eşya 
1 ,, Bili ,, 16 Milstahzerat 
3 ,, H.K.8 tili 52 Hurma 

10 çuval S.A.E.C ,, 701 Toz tebeşir 
1 sandık Bili ,, 57,500 Çif kahve 
1 ,, ,, ,, 48 Zamk 

bat ,, ,, 380 Çam tahtası 
2 sandık L. S. P ,, 65,550 Kokulu podra bot IWtu 
1 ,, L. VI ,, 13,500 7 adet elektrik allb 
1 paket Bili ,, 7 Reklim vesaire 
1 ıişede ,, • 15 Kunduz Böceği 
1 çuval ,. ~ Milatamel iç çamaıırı 
1 paket ,. ~ 750 gram ,.. Pamuk ipliği 
4 adet ,, ,, S kilo :::ıo 4 adet post 
2 çuval :.N ,, 60 > . Amerikan fıstığı 
1 fıçı 'ili ,, 40 :z: Pekmez 
1 paket ,, ,, 1,210 ıın İpek mensucat 
1 adet ,, ,. 1,480 Bat örtüsü 
1 ., ,, ,, 1,225 -t Pamuk yeme(' 
1 ,, " ,, 2,320 İpek dantele 
1 teneke ,, ,, 30 Tereyağ 

100 çuval H.P.H.P.8 ,, 4805 Kuru bezelyt> 
20 tambura Bili ,, 3237 Mayi zift 

Balada muharrer cinı ena 30/5/931 tarihinde lstanbul 
ithalat gilmrüğü müdiiriyeti satış komisyonu tarafından bil- -
müzayede satılacağı iliin olunur. 

r ' - Göz Hekimi PONDS Dr. Nuri Fehmi 

KREMi 
( Gündüz için ) 

V ANİSHİNG CREAM 

( Gece için ) 

COLD CREAM 

Kabızlık ve 

\ağaloğlo, Sttreyyı 8. Aparıımanı. 

Muayene saatl.ri 2·6 Tel 23212 

dan ibaret Rağıp Bey kütiiphanesi bir seneden üç seneye 
kadar kiraya verilmek için açık müzayedeye konmuttur. Ta
lip'erin şartnameyi görmek için her gün levazım müdürlü
ğüne müzayedeye girmek için S lira teminat akçelerile be
raber ihale günü olan 18-6-931 perşe1Bbe günü saat on bete 

_k_a_d_ar_E_n_c_ü_m_e_n_i _d_a_im_iy_e_m_u_·r_a_c_aa_t_la_r_ı. _________ , Hazimsizliğe karşı 

. . . ıt560 

!IA" ŞASi. (Tenezıtüh 9aaiıi) )) ,aıi ile) . • • • • , • . • 

1 

~) :!140 d 
h 

Jsbn llatıır her hangi bir Tllrk limanında aDmrtlklenm!f teali!' Hatıdır. 

LINCOLN fordsol\··, 

AIRCRAFT 

~~~~.:z,.,,~ 
JSTANBUL 

Marmara ~ssn Bahri ve Mnstabkeın ınet~i 1 

luınan~anh~ın~an: 
1,000,000 Kilo Ekmek 6 Haıtiran 931 cumarteri saat 14 

"kapalı zarf,, 
200,000 .. Et 6 Haziran 931 cumartesi saat 15 " ka-

palı zarf,, "Koyun, kuzu ve ııiır,, 

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

1 - Cins ve miktarları yukarda yazılı Uç kalem iaşe 
maddesi 16-5-931 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle 
ve kapalı zarf uıulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Talipler lzmit'te Kumandanlık karargahında satınal
ma komisyonu reisliğine müracaat ile şartnamesini görebilirler. 

3 - Yevmi muayyende münakasaya ittirak edecek talip· 
ler kanunen ibrazına mecbur oldukları vesaik ve Kocaeli 
emvaline yatıracakları teminatı iptidaiyenln vezne makbuzunu 
komisyona ibraz etmeleri ilin olunur. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Büyük Tayyare!! --
Piyangosu !! 

5. inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir. 55 
Büyük ikramiye ~~ 
50,000 liradır. ~~ --
Ayrıca: 15,000, 12,000, §§ ----10,000, 8,000, 55 --

Liralık ikra111iyeler ~~ --------

Hizmet teklifi: 
20 ili 35 yatında elektri~ 

fen memurları iıteniyor. Cid 
teminat matlftptur. Mühendil 
diplomasını haiz olmalı fi 

Franıızca konuşmalıdır. r~· 
Hplerin "LG,, rumuzu ile lr 
tanbul Postahanesl 176 nır 
merolu kutu adresine tahrr 
ren müracaatları. :1 
Suıuz, Sabunsuz, Fırçasıt 

dakilada TIRAŞ 0~: 

llAIY..-.1 
ll'Afllll 

Kremini kullanınız. Her yerC.1 

bulunur. Deposu Yetildire 
Sıvacıyan ban No. 10 

Zayi: 3414 sicil numarB 
Şoför veıikamı kaybetti~ 
Y eniıini çıkaracağımdan el' 

kisinin hllkmü yoktur. 
Eminönü ·Taksi mahallind1 

İzmirli Arif oğlu Bedri 

Belgrat Ormanlafl 
İşletme Müdüriyetindefl' 

Kurıkemcri istok mıhaUin' 

mtvcut bırisi 107 kü!Ur meıro m' 
ıbı muadil 473 n •ıgeri 1 J4 ~"· 
sur aıeıre mikAba muadil .'i60 ad 

idare mıh dön köte ve kuru m<J 

keresteleri beher mamul metre mıl-' 
bı 20 lira esas bedel ile ve olba1" 

1 
tıki şartnımııinde münderiı; şer• 

1 
Müferrih, midevidir. Bar
saklari katiyyen temizler. 
MAZON ismine dikkat. 
Başka markaları reddedi-

• Dr. HORHORUNi ~ .... · MAZON M:Jicf' 
:: 

Beıo~l u Tokerl11an \ln ı nda mektep sokak 35. 
·· : . -.:: l leqrün "ahahtan a';şama kad:- l!;~;iil · "!' !' 

''. ··:r: 
:::: :: .. 

Adana viliyeti Karaisalu 
kazasının Karsanti nahiyesi 
dahilinde pos ormanında mev
cut olup beheri 150 kuruş 
bedeli muhammin ve kapalı 
zarf uıulile müzayedeye çı
karılan 28,740 parça mamul 
çam kerestesine talip çıkma
dığından mezkur keresteler 
pazarlıkla ihale olunmak ü
zere 11 - 6 - 931 perıembe 
gününe kadar yeniden ilana 
konmuştur. Tafsilat almak 
istiyenlerin "Ankarada Orman 

' müdüriyeti umumiyesile İstan
bul, Adana Orman müdüriye
tine müracaat eylemeleri ilin 
olunur. 

------------------------
ve 40,000 

Liralık bir mükafat vardır. 

------------------------

dairesinde 28·5·931 tarihine miıslı!J 1 

perşembe (Ünil 11aı 15 ıı ihale ,d 
m•k üzere açık artorma ıureıllc ,ıl 
kalem olarak aaıılacaktır. 'l'ı!iple~' 
ihale bedelinin yüzde yedi buçuJj 

niJbetlnde ıeminıt akçelerile Deil'r 
darlık blnısında müteşekkil mU 

yede ve ibılı komisyonuna, çıp " 
prıname için lstanbul Müdüriy•~p< 
n karutelıri görmek isteyenlerillJI 

mahallindeki memuılıra mtiracaırl'~ 
Jlln olunur. ~ 

------
KARO 

Alman Kitaphanesi 
Beyoğlu Tünd mcydan.nda523 -ı:z. Meşhur eczanelerde. 

arbiye'de 
Meml•ketimizin ta ı nmış ve giiıid~ 
s:ı.n'atkarlarmı bir araya . topl~van 

BELVÜ 
ISTA BUL 

yenilik BAHÇESiNDE 
NA G M EL ER I• Musiki hey'eti he.r .alr.ıam en yeni ve kıymetli 

alaturka .. erlennı terennüm etmektedir. 

------

Mea'ul lllüdiir: Bürhane'1ılıı: 


