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Osmanlı 
Borçları 

Ankarada müzakere edilen 
~•ırıanlı borçları hakkında dün 
h~r tebliğ neşredildi. Bu tebli
iı~ neşri, murahhasımızla ha
llııllerin vekilleri arasında ta
lı.rrür etmiştir. 
Vakıa iki haftadanberi de

•aırı eden müzakerat müsbet 
~r anlaşma ile neticelenmiş de 
tıldir. Esasen müzakere batla
llıadan evvel, de kat'i bir neti
l:t alınacağına ihtimal verile
llıezdi. Ancak bu müzakere ve 
l'ırıasların hakikatleri biraz da 
h, aydınlattıkları, uyuıma im
kinlarını bir az daha yakınlaş
lıldarı muhakkaktır. Bu harici 
lıorçlar meselesinde en evvel 
llıali vaziyetimizi tediye kabili
Yetimizin alakadarlar tarafın
dan olduğu gibi anlaşılmasını 
1•tihdaf ediyoruz. Memnuniyet 
I~ görüyoruz ki, geçen her gün 
bizi bu gayeye biraz daha yak-
1aıtırıyor. Daha geçen seneye 
kadar muhataplarımız nazarın
da ınüphem ve meşkuk bir ma
hiyet alan bazı rakkamlar bu 
"ne daha sabit bir kat'iyyet 
İfade ediyor. Şurası muhakkak 
lıi, mali ve iktisadi vaziyetimiz 
hakkında hükumetimizin kendi 
1erine verdiği vesaik erkanı ve 
!'l•lümat üzerine, hamillerin 
ılq haftadanberi Ankarada bu
l11ıı.an vekillerinden daha müs
htt kanaatler belirmittir. 
Eıaaen 1928 itilafnameıinin 

hiç bir tatbik kabiliyeti olma
dığını anlamak için derin tet
lıiklere lüzum yoktur. Hakikat
ler; hiç aldatmayan rakkamlar
da aramak en doğru bir yoldur. 
>.taatteessüf rakkamlar memle
ketin mali ve iktisadi kudreti
tıin aleyhinde, fakat ~r'!l~r 
llıeaelesinde hükUmetımızın 
llıüdafaa ettiği noktai nazarın 
lehindedir. Filhakika bu seneki 
hutçemiz 1928 senesi bütçesine 
degil hatta 1929 bütçesine nis
htt1e de 30 milyon fazla aleyh
i(! bir fark arzediyor. Bizim 
Oıınanlı borçları müvacehesin 
de karar ve vaziyetimiz pek a
çıktır. Oımanh borcundan his
leınizi kat'i bir karara bağla
llı-1l isteyoruz. Hakkaniyet ve 
lıabiliyet dairesinde bir ta~z~ 
~allin bir gün bile gecikmeaını 
llıeı:ıfaatimize uygun bulmayo
ruz. Hatta uyuımayı mali sa
lib ve iktisadi inkişafımız içine 
'••alı bir tedbir ve va11ta telak 
ki ediyoruz. Ancak itilaf edCC: 
iiıniz esaslar dahilinde çok du
tilıt olmak ve alacağımız mü
kelfefiyetleri behemehal yap
l:ııak kara.-ında bulunduğumuz 
~İn varılacak neticenin ameli , . 
olmasına çok ehemm~!e~ v.~r
<nekteyiz. Aksi halde turlu tur
hi müşkülat ve ihtilatlar_a yol 
hırakmış oluruz. Böyle bu va· 
~İYetten borçlular kadar, ala
t11klıların da zarar göreceği ko. 
laylıkla tahmin edilebilir. Her 
halde hamillerin · menfaati de 
lıir an evvel sağlam esaslar da
hilinde ameli bir neticeye var
llıaktır. 
Eğer Türkiye'yi terkedecek 

hiıniller murahhasları, son te
lıı.as ve müşahedelerini bu nok
le.i nazardan müekkillerine an
l11tır ve onlara israrı değil, iti
lifı tavsiye ederlerse, yalnı:ı: se 
nelerdenberi devam eden bu 
talisiz ve pürüzlü meseleyi bi
tirmekle kalmazlar, atideki fa
•liyet ve inkitaflar için "De-
9aınlı bir emniyet havası,, için
de alakadar memleketlere ge
niş bir ımkan sahası da açmış o 
hırlar. 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

C. H. F. İzmir idare 
heyetinde iki istifa 
IZM1R, 29 - Halk Fırkası-

~ın idare heyeti reisi doktor 
Cevdet Fuat ve azadan mual
liın Esat Beyler istifa ettiler 
•dare heyeti azasından doktor 
ll.ehçet Sabih Bey de bu sabah 
ı\nkaraya hareket etti. 

istifanın sebebi henüz belli 
degildir. 

1

Galatasarayın şampiyonluğu tahakkuk etti • 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B. · 1 

dün akşam Ankaraya gitti ~ 
I 

"Bütün hükumetlerin iştirakile beynelmilel bir iktisat 
komisyonunun derpiş edilmesi gayri varit değildir,, 

-~~~~~~~~-· 

Tevfik Rüştü B. dün gazetecileri kabul etti · 
H • · k"ıl· Tevfik Rü<- ·-~ --._ sı muhakkaktır ki, Avrupa'da 

arıcıye ve ı • ( ,. ) .. b" lh h 1 b" l"ğ' 
t .. B d" k mki ekspresle - ıyı ır su avaaının e ır ı ı-
u . un a ıa 1 1 ·d 1 · J 

A k 
"tf e yatalı masının faı e erı o a-

n araya gı ı. - 'b" •· b .. 

Solda, dünkiı 

Vekil Bey dün saat dört bu-
1 

cagı gı '•. ~e1ıyonal azı mus-
çukta Tokatliyandaki dairesin- bet tedabınn de bulunması gay , 
de Türk ve ecnebi gazete muha 1 ri mümkün degildir. Ancak asıl 1 

. ,. 
atletizm müsabakalarında 3090 ınetre koşusu, sağda 
Gaıatasarayın üçüncü golünü kafa i 'e yaparken .. 

Ercüment 

birlerini kabul ederek, şu beya- müzakerenin m zuunu teşkil 
natta bulundu: eden iktisadi buhranın cihanşü 

- Reisicumhur Hazretleri- _........,, mul olduğu ve rejiyonal ted,abi 
ne, Başvekil Pata ve hükumete ( i rin yanında işin mahiyetinin 
seyyahat intibalarını arzettik. istil:ı:am ettiği tetkik ve tedabir 
ten sonra, sırası geldikçe ve , için dünyadaki bütün hükumet 
peyderpey matbuata da bu hu· ( )erin birleıerek beynelmilel bir 
susta malumat vereceğim. iktisat komisyonu derpiş etme-
Şimdidc;n şu kadar söylemek leı·i de gayri varit olamaz. 
isterim ki, Türkiye ve şahsım 
itibarile seyyahatimden mem
nun olarak avdet ediyorum. E
yi münasebet idame ettiğimiz 
bir çok devletlerin hariciye ve
killerile konuşmak fırsatını bu! 
dum. 

Tetkik komisyonu mesaısı

ne gelince, muhtelif delegasi
yonların, ve bu meyanda bizim, 
noktai na:ı:arımızı gösteren bül 
tenleri ajanslar neşrettiler. Bü
tün bu materyel ve cemiyeti 
akvam teknik komisyonunun 
ihzarat ve etüdleri işlerin ma
hiyetine göre yapılan komitele 
re tevdi edildi. Eylül içtimaın-

Oiin Ankarayı hareket eden 
hariciye vtklll 

Tevfik Rüştü B. 

da ihzuat ve tetkikatın yapıl
mış olacağı ümit olunuyor. O 
vakit daha müsbet fikir yürüt
mek mümkün olacaktır. Şura-

Şubatta inikat etmesine inti
zar olunan terk ve tahdidi tes
lihat konferansı müsbet netice
ler vermek taliine mazhar olur 
sa, yalnız sulh için değil, ikti
sadi buhran için de mühim bir 
iimil olacağı şüphesizdir . ., 

Dünkü ziyaretler 
Tevfik Rüştü Beyi dün Dü

yunu umumiye Fransız dayin
ler vekili M. Dö Klozie ile şeh
rimi:ı:de bulunan bazı süfera 
:ı:iyaret etmitlerdır. Tevfik Rüş 
tü Bey de Ameıilu~ sefirine ia
deyi ziyaret etmi tir. 

.............................................................................................. 

Dün iki mektep veda 
•• • 

musameresı verdiler 
Vefa orta mektebi ve İstiklal lisesi 

Yukarda Vefa mektebinin, aşağıd~ ~5tiklal lise5inin 
verdiği müıamerelerden ıkı hatıra 

ktebi son sınıf 1 devreıioden dört ~air o zamanki kı-
Vefa orıa mEe k k il" yafetlerile birer şiir okumuşlardır. 

talebesi dün r e mua ım • 
d 

·· YUnuı Em .. eden sonra Fuzulı, arka 
kt b"nde bir ve a musamere · d me e ~ . sından Nedim, daha arkadan a Na-

si vermışlerdır. . h b" · k . . mık Kemal ~eldıler ve er ırı en 

Müsamereye şehrımız maa- di eıerlerinden bir parça okudular. 
rif erkim ile mektep müdür ve 
muallimleri, talebe velilerida

vet edilmişlerdir. Müsamere 
çok parlak olmuttur. 

lstanbul lisesi son sınır talebesi 
de dün Tepebatı tiyatrosunda bir 
veda mü~amercsi verdi. Müsamere

nin şai · tabloları bilhassa takdir ile 
dinlenmiştir. Tü• k edebiyatının dört 

Nedimi 11 inci sınıftan Rakım Bey, 
büyük bir muvaffakıyet göstererek 
okudu ve uzun uzun alkışlandı. 

Şarkılarda küçük Sevim Hanım 
da çok muvaffak oldu. Müıamere 

cok parla!< olmuı ve tiyatroyu dol
~uran talebe velileri tarafından fev
kalade takdir edilmittir. 

• 

Doktorla ın 
aylık içtimaı 

Dün üç ay müddetle 
tatil yapılmasına 

karar verildi 
Etibba mubadenet cemiyeti dün 

Türl<iye cc:.ıahaneıi fevkindeki cemi
)' et merkezinde mu 
tat aybk içtimaın• 
yapmıştır. l~a

.ı. evvelce kottgre 
tarafından h.,-eti 
idareye intihap e

dilen yeıli azadan 
Niyazi ismet Bey 
reisliğe, F eıhi B. 
umumi kitipli
ğe, Şuayip Bey 
veznedarlığa inti

hap edilmiş ve 
keyfiyet azaya tef· 
him edilmıştir. Sih Cemal Zeki B. 
hat ve içtimai muavenet vekili Re
fik Beyden gelen ve yeni heyeti ida
reye muvaffakıyet temenni eden tel
grafı okunmuf, cemiyete girmek is

teyen dol<torlarnı arzuları taınif ..ıil 
miştir. Bundan ıonra cemiyetin üç 
ay tatil yapmaarna ve bu tatil esna
sında bir tenezzüh terip edilmesine 

karar verilmitir. Bundan sonra Dr. 
Cemal Zeki Beyin Vet"cliği bir takrir 
okunmuttur. 

Cemal Zeki Bey takririnde rahat
sız bulunan refikaıının tedaviıi için 
tanınmıt doktorlarımızdan bir zatı , (Devamı 3 üncü sahifede) 

• 

( No. 22 ) 
Bu kuponu kesip 

saklayınız. 

Piyango lafsllAtı S ne/ 
salılftmılzdedlr. 

Dünkü maçlar 

Dün diskte Türkiye rekoru kırıldı ------------
Lik maçlarının neticesi: Galatasaray 4- Vefa l, Fener 0-
Beşiktaş 1, Is. spor 1 - Süleymaniye 1, Beykoz 2- Anadolu 1 

Dün T11k,im stadyomunda epice 
mühim maçlar oldu ve 1931 senesi 
şampiyonu tahakkuk elli. Takımlar 
sıra ile su dereceleri aldılar. 

1 İnci - GalRtasaray 

2 inci - Fener 

3 üncü - Betiktaş 

4 üncü - Vef 
Maçlara gelince: 
ilk maç lıtanbulıporla Süley.na

niye aı-aAında olmuş. ve 1 • 1 berabe

re neticelenmiştir. 

Oyun umun1İyetie l stanbulsporun 

faikiyeti altındl\ 11€Çrnİttir. 

Sarıtiyahhlaı- hu gün bu neticeyi 
almaları iy' dcgildir. Ancak ~uraıını 

nazaı·ı dikkate almalıdır ki, Bu genç 
ler beş arkadaştan mahrum olaralt 
oynamıılaı-dır. Oyun zaman zaman 
zevkli bir çehre arzetmjf ve umumi 
yelle nezih e te1niz olmuştur . 

Beykoz - Anadalu 
ikinci maç Beykozla Anadolu ku

Jül:;ü araıınc;a olmuş '\'e Beyko"un ga 

lebetile hitam bulmuttur. 
Oyun Beykozun hücumile baıla-

dr. ~ hücumu Anadolu müdafaası 

kesti ve mukabele elti. Oyun kartı· 
lıldı akınlarla devam ederken Bey. 

ı ko:ılular güzel bir hücum yapblar ve 
1 onuncu damkada ııü:ı.:ıl bir 1101 atb· 
1 lar, bu gol her iki takımı da kamçı-
ladı. Beykozlular sayı adedini "rtır
mak, Anadolu İse bu gole mukabele 
etmek için bütün kuvvetlerile oyna
maya bqladılar. Oyun hemen he
men mütevazin devam ediyor, Bey

kozlular ağır basıyorlar, Anadolu 
çok srkıtık vaziyette .. Eğer .. üdafa 
aları bir az bocalamaıa, daha çok mu 
vaffak olacaklar. Kalecileri güzel bir 
kurtanı yaptı ve birinci devre bitti. 

ikinci devre 
2 inci devre baıladıfr zaman Ana

dolu bir az daha açrlmıt vaziyette 
daha mÜeo•ir akınlar yapabiliyorlar. 
Fakat bunlara Beykozlular muka!te
le etmekte gecikmiyorlar. Hikimiye 
ti ele aldılar, orkıttırıyorlar; Anado 
Iu oyunu açb, akın yapıyoı-. San

traforlan h~talı •urette durduruldu. 
Penaltı çektiler [[Ol!. .. 

Vaziyet 1 - 1 beraber ... 
Beykoz akınlannr sıklaştırdı, gü

zel akıyorlar, şüt Ü•tüne §Üt .. Bu 
aralı!< Anadolu müdafaau kanıtı, 

bundan İ•tifade edenBeyl<ozlular bri 
penaltı yaptırdılar. Penaltı çekildi. 
Gol!.. 

' Vaziyet 2 - 1 
Oyun Beykozluların hakimiyeti 

altında, Anadolu müdafaaaı çok çaltı 
yor ve ıayi adedinin yüluelmeıine 
mini oluyor. Bu ,ekilde oyun devam 
ederken, hakem oyunun bitifini ilin 
ediyor ve bu maçta 2 - 1 Beyokozun 
galebeıile bitiyor. 

Galatasaray - Vefa 
Günün en mühim maçı Galatasa

ray - Vela arasında idi. Çünkü bu 
maç f'Ullpiyonluğu tahakkul< ettire
cekti. Onun için bütün gözler ıaha
ya çıkacak talumlan bekliyor. Bu 
maçın diğer bir huıuıiyeti de birinci 
devrenin 15 dakika olmasında idi. 
Bundan iki ay .,,,v.ı Galatasaray • 

. _Atletizm miJsahokalarında 400 mtere koşu5u 
'1eta maçı yağmur dolayııile birin· alon ofsayt oldu.. Galatasaray tek
ci haftaymın 30 uncu dakikaıında rar ~lun yapıyor ... Hüıam kurtardı, 
Vefanın 18 paı çizgisinin sol tara- oyun mütevazin ancak bir az ı~rtçe 
fında bırakılmıştı. Dün de ayni yer- ' oluyor. Hücumlar tevali ediyor, Ve
den hakem ahtı ile oyuna batlandr. fa bir az aiır baımaya batladı, Avni 

Takımlaı· beter dakika ara ile ön kurtardı... Leblebi tek batına ıu· 
ce Galatasaray ol'""k üzere sahaya rüyor ... Bekleri geçti.. Hlli ıüriı· 
çıktılar, takımlar ıu fekilde idi. yor, l<aleci çıkıyor, ayaklarına atılır. 

Galatasaray ken bir tül: 

Avni 
Valai Mithat 

Suphi Nihat Muammer 
Mehmet Ercument Necdet Kemal F 

Rebii 
Vefa 

Hüsameddin 
Halil Saim 

Süleyman Sami Emin 
Naci Remzi Gaııi Oıman Muhtetem 

Vefa bır alon yaptı, Avni kurtar
dı ... Mukabil hücum .. Gazi hentbol-
le durdurdu bir şey yapamadılar ve 

- Gol! .... 
Vefa mukabil akında Muhteıemin 

tütü avuta ıı:idiyor .. Calataıaray a· 
kın yaparken Leblebi Mehmet ofıay 
da dütüyor ..• 
Birinci haftaym bu suretle 1 - O 

Galatasaray galip bitiyor. 

ikinci dt111rı 
ikinci devre 16,40 da Vefanın a

kını ile batlıyor ..• Calataaarayın de. 
fansı en iyi ve en mükemmel ele.na. 
nı Burhandan mahrum olmasına raıj 

(Devamı ikinci sahifede) 

,11111111H1111111111111111111111111111111111111111111H1111111M11111111mııııımııııuuuı' 

1 Yeni başlayacak e 

E= Yüzbaşı Celal den bir parça: ı= 
"- Hayır Paıa Hazretleri, düne kadar aldığım raporlarda 

s__ çöl istikametindeki Arap aıiretlerinın düşman taarruzıyla be- 1 
raber ihtiyat kıt'alarunıza tecavüze baJladıkları bildiriliyor ... Su = ~ehrine, Türkün can evine, Anadolunun bağnna kadar düşman & = gelmişken biz, bize asırlardan beri kaynamamıt bir l<ı~'ayı_,. 1 

;; mızla müdafaa ediyoruz ..• '' 

: Burhan Cahit 'e 
= = - -= Bey arkadatımızın derin bir tetkik ve tahkikten sonra i = başlayarak lsviçrenin sakin bir köteainde ikmal ettiği § 
:C: bu kıymetli eseri yakında := - -::z = 
~ ••tliy~t ~ - -- -sahifelerinde merakla okuyacaksınız. ;; - -- -
_ Yüzbaşı Celal = - -- . -S Türk orduıunun romanı ve Türk edebiyatının en = 
S temiz bir eseri olacaktır. =: 

lJıııııııııııııııınn1111t•ıııııııııııııııınııııımııınııııııııııııınııııınııımınıı# 
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I\o: 17 Yazan: M. Yaı•t z 

iruz Pş. değişirse ... 
Yerine gelecek kumandanı kolay
ca elde etmek mümkün olacaktı .. 

Sultan Mehmet atını sürdü: 
- Boğazda yapılan kaçakçı

.ıktan haberin var mı, Hüsrev? 

Hüsrev, paditahın yanına 
raklaşmıfh: 

- V enedildilerin kaçakçılığı 
neşhurdur, Şevketlim! 

- Liman muhafızlan U)'% 

yorlar mı? (Kızkulesi)nin ö
nünde ikiyüzden fazla ııemimiz 
varken, bir ecnebi ııemisinin, 
göz önünde, kaçakçılığa devam 
etmesine hayret etmemek ka
bil değil .. 

Atlarım kotturdular. 
Sultan Mehmet önde, Hüs

rev arkada.. Y otlarına devam 
~ttlier. 

ki.nını bulamadığımdan müte
essirim. 

Gizli Haritaya gelince, bu 
bahse, Firuz Pa,anın tebdilin
den sonra, tekrar avdet ederiz.,, 

S. Kontarino 
Prenses Eleni, mektubu o

kuduğu zaman, her §eyden zi
yade (Firuz) Patanın deiite
ceii haberine memnun olmuf
tu. 

Demek ki, bütün iflerin dü
zelmesi için (Firuz) Patanın 
Hisar kumandanlığından de
iitmeıi lbımdı. 

Firuz Pata tebdil edilirse, 
mademki, yerine gelecek her 
hangi bir kumandanı derhal el
de etmek mümkün olacaktı .. 
Eleni biraz daha bekleyebilecek 
ti! 

Venedik elçisinin sarayda es- Zaten, Prenses (Eleni) nin 
kiden elde ettiği bir cariye, endişe ve ıztırapları, üç günden 
Prenses (Eleni)ye şu mektubu beri tahaffüf etmiş gibiydi. 
getirdi: Çocukluk arkadaşı (Klio) 

''- Dün mektubunuzu al- şimdi, ona, bir gaye ve maksat 
dım, Prenses Hazretleri! Hak- uğrundıı. çalışan samimi bir fi
kımda göıterdiğiniz iltifat ve kir yoldaşlığı yapıyordu. 
itimada çok teşekkür ederim. 

1 
Eleni her gün (Klio) ile te-

Türk sarayındaki vaziyeti. maa ediyor, ona bütün emel 
nizden Hiriatiyanlar hesabına ve dütüncelerini anlatıyor ve 
istifade etmek için size evvelce onun mevcudiyetile teselli bu-
de müracaat etmiştim. luyordu. • 

.. • . . ( Eleni mektubu elinde buruJ· 
Son mulakatımızda sızı Ve d" .... k Ki' ·çe 

nedik)e kaçırmayı vi.dettiğim t~rmu?, .u:.unur en, ıo 1 
-

halde bu işin şimdiye kadar nyBe. gırmıdş .11be· l · b' 'b' le · ' • ebe ızans ı r erı, ın ır rı .. 
uzamaaına yegane s P gene . .. .. · d'ler· 

. . 'h lk" 1 • d nı gorunce sevın ı . 
sızın 1 mıı. ar ıgınız ır. • s· d ekt ld - ınyor an m up a ım. 

(Venedik)e hareket eden son _ Ne yazıyor? 
tüccar gemiıile .. harekete_ ra.'."' _ Bugün için firar ümidi 
olsaydınız, bugun, (Fatıh)~n kalmadığını bildiriyor .. 
esaretinden kurtulmuf ve genıı _ Müteessir olma! 
bir hürriyete kavuşmut olurdu _ Biraz daha bekleyecekmi-
rıuz !. tim .. 

Sultan Mehmed'in son gün- _ Niçin? ... 
lerde kaçakçılık bahanesile ec- _ Firuz Patanın tebdili li.-
1ebi gemilerine vazettiği sıkı zımmı, ... 
muayene uıulü devam ettği Klio dudaklarını bükerek: 
müddetçe, sizin lstanbul'dan _ Firuz Patanın tebdili mi 
'-Yrılmanıza imki.n yoktur! lizımmıt? dedi. Fakat, Dünya 

Maamafih, bu sıkı muayene- yerinden oynar.. Firuz Paşa 
nin, Firuz Paşanın değişmeaile yerinden oynatılmaz! 
nihayet bulacağını kuvvetle Ü- - Kontarino bu İ§İ yapma-
mit ediyorum • ğa muvaffak olabilecek mi aca-

Firuz Paşanın tebdilini mü- ba? .. 
tcakip, yeni gelecek her hangi - Sinyorun her şeye mu
bir kumnadanla derhal anlaşa- vaffak olacağını ümit ederim ... 
cağımız muhakkaktır. O güne Fakat, Firuz Paşa demirden 
kadar sabır ve tahammül etme- bir kale gibi, kolay kolay dev-
nizi tavsiye ederim. rilmez ! 

Bugün için sizi kaçırmak im-

Canavar baba 1 

Kansını ve iki çoçu
ğunu kesmiş 1 

lskenderun'un Hasanlı köyünde 
Ali isminde biri bundan bir müddet 
evvel kar11ma alcrabasından gidip 
para istemesini teklif, o da kabul et 
meyince Ali bir rece, karısını uyku 

da boğazından kesmiıtir. Anaları

nın horultuıundan uyanan iki çocuk 
feryada baılayınca Ali çocuklannı 
da boiazt&rından kesmittir. 

Ali bundan sonra Türkiyeye kaç-

1nıştır. Tahkikat neticesinde Alinin, 
Dörtyol civarında Çaylı köyünde 
bulunduğu haber alırunıt ve yakala 
naralı: lıkenderuna gönderilmiştir. 

Gizli ayin mi, içki 
sofrası mı? 

IZMIR 29 - Salihlinin Yeşilova 
köyünde 15 kişi tekke ayini yapar
ken yakalanmışlardır. Dervişler Sa 
libliye getirilmi~tir. 

Bunlar hakkında tarikate intisap 
\'e gizli iyin tertip etmek maddetoin 
den dol~yı takibat yapılacakt?ı-. Maz 

nunların Alevi tarikatine men5up ol 
dukları sôylenm•ktedir. Bu on bet 
tari1.at men'iubunun i.yin esnasında 

rakı içtikleri ve bir takım merasim 

ya:>t:kl'irı ...,laşılmıştır. Bunlardan 
t\l::ınisı.t.11 lokantacı Niynzi dede ver 
diği ifoJede diyor ki: 

- Ben dervi lik bilmem, masu-• 
r.ıunı .. Bc:ni he!"kes tanır, oğlumu 

evlendimıeğo gittim. Köy balkın-

. , __ 

(Devamı var) 

dan tanıdıklarım beni eğlenceye ça
ğırdılar. Ahbaplarının bir muhtarlık 
intihabı itinden dolayı bazı düıman-
ları vamııf ... Bunlar bizim eğlence

mizi iyin diye ihbar etmiıler!. 
Maznunların hemen hepsi gençtir. 

Tahkikat devam etm•ktedir. 

Halkapınardaki 

bataklık 
IZMIR, (A.A.) - Halkpı

nardaki geni§ bataklığın kurut
ma ameliyesine batlanmıftır. 
Belediye ve Nafia dairesinin be 
raber çalışmaaı sayesinde hay
vanlannı bile ııtmıı. tutmakta o 
lan Mersinli ve Halkpınarın bu 
bataklık sabası kurutulmakta 

hem. mühim mikdarda arazi el

de edilmit olunacak hem de 
halk sıtma ve sivri sinekten kur 
taracaktır. 

iş bankası bir şube 
daha açtı 

ANTALYA, 28 - Bugün 
vali mülki ve askeri rüesa ile 
mahalli tüccar hazır olduğu 
halde İş bankası şubesinin kü
şat resmi yapıldı. Memleket ik 
tisadiyatına şimdiye kadar ol
duğu gibi şimdiden sonra da 
büyük hizmetler ifa edeceğine 
emin olduğumuz lş bankasının 
şehrimizde de bir şube açmaoı 
umumi memnuniyeti mucip ol
muıtur. 

lfl 

R H i ERLE •• 
M. Briand ta ip ettiği siyaset etra
fındaki istizahlara cevap verdi 

-----~------·-----------~ 

Uzun müzakerelerden sonra takip edilen siyaset 
hakkında hükumete itimat edildi 

Takrirler 
Münakaşalardan 

sonra 
kabul edildi 

M. Franklin Bouillon 
PARIS 28 (A.A.) - Meb'usan 

meclisi, harici siyaset hakkındaki is
tizahların müzakeresine devam et
mektedir. M. Franklin Bouillon'un 
Versay kongreıine M. Briand aley
hine rey veren nazırı takbih etme:ci 

üzerine Baf.-ekil M. Laval işe mü
dahale ederek bu tarzda sôz söyle
menin kabul edilemeyeceğini, zira 
M. Doumer'i serbeıt ve her türlü te
sirden azade bir surette intihap et
miş olan kimselerin vicdani kanaat
lerini böyle inceden İnceye tahlile 

girişmenin müşarünileyhe karıı bir 
hürmetsizlik tetkil edeceğini sôyle
miıtir. Bunun üzerine M. Briand 
bir nutuk irat etmiı ve M. Franklin 
Bouillon da ıöyle demittir: "Bir tek 
Fransız sulh siyaseti vardır. Fakat 
bu siyaseti İstemenin muhtelif tarz .. 
)an mevcuur. Siz ıulhü iıteyorıu

nuz, fakat batkaları istemeyorlar . ., 
M. Briand kısa bir mukabeleden 

ıonra umumi münakafa ve müzake
reye nihayet verilmiştir. Media re
isi, radikal soıyalistlerin M. Briaa
dın harici siyasetini taıvip eden ve 
fakat ıiyaai huıuıatı ancak müteca
niı bir hükUmetin ıevk ve idare ede 

bileceğini natık olıut birinci takririni 
okumuştur. Reiw, bundan sonra hü
kUmet ekıeriyetinin ıulh siyasetini 
takip etmesi hususunda hükümete 
itimat beyan eden ikinci takriri oku

muştur. M. Herriot, bunun üzerine 

radikal sosyalist fıl'kuının M. Auri
ol de soıyalistlerin vaziyeti hakkın
da izahat vermiıtir. M. Laval, M. 
Briandın takip etmekte olduğu siya 
setin hükümein bütün erkilnırun taı 
vip ve takip eylediği siyaset olduğu 
nu beyan etmiıtir. 

M. Laval sözlerine fU ıuretle ni
hayet vennİftİr: 

- Ben ıulh ıiyaıetinden bahse
derken emnüaelamet ıiyasetinden 

bahsetmeyi hi~ bir zaman ihmal et-
mem..,, 

Hükümet radikal ıoıyaliıtlerin 

takririni her ıeye takdimen müzake
resi teklifini reddederek itimat me
•deıini mevzuu bahıetmittir. Bunuıı 
müteakıp meclis, mutedillerden bi; 
meb'us tarafından tevdi edilmiı olan 

• itimat takririni p~a parça reye 
koymu,tur. Takririn bükümetin be
yanatını taıvip eden ilk kısmı 263 re 
ye kartı 298 reyle, mecliıin sulh si
yaıet.İnj takip etmesi huıuıunda hü 
kUmete itimat emeke olduğunu mu
azammın bulunan ikinci kısmı da 
257 reye kartı 319 reyle kabul et
ıniıtir, 

Takririn heyeti mecmuaıı, 256 re 
ye kartı 332 reyle kabul edilmiştir. 

Faşistlere kızıyorlar 
VAT1KAN, 28- (A.A.)-

Observatora Romano, İtalya
nın muhtelif mıntakalannda 
katoliklere karşı yapılmq olan 
tecavüzleri gösterir yeni va u
zun bir lis_!e neşretmiştir. 

•İ,.LOWA.T 
A.11 .. All• 

Mister Kavun 
ve 

Nasrettin Hoca 
Mellon lngilizce kavun demek

tir. Ayni zamanda Amerika Maliye 
Nazrrının da ismidir. B.ir kaç sene 

evvel, Amerik&l\Jn bittç~inde vari .. 
dat maaariften fazla olduğundan, 

mediı bu fazlayı vergi eıbabı ara-
11nda mükellefiyetleri nispetinde 
taksim etmeğe kaı·ar verınişti. O ve
sile ile bir Amerika gazetesinde çı
kan karikatür hala batmmdadır. 
Maliye Nazırı "Mr. Kavun", bu va, .. 

ridat fazlalığını dilim dilim kavun 
şeklinde halka dağıtıyordu. Halk ta 
yazın sıcağı içinde bu kavun dilim .. 
terini ıapır şapır yiyiyor ve kavun 
bahaya dua ediyorlardı. 

Bu sene Amerikanın büçesinde 
(160) milyon İngiliz lira11 açık var
dır. Yani aşağı yukan bizim uınum 
bütçemizin on mi1li. Bu Amerikanın 
zenğinliğini mi, yokıa bizim fakir 
lifimizi mi gösteriyor bilmiyorum, 
amma, bütçede bir milyar altı yüz 
milyon Türk lira., açık ta az değil
dir. 

Maliye Nazm Mr. Kavun ıimıli 
Amerikanın vergi mükelleflerinden 
bunun telafi edilmesini talep ediyor. 
Bu Nasraddin Hocanın m"'bur ka-, . b 
zan hikiyesine benzedi. Hanı o-
ca bir kaç gün İçin komtunun kaza
nını aratmıf. Kullandıktan sonra ge· 
ri verirken, içine bir de tencere 
koymuş. Komşu tencerenin kendisi .. 
ne ait olmadığını söyleyince Hoca; 

- Kazan bendenizde iken do
ğurdu, 

Demiş. Biı' tnüddet sonra Hoca 
gene tencereyi aratınca komtu; bu 
defa da doğurur diye, memnuniyet
le göndermİf. ~kat aradan epice 
zaman ceçm•f ve Hoca kazanı 
yollamamıt. Komıu kazanını aratın

ca, Hoca demiş ki: 
- Kazan sizlere ömür; öldü.. 
- Canım rlıdıl olur; kazan ölür 
"? mu. 
- Doğuran kazan ölür de ... 
Şimdi Amerikanın verği mükel

lefleri, iki sene evvel, artan vergiyi 
aralarında takıim ederlerken, 

- Vergi bir defa verildikten ıon
ra ~veri alınmaz. 

Diye bir kaide koymadıklarına ne 
kadar tee•ıÜf etseler yeri vardır. 

• • • 
Bir çete daha imha 

edildi 
URFA, 29 - Bu sabah ce

nuptan gelen bir çe~ Soriçe ci 
varında bir kamyonun yolcula
rını soydu. Fakat vak'a çabuk 
haber alındı ve takibine kuvvet 
li bir jandarma müfrezesi gön
derildi. Müfreze çeteyi çok mü 
sait bir noktada muhasara altı
na aldı. Çete efradı teslim ol
mak istemediler. Müsademe 
batladı ve neticede çete efradı 
kimilen imha edildi. 

Bu çete şimdiye kadar yüz
lerce vak'a yapmıf, fakat her 
vak'ayı müteakip te kurtulma
nın yolunu bulmuştu, yüzlerce 
sabıkası vardı. 

Halk neticeyi öğrenince çok 
sevindi. 

Suriyeye kaçan bir 
şaki yakalandı 

Dörtyol havalisinde senelerce ta
kavet yaparak bir çok canlara kıy
mış ol'ln Dörtyolun Bülüken köyün
den Oz Beki~ oğlu Osman İsminde 
ki haydut bir müddet evel Suriyeye 
firar etmiıti. 

Suriyede ayni suretle fakavet yap 
mak İstemiş i1e de yakalanarak 

Döryol adileyesine teslim edilmiıtir. 

lspartada bir intihar 
lıpartada manifatura ticareti ya ... 

pan Musa Kazım oğlu Ali Efendi 
evinde aHeainin b•ılunmadığı bir sı
rada kendisini ajmış ve ölmüştür. 

Müddei umumilikçe yapılan tab
k'kat ve kendisinin yazıp bıraktığı 

kiğıda nazaran intiharın sebebi mü 

teaddit kimselere yüz otuz lirayi te
cavüz etmeyen bo!'çlarını vercme

mcktl!:ı mütevellit tcessürdür. AJi 
Efendı henüz otuz be~ yaşlarında ve 

1 dört ~ocl!k baba:a idi. 

Pr.Pikar 
Balonu ile 16,000 

metre 
irtifaa yükseldi 
BERLlN, 28- (A.A.) -

Son haberlere nazaran, profe
sör Picard'ın balonu muayyen 
bir iatikamet alamayacak bir 
halde İtalya ovalarına doğru 
gitmektedir. 

VIY'ANA, 28 - (A.A.) -
Saeldon'den bildirildiğine göre 
profesör Picard 16 bin metre 
irtifaa yükselmiştir. Balonu, 
normal bir surette Curl cümu
diyesi üzerine inmiştir. Profe
sör ile arkadaşı sağ ve salimdir 
Balon ile balonda bulunan ali.t 
ve edevata da bir şey olmamış
tır. 

Italyan f aşistlcri ve 
katolikler 

ROMA, 28 - (A.A.) -Son 
zamanlarda faşistlerle katolik 
mahfelleri arasında bir gergin
lik hüküm sürmekte olduğu 
malumdur. Bilhassa faşistlerle 
katolik aksiyonu i.zası arasında 
bir takım hadiseler olmuş ve 
mütekabil nümayişler yapılmış 
tır. Dün Romada şöyle bir şa
yia çıkmıştır: 

"Osservatore Romano müdü 
rü Kont Dellatore, Vatikan ara 
zisinde Saint-Pierre meydanın
da tevkif edilmiştir. Ancak bi
li.hara kontun, mesai bürosuna 
gitmek Üzere İtalyan toprağım 
bir iki adım aştığı anda kendi
sine bir sivil memuru yaklata
rak Roma keatürlük dairesine 
kadar gelmeaini rica ettiği an
la§ılmıştır. Kont, Kestörü ka
bule amade olduğunu, fakat 
gazete idarehanesinde kabul e
debileceğini cevaben söylemiş 
ve sür'atle Porte de Suisae de
nilen kapıyı açarak V atikan 
toprağına iltica etmittir. 

ispanya Fas'a komiser 
gönderecek 

MADRlT, 28 - (A.A.) 
F astaki İspanyol mıntakaıı iş
leri müdüriyeti servislerinin 
baıveki.letten alınarak harici
ye nezaretine raptedilmesi hi.li 
hazırda tetkik edilmektedir. 

Bu hususta kat'i karar itti
haz edildiği takdirde Fasa bir 
fevkalade sivil komser tayini 
buıusu dütünülebilecektir. 

Fransa ve cihan 
buhranı 

NEW-YORK, 28 (A.A.) -
Franıadan avdet eden M. Ro
sevelt, gazetecilere M. Tardieu 
ile yapmıt olduğu mülakat hak 
kında malumat vermit ve M. 
Tardieu'nun ziraat ile sanayi a
raıında müvazene ve ehenk bu 
lunduğundan dolayı cihanı 

1 mustarip etmekte olan buhra
nın Fransada daha az hi11edil
mekte olduğunu söylediğini be
yan etmİftir. 

Yunanistanda bir 
infilak 

ATlNA, 28 - (A.A.) -
Gythion' den bildirildiğine gö
re infilak edici maddeler satan 
bir tacirin mağazasında bir in
filak vukua gelmiş, 3 düki.n ve 
iki ev yanmıştır. Hasar, milyon 
larca drahmi tahmin edilmek
tedir. 

Pişman olmuş 
IZMlR, 29 - On sene eve) 

ihtida eden Nimet H. mahkeme 
ye müracaat ederek tekrar mü
sevi olarak tescilini talep etmiş 
ti. Nimet Hanım: 

- Müslüman olmama ailem 
razı olmayor .. Yaz geçiyorum .• 
D~miştir 

il 
Ankarada dördüncü iikbahar 

koşuları dün yapıldı 
ANKARA, 29 (A.A.) - ı lan bu koşuda, 

llkbahar at yarışlarının dördün Kenan Beyin "Sadası., birİf ~ 
cüsü bugün büyük bir kalaba- ci, Prens Halim Beyin "Rüçh,. !o 
lık huzurunda yapılmıştır. nı,, ikinci, Mister Lindzin "SUO 

Birinci koşu, 3 ve daha yuka laytı,, üçüncü gelmiştir. 
rı yaştaki İngiliz at ve kısrakla Dördüncü koşu 3 ve daha f' 
ra mahsustu. Mesafesi 1600 karı yaştaki halis kan ln,:ili•· 
metre ve ikramiyeai 400 lira o- ler araaında idi. Mesafesi 2.2()0 
lan bu koşuya ittirak eden dört ikramiyeıi 1000 lira olan bu k• i 
attan Prens Halim Beyin Ledi- şuya iştirak eden 6 hayvandal 12 
tarı birinci, Celil Beyin Espu- M. Alyonki'nin "Klentoku: 
varı ikinri gelmi§tİr. birinci, Akif Beyin "Andreot 

ikinci kotu 3 yatındaki yerli kosu,, ikinci, prens Halim ~ 
ve Arap erkek ve dişi taylara yin "Alinarı,, üçüncü gelmıf lo 

mahsustu. Meaafesi 1,400, ikra tir. 
miyesi 950 lira olan bu koşu- Betinci koşu, 4 ve daha yukl 
ya, 

Hilmi Beyin "Güler,,i birin
ci, Bekir Efendinin "Misketi,, 
ikinci, İamail Efendinin "eybe
ği,, üçüncü gelmiştir. 

Üçüncü koşu dört ve daha 
yukarı yaştaki yerli ve Arap at 
lara mahsustu. Mesafesi, 2,250 
metre ve ikramiyesi 750 lira o-

rı yaılı yerli ve Arap atlar ar.- ~ 
sında yapılmıştır. Mesafefl 
2,400, ikramiyesi 400 lira olall 
ve 6 hayvan iştirak eden bu kO' 
§Uda, 

Emin Efendinin "Tayyarı. 
birinci Fikret Beyı'n "Maltayı. , . 
ikinci, Bekir Efendinin "Garbı,. 
üçüncü gelmiştir. 

Dün diskte Türkiye rekoru kırıldı 
(Başı J inci sahifede) bil müdafaa enfes oynuyor, fa~: 

men çok iyi oynuyor ve akınları kı· ne denıe F enerbahçe forları kcnd 

rıyor ... 
Vefa ııkışıyor .... Güzel bir akın ... 

Nihat idare ediyor.. Kemal Faruki 
pas aldı Necdete verdi ... Necdet çok 
güzel sürüyor ... Bir denvarkeden iı ... 
tifade ediyor: Şüt ve 

- Gol! ... 
Vefa şaşırdı, kuvvei mi.neviyeleri 

kırılıyor. Galatasaray hücumda, 
Mahmet çok iyi, fevkalade oynuyor. 

Vefa yavaş yavaş kendini bi11et
tiriyor, Galatasaray bir az s:kı~tı .... 
Suphi oyunu açıyor.. Rebii akıyor, 
Necdete pas verdi, o kullanamadı ve 
Olimpİyakos takımında olduğu gibi 
kalenin önünde topu havaya çekti. 
Hakem iyi değil karakuşi hükümler 
veriyor. Galatasaray forvedi çok iyi 
İ!Iİyor. Kem"l Farukinin şütUnü Hü 
ıam elinden kaçırdı, fakat gene ya
kalayabildi. Bu aralık Gazi bir hü
cum esnaıında ufak bir kaza geçirdi 
ve sahadan çıktı. Bu sebeple verilen 
ceza vuruıunu Muhteıem bütün Ga 
latasaray defansının Üzerinden ga
yet hesaplı atarak şeref sayısını kay
detti. Top ortada.. Oyun çok sert 
devam ediyor ... Mitbat bir tekme ye 
di ... Galaaıaray takımında bazı t6>
beddiilat.. Mitbat sol açık, Kemal 
Faruki bek, Rehii sol iç oynamaya 
bafladılar, bu takımın akınları hep 
ortadan olmaya başladı, bu aralık 
Vefanın aleyhine bir korner oldu, 

Rehii çok güzel çekti... Ercüment 
mükemel bir kafa vurdu ve: 

-Gol! ... 
Bu golden sonra artık oyun çığı

rından çıktı Vefalılar kavga ~ıkarma 
ğa çalıtıyorlar. Hakemi bütün ibta
ratını dinlemeyen Emini oyundan çı 

karıyorlar, bereket versin ki Gazi 
oyuna ·ginnit bulunuyordu. Bu ıu
retle Vefa on kiti olarak oyu na de
vam ediyor, Galataıaray gene bit.kim 
Vefalılar çok sert oynuyorlar ... Nec 
det bütün forvetle akıyor... Güzel 
bir kaçıı 15 pastan fÜt ve: 

- Gol! .. 
Top ortada .. Akın batladı .. Hake 

min düdüğü hu ıuretle 4 - 1 olarak 
galatasarayın lehine ve çok korkulu 
bir takını denen Vefanın aleyhine 
bibniştir. 

Fenerbah~ - Beşikltıf 
Günün aon maçı F enerlıahçe ve 

Beşiktat ara11nda idi. Saat beti yir
mi bet geçe önde Betikta, ve arkada 
F enerbahçe olarak sahaya çıktılar. 

Takımlar şöyle idi: 

Fenerbabçe 
Rıza 

Cevat Ziya 
Şaban Şekip Retat 

Niyazi, Ali, Zeki, Muzaffer, Fikret 
Beşiktaş 

Sadri 
Hü•nÜ Adnan 

lbrabim Fahri Fuat 
Şeref, Ali, Şükrü, Etref, Mustafa 

Oyun Betiktaşın akını ile batladı, 
Fener müdafaası zorlukla atlattı .. 
Mukabil hücum, Fikret ilerliyor, Mo 
raton lbrahim bırakmıyor. Fener sı
kıştırıyor, Be§İktaş müdafaası çok 
çok çalıııyor, Hüınü ve Adnan çok 
iyi. Siyah beyazlılar oyunu açıyor
lar ve 15 inci dakikada güzel bir a
kın ile ve Şükrünün enfes bir tütü 
ile: 

- Gol!. .. 
unun üzerine Fener hücum i.izeri

ne hüeum, Be~ikta; ş~kıtıyor, muka j 

rini göstermiyorlar, bir az da şant 
sızlık .. Beşiktat ağır basıyor ... BetW 
tat hücumda .. Fakat ne oluyor bil· 
mem, onların da ,ansı yok... Oyu' 
mütevazin ... Hiikem Beıiktaş aleyhi
ne -nereden çıkardığını bala anla:ı-
madığım- bir penaltı verdi. Fikrtl 
çekti, o da asabiyetten kaçırdı ... A· 
kınlar gene mütevazinleJlİ ve baf· 
tayın bitti. 

İkinci haftayım 
Oyunun bu kısmında hemen h• 

men akınlar F enerbabçe tarafında• 
yapıldı. eıiktat müdafaası çok çalıt• 
yor ve her ne bahasına olursa ofsul! 
sayı yaptıı-mamak için canla batlo 
oynuyor. Tabii Fener bu müdafaa1' 
kıramıyor, kırsa bile öteki taraf del 
bal yetitiyor .. azı bazı Beşiktatblıı• 
rın ferdi akınları da Fener kal.,.;ııl 
oldukça mühim vaziyete ıokuyot 

batta epeyce hırpalayor bile ... 
Oyun bu suretle devam ederkl" 

hakemin düdüğü oyunun bittiiği.J 
ilıin etti ve netice Fenerbahçe (O) • 

karıı (1) golle mağlup oldu. 

Atletizm 
Gene ayni günde mevıimin en bl 

yük atletizm bayramı Robert Cal· 
lege de yapılmıttır. u bayrama bii
tün kulüpler, yerli ve ecnebi bütiiıl 
atletler i~tirak etmi,lerdir. Bu fırfll 
tan isifade eden Veysi bize yeni bİI 
Türkiye rekoru kazandıı-mı,ıır. 

Once bütün kulüpler ve atletlerİO 
iştirakile bir resmi geçit yapıld~ 
sonra bu alay ortada toplandı, e .. • 
vaziyetinde istiklal marşını dinledi 
ve bayrağm direğe çekili,ini seliuıı
ladılar. Sonra müıabakalara başlan· 
dı. 

Saat 2,20 de ilk müsabaka başlr 
dı &§ağı ya yazıyorum: 

800 m. Karoncopulos (iki, üç, bİI 
taktim beş) 

110 m. manialı Todorof (onyedİ 
iki taksim het) Tevfik. 

100 m. Senih (on bir, '·ir takıİfll 
bet) Enver 

1500 m. Corciodis (dört, otuz '/ .. 
di, iki taksim bet) Lutfi 

200 m. M. Ali (yirmi üç, iki tak 
3000 m. Ponakis (on, on, dötl 

takıim bet) Çarlikis 
400 m. Tomson (elli dört aaniy• 

Ayzenbart. 
Gülle 

Veyıi 12 m. 24 cm. ile rekorun• 
(egale) atmııtır, ikinci Çicelkof, 

Yüksek atlama 
Haydar, Fulyos ikincisi de 1,ılf 

m. atlayarak birinci olmutlardır. 
Disk atma 

Veysi 38 m. 97 cm. ile zaten ken· 
dinde olan Türkiye rekorunu kınn•! 
ve yeni bir rekor yapm14tır. ikin<' 
Naili 

Uzun atlama 
Tevfik 6 m. 47 cm. ile birinci -

Haydar ikincidir. 

Cirit atlama 
Murat oğlu 46 m. 34 cm. ile biri•· 

ci ve Todorof ikincidir. 

Üç adım atlama 
Tevfik 12 m. 96 cm. ile birinci ~t 

Selim ikinci. 

fırıkla irtifa atlama 
Çernoviç 3 m. ile birinci ve MarıO' 

lof ikinci. 
Bu müsabakalardan sonra R•"' 

Bey Bürhan Bey ve M. Y ovenuı ~ 
rinci ve ikincilere madalyalar veı"'flUt 
leh ve ayrı ayrı teJekkür ebnitlet'O 
dir. M. 

' 
' 

• • 
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Rusya tarafından taksimi sıı-a
sında bize kaçan mülteciler 
kurmuşlar. Alemdağı Oi'manla
rının içinde fevkalade bir yer

A ırm um desi "Milliyettr" dir ... Vaktile buraya İstanbu-
30 MA YJS 1931 hın zenginleri gider cünbüş. e~ 

• 
1 
derlermiş .. Şimdi frenkler gıdı 

~ l~AREHANE - ~ka~a.cıuldc•t yor. Şehrimize bu kadaı· sey-
o: 100 Telıraf ııdreoı: Mıllıyeı, lı. h ('yor şunları oraya gö-
~"b 1 ya ge ı , . . . 

u · T lef ··-'arıı türsek ne olur?. Lakın bızde ış 
e on numa..... B" · · 1 

24311 _ 24312 _ 24313 bilen var mı ız ışı ya .. n~_z 

ABONE ÜCRETLER! 
C ·Türkiye için Hariç için 

3 •yiığı 400 kuruş 800 kuru~ 
,: • 750 .. 1400 " 

o 1400 ,. 27W " 

- ·- -
G~Jen evrak geri verilmez 
l'v!uddcti geçen nüabalar Hl kuru! 

tur, Gazele '" matbaaya alt itler 
'rin n. üdiriy~te müracaat edilir. 

Gazetemiz ilBnların meı'uliyetini 
~•but etmez. 

Bugünkü Hava -ı 
Dün enfazla hararet 22 

en az 13 tü. Hava bugün 
de mütehavvil ve l:u:utlu 

[

. olacaktır. Yağmur yağması 
muhtemeldir. Dünkü şid
det:i yağmur İstanhul'da 
şimdiye kadar nadir gö-l :~.l.cn yağmurlardan biri 

~--------~ 

iş bankasının kapısında goru
yoruz ! (Garson! Bira getir) İş 
bilenin kılıç kuşananın derler
di. İş kılıç kuşananın desek na
sıl olur? Ben yaradılış ta bir iş 
adamı değilim, lakin işi görü
rüm görürüm amma elimi sü
rers~m ipin ucunu kaçırırım di
ye korkarım. Hayatımda bir 
kaç işe atıldım .. Birisi Marma
ra adalarında istakoz tutmak, 
konserve yapmak, Amerikaya 
sevketmek.. Elimde de Topçu
lar caddesindeki sattığımız fı
rından kalma beş on kuruş • ·
dı. Adaya bir motorla gittim. 
Üç gemici, bir de ben.. . 

Adaya çıktık .. İki günde ellı 
tane istakoz tuttuk.. <?nlara 
(böcek) diyorlar. Tanesı beş 
,,_ltı okka geliyor. Adada Rum
ların bıraktığı harap evlerden 
birinde yatıyorduk. Bir sabah 
uyandım baktım ki, motör mey 
danda yok! Bre aman! Aradım 
taradım, bizimkileri koydunsa 
bul! Kuşu kaçırdığımızı derhal 

Haftanın gazıaı anladı,,., ... Bizim ahbaplar ce-

MİLLİYET CUMARTESI 30 MAYIS 1931 

Çapras kelimeler 
1 2 3 4567891011 

Yeni apartıman 

1 HIA Z I NE• K A IF A 
Az T z ııi s E il S\A M 

3 LAK. z - ı N -E T • A 
---- ·- . +--· -

4 I M i Ş 1• R E Ş A T a 
M E -R . flH. • ~ ·Iİ 1 R -~. • .M 
•T•MALUM••O 

7 Ki.il! H A R .. 5 Ü v A _L 
AH A L J • • R,A C A 
NA Ciii KAZ AN il• 

ı ALI MliS EN•ıP A 

_ Hayır Cemile .. hala aradı
ğımız gibi bir apartıme.n bula
madık. Zavallı İrfanın araya 
araya başı döndü. . 

- Doğrusu Rezan .. senın bu 
kocan bulunur koca değil: .. 

_ Taliim varmış. Her gun 
hoşuma gidecek bir şey icat ~ 
der. ya bir hediye alır, ya bu· 
sürpriz yapar. Ne bileyim! Doğ 
rusu mes'udum. 

_ Aı·amızda kalsın, nihayet 
bu da senin hakkındı. Birinci 
kocandan neler çektiğini unut
tun mu Rezan?. 

__ Aman bana o zamanlar-
dan bahsetme. Ne zaman aklı
ma gelse beni hafakanlar boğa 
cak zannediyorum. Kavgaları
mıza kaç defa şahit oldundu de 
ğil mi ? 

- Neyse .. düşünme artık o 
günleri! Boşandınız. Haber al
dım. Konyaya tayin edilmiş. 

- Nereye giderse gitsin. 
Ben artık 0 maziyi hafızamdan 
sildim. Şimdi pek mes'ut yaşa-
yorum •.. 

_ Hiç bir ihtiyacın yok de-

ğil mi 

dedim ya! Başka sual sorma. 
Her şey bittikten sonra, adaya 
gidip bir gün otelde kalacağız. 
Ertesi gün doğruca döşenmiş, 
dayanmış yeni apartımanımıza 
döneceğiz. Bu suretie sen taşın 
ma derdinden kurtulacaksın. 

- Nasıl bari, güzel mi? bü
yük mü? banyosu var mı? 

- Güzel, büyük, şen, aydın
lık ... Muhakkak hoşuna gide
cek. 

ıı T AS A'mA M E L .• L 
Dünkü şeklin halli 

1 2 3 4567891'1 

- İrfancığım! Sen ne yapar s - ---- --- --
sın da hoşuma gitmez. • • • ___ _ 

-3- 5-·ı-- -- • 
On beş gün sonra İrfan ve ı fi • - - - • -- • · - - -

Rezan, yeni apartımanlannın -~ • -- ·~ - -
.. .. d t b'ld . dil 7 
onun e oomo ı en ın er .• -.--- · .--
İrfan karısını !<olundan. tuta- 8 - - - · - - - ·· ·illi ~ 
r«k, apartımana sürükledı. Ko- - - - • - -ı- - İ- - -
şar gibi m.erdivenlerden çıktı- 10 

__ ı_ 11 __ -ı• , ı· _ 
lar. Hizmetçi kız kapıyı açtı: ıı 1 '•. B 

- Gördün mü Şefika yeni a 
partımana geldi bile .. Her şeyi 
yerine koydu, düzeltti. 

Şefika: 
- Hanımefendi her şeyi yer 

li yerinde bulacak, dedi. 
- Aferin sana Şefika! 
- Gel bakalım şimdi yeni yu 

Yeni şekil 

Soldan sağa 

l - Musiki aleti (5). Gözün ÜS· 

tü (3). 
2 - Karnı boş (2). Afiyet olsun 

(2). Esk bit harp aleti (2). Renk 
(2). 

Istanbu] ve taşradaki ~il 
Devair ve Müessesatı Resmi

yenin nazarı dikkatine: 
1 Haziran 931 tarihinden itibaren gazete

mizde neşredilecek bilun1um devair ve mü
essesatı resmiye ilanlarının teahhüre uğra
mamasını ve muntazamen neşrını teıninen 

yeni teşekkül eden ve merkezi Istanbulda, 
Ankara caddesinde Kahraman Zade hanında 

ÜÇÜNCÜ Katta bulunan 

ResmA i anlar 
TÜRK LİMİTED ŞİRKETİNE 
gönderilmesi iktiza ettiğini devair ve mües

resmiyenin enzarı ittiiaına arzeyleriz. 
"!t> Telefon 20960 <( 

0 ~ K d ki bimdek~ iki yüz küsur lirayı aşı 

'
·. l\.açırdıml, açır 1 • 1 K Jd d yoruz. _ rıp kaçmış ar. a ım mı a a _ İrfan bulur. 

_Var. Bir apartıman ara- vayı dolaşalım. Burası salon, 
Nasıl, perdeleri hoşuna gitti 
mı 

3 - Caiz, layık (4). Bilgiç (4). 
4 - Ne sıcak, ne soğuk (4). A

fet (4). 
•· iyi çocuktur, ho• çocuktur, da yapayalnız! (C uson! Şu 

~ ' bardakları doldursana! Bana - Elbette! Beni memnun et 1 İtaz fazla söyler. Her şeyin l 1 k k · · d"" it ··st edeı· 
- Oh, çok, cok güzel.. t 

- Burası ye~ek odası .. 
5 - Şarkının bir nev'i ( 5). 
6 - Tahmin (3). Ot (4). 

ı· 

., 

;o 

İl 

k bak! O kırmızı şebek et i o - me ıçın unyayı a u · 
ıt oldı· "' u bir yerde hiç olmaz k b 1 

malardan istemem. Baş a me- gene u ur. 
'" sözün bol olması açıktan dü d b · k d · 

Ze getir) Monşer ! Onların a ı - Saadetini te rı e erım. 
!Ünürken belki akla mülayim 

J·ambon kendi tanon! Ya! Mar- Allaha ısmarladık. 
&elir amma 0 lakırdı tufanının •· d ı tım. 
O.• l . d . . mara adasında sipsivri kal ım · - Güle güle •. şey .. Cemile.. ı· y' İ · 1 · nünde o unca ış eğışır. • - ı.. yı .. yı .... 

- Mükemmel! 
- Burası bizim odamız .. Du 

varlara bak! Yeniden kağıtlat 

7 - Vücudun suyu (3). Kafa(3). 
Köle (3). 

8 - Göz (5). l•e'nin muhaffefi 
(2). 

9 - Temiz (3). Beyin (5). 
B k Bereket versin .. Tuttugumuz Eg"er sen de boş bir apartıman , 

U bahsettl·g·ı'm cocuk ar a- 1 d Ne o? l · · · dı"yorsun r 10 B" · dog"uran (3) T k't 
istakozları haşladım, haş a ım filan işitirsen, kuzum ne olur, - · yı ıyı ı - m · e 1 

daşlarımdandır. • yedim. Bir de büyük ateş yak- bize haber ver! amma, galiba memnun değil- (3). 
iki ay kadar oluyor ki, ken- sin. Yoksa hasta mısın? Neyin 11 - imzalı para kağıdı (3). 

disini göı·memiştim. Dün değil tım. - Hay hay canım. var? Lüzumlu (5). 
Üçüncü günü bir kayık gel- 2 

kelki gün Karaköyden gebçe~- di beni aldı, Lapsekiye götür- Akşam Rezan:kocasına de- - Hiç.. İrfan, hiç bir şey Yukardan aşağı 
en birisi koluma girdi, a · du.'.. ı·stanbula geldiğim zaman yok. ı - Vücudün ön tarafı (5). Baş 

:ıll\ bu! diki: - Apartıman hoşuna gitme 
bizim sadık motörcüleri aradım l b C ·ı 1 kılı (3). 

1 
- O dedim, sizi göı·en ne o- lakin bulmak nasip olmadı. Ya - rfan, ugün emı e ge - dimi? 2 - Olüm zamanı (4). Şimdiki 

ıtri dı". O da bize bir apartıman ara Ş G'tt" ı'ltı' · hu ben vapura gidecektim. Sa- - ey.. ı 1
• g .. devir (6). 

Bugün İşe başlayabilirsiniz. 
Para biriktirmeyen başlamak için mutlaka ay veya se

nebaşını bel<lemek ve ya l:ıir yıldönümüne intizar etmek 
şart değildir. 

Hemen bugün İş Bankasından bir kumbara alarak 
para biriktirmeye başlayabilirsiniz. 

Büyük ve küçük binlerce kişi, kumbara sayesinde, bir 
ik; sene içinde sermaye sahibi olmuşlardır. 

it TÜRKİYE İŞ BANKASI! 
- Divane! Cevabını verdi , atim de durmuş. Senin ki kaç? yacak. - Halbuki ben, sen sevine- 3 _ Harap (3). Fare tutan (3). 

~ebeni orada bir birahaneye sü İrfan gülümsedi: ,, ceksin diye bu günü bekleyip 4 _ Yürümeye yarayan azamrz a.. ı 
liikledi .. İki bira ısmarladık.. -Altıyı beş geçiyor.. _Ne ye gülüyorsun? ' duruyordum. (4). , _______________________ _, 

llen bir yudum içtim, o ba!!la- - Ya! Vapur galiba altıda _Çünkü sana bir sürpriz _İrfan.. 5-Süal (2). Vücut (5). j 
~ı.. idi .. Seninle muhabbet ederken daha yapacağım. - Masraf ettim. En sevdiğin 6 _Alem).,. (6) 

_ Menşer, sorma, bir fı.~·$at her şeyi unuttum. - Yoksa apartıman buldun renkleri seçerek odaları döşe - 7 _ Azanuzdan biri (3). Şümul- :: 
~ •• J k'I - Hele mevzu! böyle enle- mu? ~ dim. Sonra apartıman bir çok lü (5). ~~ "rlr ım ı. :: 

Bizim Erenköyde bir k""şk resan olursa! - Elbette! defalaı- bahsettiğin mahallede.. 8 - Sonu (6). Su (2). ;:: 
~ardı. Hala da var ya! Zaten _. Ya! Ne dersin? Acaba ka - Ne zaman? - İrfan, ah, bilsen.. 9 - Şeytanın akıi (5). Ka,ın al- :: 

~illldi oradayız .. Valde ilk baha çırdım mı? - Bir ay kadar oluyor. - Ne var kuzum? Allah aş- tı (3). :: 

~ın güzelliği kaçmadan gitmek _ Vallaha ·zannederim k1- - Bir aydır apartıman bul- kına söyle! 10 - Bir millet (3). :: 
istedi. biz de peşinden. Efen- çırdın ! Ve ayrıldık! dun da neye söylemiyorsun? · Rezan bir koltuğa oturdu. 11 - Tutmağa yarayan azamız ;; 
d. k b" h"k" · r FELEK - Sana sürpriz yapacağım, Bu sefer hıçkırıklarla ağlama- (2). Çabuk (5). Masset (2). :: 
ıın bu kös ün ır ı ayesı va •• 

dır. Vaktiİe orada bir paşa otur ğa başladı. EiE 
llıuş. Bu paşanın bir oğlu var· f u M .. d.. ı ·· .., .. d - Allah aşkına söyle! Ne- Kesilen hakkı huzurlar e5 
llıış .. Hünkar yaveri imiş. ~u E vka munı u ur ugun en: yin var? :: 
llıalıtum bey civarda oturan bır Kiymeti _ Sen istemeden bana ıztı- İktisat vekaletinden alaka- :: 
lngilizin kızına aşık olmuş. O Mevkii N Nev'i muha:ıım'.ne!İ rap verdin lrfan .. Ben maziyi dar dairelere gelert bir emir üze ~E 
t<ıınan böyle yabancı kız almak Vakfı 

3
;· 2 masura sıcak lira adam akıllı gömmüştüm. Hal- rinı: idare meclislerindeki ko- :: 

Pek bap sayılmazdı .. (~a~son.~ Şahadet camii Çekirge buki şimdi ... Bu tuttuğun apar misyonların hakkı huzur tahsi Si: 
biı.e birer bira getir!) Lakın go hitabetine meş- c~ d de- SU) u havi maa 7ooo tıman, üç sene evvel, eski ko- satı kesilmiştir. Bu emir muci- :: 
~iil ferman dinlemeyor !. Hün- ruta vakfından sinde. müştem:lat bir camla oturduğum apartıman... bince sigorta ve tasfiye komis- :: 

1111111111111111111111111111111111 llllllllltııııııııııııııııııııııı 
ıııııııııııııııııııııııııııııırıı 111111111111111111111111111111111 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

5. inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
50,000 liradır. 
1\ yrıca: 15,000, 12,000, 

10,000, 8,000, 

----·------•• ------------·----------------------------------------------------------------------------•• ~ar yaveri bey bir gün a~kadaş icarei müecce- bap konak maa Şimdi ben burada eski hayatı yonlarındaki azalar para alma- :: 
la.ı·i!e biraz (işaret) etmış. He- leli bahçe. gözlerimin önüne getirmeden yacaklardır. :: 
I• f 1 k ış Arkadaş h 1 ı. k hah nasıl oturabı"lı'rim? Ben haya- Bundan başka daire müdürle :: 

L.irahk ikraı11iy~ler ~§ 
'Pça az a acırm .. B l"d muharrer bir bap amam ı ~ona maa çe :: 

l·ı d • şeylermiş a a a dd 1 k 1 tınıda neleı· çektimse hep bu a ri ve vekalet memurları iştirak •• 
• ·ı a ona uygun .. 14 I 5 / 931 tarihinden itibaren 20 gün mü el e _ve_ apa .. • :: 
lngiliz kızını kaçırmaya karar 4161931 t h partımanda çektim. ettikleri komisyonlardan hak- :: 

k .. ı·ı .. deye konulmuş'ıır. . arı ıne mu- 1 d d k h 1 ki d ·-'"rınişler. Nereye? Polonez o zarf usu ı e muzaye . .. d h dd" 1• k rfan üşünceye var ı ve sa- ı uzur a amıyaca ar ır. :: 
Yüne .. s~n hı"<:. Polonez köyüne d"f b günü saat 14 te bedeh muzaye e a 1 ayı !onda bir aşağı, bir yukarı do Sigorta komisyonu azaları :: 

- sa 1 perşem ekd" d Mu'"du'"rı"yetı' Umumiyeden badelistizan :: tittin mi . örüldüğü ta ır e . laşmağa başladı: bu emrin sigorta komisyonile :: 
_ Hayır! ~ . ,. . · k lınacağından tahp olanların ve daha - Vay canına! Dedi, herifle bir alakası olmadığını iddia et- :: 

ıhaleı kat ıyesı ıcra 1 B E k f ·· d'" · f d b l'k k ı · ı d" B 'dd' k"l 11 ı ı 11 ı tı ı ı ı 11 ı ı ı ı ı ı ıı ı ıı ı ı ı ı ı _____ .. _ Ooo! Fevkalade bir yer- . h 1 k · tiyenlerin ursa v a mu urıye ıne e eş sene ı mu ave e yap- mış er ır. u ı ıa ve a et ta- ,.11111111 , 1111 , 111111111111111111 ,.,.,111111111111111111111 , 111 .,, 

ve 4·0,000 
Liralık bir 111ük:afat vardır. 

·-----------~ --

tliı·. Efendim, bu köyü Polon· :~:~:ıuız~ü::caaa~:rı ;~an ~lunur. tık. rafından kabul edilmemiştir. 111111111111111111111111111111111 uuuı1111111111u111111111111ıı 
~rnın Avusturya, Alm~nya _ -r uzakta deniz vard'.. ?eniz, h_ür- Tali c:sura yardım eder. - ~esini satın alıp üstüne -· giydi. ğini Kerime'ye haber verecek=- - Dün akşam vapurile İn· 
4• '// f' • f / fk 45 · t ndan da ıyı olmak uze Kadri Bey de cesurdu. Onun i- Çobanla beraber bir mikdar da ti. diler . 

~ çin taliin lfıtfüne maz ar oldu. yemek yiyip karnını doyurduk Arabadan indiği zaman oka - Bana bak adam.. Sordu· w--11 i."f' tn e r ası: ~ rrıeyKe evreı·moe.. h 

,ta ( Kadri Bey her şeyi göze al- Biraz sonra için.de mahbus bu- tan sonra sahilin yolunu tuttu. dar müteheyyiçti ki, etrafına ğum şeylere adam akıllı cevap 
.._ ~ dırarak kaçmağa kara.r _ve~di. lunduğu koca bınanı ,1 kapıla- Sahilde bir kömür kayığı var- bakmak aklından bile geçmedi. ver. Ona göre bah~ış alırsın. 

O ....., Denizi görmek cesaretını hır- rından birini bulmuştu.Dışarısı dı. Şafak vakti hareket edecek Bahçeden geçeı·ken evin ıssız Korkma, bana söyleyeceğin 
denbire kırbaçlamıştı. Kurtul- zifiri karanlıktı. Kadri kapının olan bu kayığa atladı. ve metruk haline dikkat etme- sözlerden sana zarar gelmez. 

. . k etirmi ti. Bir elinde de mak için bir çare düşündü. Ba- arkasına gizlenip fırsat kolla- K.,dri Bey kayığın hareke- di bile. Kapıyı çalmağaf.• baş- Git ne yap yap, bana Paşa'nın 
<lıler. Adam kapıyı açtı ve ızah 1 y~me ~ d ş sit bir çare... Fakat basitliği mağa başladı. Bir ~r_alık dışarı tinden evvel yakayı ele verece- )adı. Tuhaf ıey ! Herkes uyku- nerede olduğunu öğı·en ... 
"" · t' h ı·· ·· .. d n bır testı var ı. · d b ki' ··b t k • · d k k d F k h ld · 'd b" · d. b l d v ıs ıza a uzum gorme e K d . B fırsattan bil'isti- nispetinde müteassır... a e ıyen no e çının ar asını gın en or uyor u. a at ni- da midi? Her a e ıçerı e ırı A am iraz top an ı. 
"'-adri'yi kapıdan içeri itti. Bu- 8 rıd .ey Akşama kadar uğraşarak dönmüş olmasından bilistifade hayet gün ağardı, kayık ta ha- olacaktı. Kerime gitmiş olsa _ Başüstüne efendim, dedi. 
ta. sı çıplak bir oda idi. Yalnız fade sor u · ·? aı·maklarını kanatarak masa- fırladı. llk hareke.ti ke __ ndini ye nket etti. Fakat ne çare ki, bile ev boş bırakılmamıştı. Ka- b · · · 
bıı- k"" d b ~ .. _ Burası neresı. p d b" . . ..k .. k ld B dd l h Şayet iı· şey öğrenırsem sızı 

.. ·oşe e ır yıgın saman, us· . d"l . d" Simdiye nın bacakların an ırım so tu re atma o u. ır mu et o - rüzgar müsait değildi. Kayık pıyı bir kaç defa daha hızlı ız nerede bulayım? 
1tınde de bir koyu ..... postu var- Gardı yan 1 sıdz. 1

: - kadar ve zuhurata intizaren iğreti o- duğu yerden kımıldamadı. Son ağır gidiyordu. Nihayet hava lı çaldı. Nihayet içeı·den bir u-
dı k dar bu sual ken ısıne 0 

• ·ı· · d' ~ .. ·· ek y k d k t b J' . a k' onu işitmek Iarak yerme ı ıştır ı. ra yer;ıe suruner avaş ya- arar ı tan sonı·a stan u a şak çıktı. 
Fazla düşünmek için kendin çok sorulmuştuA~' omuzla- Akşama doğru dilsiz gardi- vaş iler)emeğe başladı. Nöbet- vaı·dılar. Kadri herkesten evvel Kadri Bey sordu: 

de mecal _bulama~a'? d-a.~r~ bu ten u~anmı~t~ı ar;~ktı. Kadri yan tekrar odaya girdi, mahbu çiden kafi derecede ~zaklaştığı kayıktan kendini dışarı dar at- - Paşa burada değil mi 
•aınan yıgmma gıd:p yuzw ko rını _sılkere ş f 'ne bak- sa yemek getirdi. Adam oda- na kanaat hasıl edınce ayağa tı. Kerime acaba ne halde idi. - Hayır. Dün gitti. 
Yıtn yere kapandı ve bu vaziyet Beyın ° zama7d~e~ er; 'ni her ın ortasına kadar ilerilemişti. kalktı alabildiğine koşarak ha- Yusuf Paşayı görüp lbrahim - Dün mü gitti? Yanında 
le a,;1 •• b' r uykuya chldı mak aklına ge ı. ep edrı P ny - . e koyup dışarı rıka pishaneden uzaklaştı. Bu sıra- Beyin kendisine karşı irtikap kim vardı.? 

.> ' ' • 1 ki mışlar 1 ara emegı yer y z· d 
Gözle.-ini açtığı zaman gün nası 5 ~ yo a'."a. • ·d "d" • da Kadri birdenbire 1 da ay doğmuştu. ın an uzak- ettiği alçaklığı anlatacaktı. Fa- - Ben ne bileyim efendim. 

d - b çantasıle saatı ~ala yan~n da ı. ı. cagıdsıra nın ayag-mı kavra- tan hala görünüyordu. A~k de- kat daha evvel Kerime'yi gör- Hem biz efendilerimizin işine 0 gmustu. Tozlu ir pençere- d - esı ol ugu f ··la ı masa 
d • Bulun ugu yerın ner h ' d likanlıyı sanki kanatlandırmış- mek isteyordu. Paşa ile ertesi karıs.mayız ki ... tn P"İren ı:ıüneş zindanın kirli I l · t d bir vuruşta a amı yere ser 
~~ .~ ~k d d K d" nu an ama> ıs eyor u. Y~P dam ık bı'le demeden ye- tı. Ko. rku. h_ isle.ri k.a.lb_in.den ta- sabah ta görüşse olabilirdi. _Acaba yakında dönecek 
·nıınine a se iyor u. en ı- d d d A g b 

,. b ·ı Ortada bir masa uruyor u: ı. d"" .. t'" Gardı'yanm bir e- mamıle sılınmış gı ı ıdı. Maamafih ertesi sabah Bü- mi? 1 uykuda iki kollarım ag a- 1 d d uşmuş u 
hn ipler çözülmüştü. Fakat Masayı güçlük e uvarın ı r~ de fener ~ardı. Kadri feneri Hapishane penceresinden yükadaya gidip Yusuf Paşa ak- - Bilmeyorum. Ne desem 
1' il İlk d bine çekip üstüne çıktı, pence- ıln .. d .. d"" Bunun üzerine gördüğü köye varmadan evvel rabasınm evine uğramağa ve yalan ... 

" an hala 51zlayordu. e- d d b kt Binanın et- a ıp son ur u. b ti 1· 1 - k K d . B ·ı b" h ber 

i
fa ?larak etrafındaki eşyaya el- re en ışarı a 1: b" gölge sessizliği ile odadan yolda bir koyun sürüsüne tesa- u sure e ma umat a maga a- a rı ey sag am ır a 
~l·ıle temas ettı·. Bu sırada ka- rafından taştan bır duvar _var- kır "d çıktı kapıyı dışardan düf etti. Çobanla konuştu. Ya- rar verdi. Her halde hizmetçi- almak istediği için israr etti: 

·· t f nda bır ta orı ora ' d Ad lb' 1 -' b" · k d' · .. · ld D"' 'tt'I ? l>ın 1 ·· ·ült'" · e a ıldı. dı. Duvarın ote ara ı ledi. l nmda para var ı . amın e ı- ern,.n ırı en ını ııı:orüp ge j - nn. D~ zaman gı ı er· 

- Bizim eve gel. Ben oradu 
yını. Yalnız aklında olsun, kim 
seye bu konuştuklarımızdan 
bir şey söyleyim deme ha .. 

Kadri Bey sevgilisinden ha. 
ber alabilmek içni ihtiy&tı el· 
den bırakmamak lüzumunu his 
sediyordu. Yanlış bir adım 
kendisini Kerime'den büsbü
tün ayırabilirdi. 

Kadri Bey eve gelince kız· 
kardeşinin evde olmadığını h~
tırladı. İşin içinde fena bir an 
laşamamazlık vat"dı . 
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MİLLİYET CUMARTESi 30 MAYIS 1931 ,, 

al bahsinde Yunanlılar bize bir örn • 
ır a 

'f;'k • 
,;..J ononıı 

inhisarlar lstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

Yunanlılar ihracatta 
neler gözetiyorlar? 

Yeni 
teşkilat Yalova mevsimi başladı 
Ayın sonuncu pazar 
günü tebliğ edilecek 

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

tıracat işleri, her memlekette devlet me
elesi olmuştur-Komşularımız ne yapıyor 
:ır? - Bir defa da Yunanistana bakalım ! 

Güzel Yalovayı gören, adeta tatlı 

Yunanjstan, garp memleketler.ine 

aze yemiş ve sebze ihracını temin 

c bu piyasalarda diğer memleket 
. :ıllarile rekabe edebilmesi için iyi 
t.ındardizee dilmit maların ihracını 

ıı eşvik ediyor. Yunan hükumeti mem 1 
.btıen ih .. aç edilecek yaş meyve 
o ebzeleı·in beher kilosuna bir drah 

'li prim vermeği kabul etmiştir. 

Liraat ncza.-eti bu kararın husulü 
uretjle ve mak~ada muvafık bir şe

tilde tatbikı için Yunan Ziraat Ban
[351nı r:ıemur etmiş, ve Banka bu bu 
usta yaptığı temaslar neticesinde 

raş mey"·e ve sebze ihracile iştigal 
tmek Üzere bir şirket te,kiline ka-

ı ·ar vermi~tir. 
Ziraat Bankası, Yunan Milli Ban

c;ısı Devlet Şimendifer idaresi Mo
·a Şimendiferler idaresinin jştiraki
e tesi• edilen bu §irket 15 haziran
ian itibaren İşe başlayacaktır .. 

Sermayesi beş milyon drahmi ola 
·ak tesbit edilen bu şirkete Ziraat 
ıankaıı asgari yüzde 51 ile ittiralc e

Jecek ve kendi mürakabeıi altına a
acktır. 

Şirket mrkezi Avrupaya yapacağı 

;atı1lar için Viyanayi merkez itti-
1az edinmit ve burada tesisine karar 
ıeı·diği merkezi bir büro vaıitaıiJe 

ko. trölUn bizzat ifa,ını Yunan sefiri 

rın kontrölü ile mükeleftir . 

ça bu itlerin ehemmiyeti, faideıi lü

zumunu ne vakit idrak edeceğiz? 
Ağrı dağı harekatı esnasında 

Devlet memurları ve milis kuv 
vetleri tat'afından işlenmiş ef'a 
!in suç sayılmaması hakkında 
bir layiha yapılmıştır. Yakında 
mecliste müzakere edilecektir. 

Belediyede 

Bar ve 
lokanta)ar 

_ı 

bir rüya görmüşe dönüyor ... 
• 

' Ana baba meydanı - Fiatler maktu : 2,5 lira otomobil, 35 kuruş 
otobüs, 30 kuru~ kamyonet - Ayda be .. inelum be ! - Yalova her 
defasında daha cana yakın - Her zerresinden hayat fışkıran bu 

s hirli yuva ... - Yeni yapılan halk otelleri 

Eğer ana baba meydanı ne 
olduğunu görmek isterıeniz, 

1 
bir cuma günü Y alovaya gidi
niz. Vapurdan çıkıp iskeleyi ko 
şar adımla geçtikten sonra kü-
çük meydanı dolduran kamyo 
net, otobüs ve otomobiller ara
sından kendinize bir yol bula
bilirseniz aıkolsun derim size .. 

lüzumsuz bulmuş olmalı ki gül 
dü: 

- Elbette efendim, banyo
lar zati iki kitiliktir .. Biraz son 
ra, meşhur çınarlı gazinoda bu
ğulu kaplıca 'havasını koklaya
rak sigaramı tellendirirken ki
mi tur yollarına, kimi büvet h• 
şına kimi, banyolarını almağa 
kimi, göz kaynağında gözleri
ni yıkamağa giden kadınlı er
kekli ziyaretçiler önümden ka
file kafile geçiyorlar. Gazinoda 
rasladığım bir ahbap bir aralık 
sordu: 

- Yeni açılan pavyonları 
gördün mü? 

- Hayır, dedim, görmedim. 

Y eşilköyde tren 
ask.eri çiğnedi 

bir 
Lord Athlon'un iki 
polisimize hediyesi 
Geçenlerde Ankarayı ziyaret 

eden Lord Athlon'a hududu
muzdan Ankaraya kadar Sakip 
ve Bahri Efendiler isminde iki 
polisimiz refakat etmişlerdi. 
Lort cenaplan lngiltereden her 
iki polise kıymetli birer sofra 
takımı ile şu mektubu gönder
miıtir: 

Kıyamet kopacağı zaman "nef
si nefsi!., diyerek herkes kendi 
nefsini düşünecek derler. Bura 
da da aynen öyle ... Otobüsler
de boş bir yer bulabilen hemen 
yerleşiyor. Beraberinde getirdi 
ği yol arkadaşlarını düşünmü
yor bile .. Doğrusunu ararsanız 
böyle teferrüatı düşünmeğe de 
pek vakit yok! .. 

Pahalı satanların re- Çünkü kaplıcalara biran ev-
vel yetişmek lazım. Yükünü a

simleri tezyit edilecek lan otobüs tozu dumana katıp 
Belediye iktisat müdürlüğü ağaçlı yolun ilerisinde gözden 

birahane, bar, lokanta, sinema kayboluyor. Benim gibi ayağı
ve ~msali yerlerin sat~ş ve du- / n~. biraz ge~şe~ _t~tan~ar da İşte 
hulıye fiatlarını tetkık etmiş, boyle ellerı bogurlerınde kalı-

zerre hayat fışkıran bu sihirli 
yuvanın adem oğluna vereceği 
ilk arzu, buradan hiç ayrılma
mak arzusudur. Ne yazık ki 
günlerin bu uzunluğunda Y alo 
vada geçirilen bir kaç saat, onu 
doya doya koklamağa kafi de
ğil... Sekizi kırk vapurile hare
ket ederek 10,45 te iskeleye va 
rıyorsunuz. iskele ile kaplıca a 
ı·asmdaki mesafe (30) dakika 
sürdüğüne göre saat ( 11) i 
çeyrek geçe Y alovadasınız. Av
det tam saat 17 ,45 dedir. Geri
ye kalan 6 saat içinde Yalova
nın akar sularından birinin ha 
şına giderek başınızı şöyle bir 
dinlemek bile mümkün olmu
yor. Ah, vakit olmalı da bu cen 
netin ta kendisinde hiç olmazsa 
on be' gün yan gelmeli .. İnanı

nız ki bu on beş gün Yalova ha
yatı, sizi hiç olmazsa on sene 
evveline avdet ettirecektir. 

Kaplıcalarda yaptığım ilk iş 
aç karnına kaynak başında bir 
bardak sıcak su içmek oldu. 
Gözlerim buğulanarak yudum 
yudum içtiğim bu bir bardak su 
benrle derhal tesiritli gösterdi. 
Ayni tesiri büvet başında üçün 
cü bardağı yuvarlayan ihtiyar 
bir hanımda da göstermiş ola
cak ki sıkılarak sordu: 

- istersen beraber dolaşa-
lım ... 

- Fena olmaz ..• 
Şimdi siz dersiniz ki halk i

için ucuz olsun diye yapılan bu 
pavyonların nesini göreceksi
niz ya ben size bu pavyonların 
Y alovanın manzara itibarile en 
müstesna bir mevkiinde, önü 
geniş bir ormana, arkası güzel 
bir çiçek bahçesine açılan iki 
kapılı, önleri balkonlu içinde 
iki kişilik karyolaları olan za
rif en asri zevke uygun ıeyler 
olduğunu söylersem ne dersi
niz? 

Makinist tevkif edilmiştir. Kaza
nın tahkikatı devam ediyor. 

bir etüt hazırlamıştır. Belediye yorlar. . 
daimi encümeni bu etüt üze- Hele çok geçmeden kırık hır 
· d b 'b' 'ı · f' ti kamyonet bizim de imdadımıza 

rın e u gı ı yer erın ıa arını . . . . 
tetkik edecek ve yüksek fiatlı yetıştı: Berek~t versın kı bura-

Dün Bakırköy le Y eşilköy a
rasında feci bir şimendifer ka
zası olmuş, henuz hüviyeti an
laşılamayan bir asker tren altın 
da kalarak ölmüştür. 

Vak'aya nöbetçi müddei u
mumi muavını Muhlis Bey 
vaz'ı yetetmiştir. Tren makinis 
ti tahtı tevkife alınmıştır. 

Bir müvezzi eniştesini 
öldürdü 

Evvelki gün Ü ıküdarda aile ge
çimsizliği yüzünden bir cinayet ol
mu ı, bir kayın birader enitteıini öl
dürmüştü1·. 

Katil kayın birader posta müvez
zilerinden Nureddin Ef. öldürdüğü 
eniştesi de berber Nuri Efendidir. 

Nuri Efendi bir !:Ün zevcesi ile 
kavga etmİf ve bu kavga esnasında 
da zevcesinin mensup olduğu aile 
hakkında tahammül edilmez derece
de ağır küfürler sarfetmi,tir. Hem
!fireıine hitaben savrulan bu küfür
ler Nureddin Efendinin aaabiyetini 
tahrik etmiı o da kavgaya müdahale 
edince Nuri Efendi bu sefer kayın 
biraderine daha aiır küfürler savur 

muıtur. 

Bunun üzerine Nureddin Efendiyi 
büsbütün çileden çıkanruı, Nured
din Efendi masa üzerinde duran ek
'llek bıçağını kaptığı gibi hlicum et
miı ve bir bıçak darbesi ile eniıte
ıinin boğazında derin bir yara aç

·nııtrr. Nuri Efendi bir kaç dakika 
ıonra ölınü,tür. Nureddin Efendi 
'tu ummadığı neticeyi görünce he .. 

nen kaçmıflır. Fakat zabıta memur 
ları bir müddet sonra katili yakala
bağa muvaffak olmuılardır. Vak'a
ya müddei umumilik vaz'ıyet etmiı
tir. 

Kadın yüzünden 
Beyoğlunda berber Hakkı Efendi 

bir kadın yüzünden arkadaıı berber 
Yakup Efendiyi fena halde dövmüt
tür. 

iki sandal çaldılar 
Arnavut köyünde Tena!rOZ ve Di 

,nler 

mitri isminde iki balıkçının sandal

ları evvelki gün meçhul hırsızlar ta

rafından aşırılmııtır. Sandallardan 
birinin kürekleri dün Üsküdar kıyı
larında bulunmuş, fakat sandalan e
le geçirmek mümkün olmamı ıtır .• 

Bir esrarkeş kalp 
sektesinden öldü 

Laleli yangın yerinde Şükrü Ça
vuı denilen bir ölüye tesadüf edil
miş, poli.se verilen haber üzerine ce

set karakol kaldırılarak, muayene 
ettirilmittir. Muayene neticesindı.! 

bu hüviyeti meçhul şahsın kalp sek
eıinden öldüğü anlaıılmıı, defnine 
ruhsat verilmiıtir. Fakat evvelce 
hüviyetinin tesbii icap ettiği için 
yapılan tı.Jıı.'.kat neticesinde çok geç 
meden ölünün hüviyeti de anlaşıl .. 
mııtır. Olen Şehremininde oturan 

maruf esrarkeşlerden 70 yaıında Ça
mur Şevket olduğu anlaıılmıttır. 

"Siz kıymetli Türk polisleri
nin vazifenizde gösterdiğiniz 
fevkaladelikle beraber şahsıma 
kartı telkin ettiğiniz emniyet 
ve muhabbet hislerine karşı 
çok memnun kaldım. Sizi asla 
unutmayacağım. Taktim etti
ğim hediyemin kabulünü rica 
ederim.,, 

~~~ ........... ~-
Doktorların 
aylık içtinıaı -----

(Başı 1 inci sahifede) 

çağırdığı h..Ide mumaileyhin davete 
icabet etmediğini bildiriyordu: 

Bu mesele etı·afınöa bircok doktor 
!ar söz almıtlar ve bir doktorun bu 
şekilde hareket etmesi pek çok ten
kit edilmi!tir. Nihayet meselenin bir 

! · · l · · .. k 1 da tarıfe usuliı var. Yoksa bu 
yer erın resım erını yu se te- k 1 b 1 kt f" ı t tt b'I · b 'b' a a a ı a şo or er u ura ı -
cektır. Bu suretle u gı t yer- d'kl · f' t · t 1 k' d' . . k . . ı erıne ıa ıs er er ım ne ı 

lerın fazla resım verın:eme ıçı~ yecek.. Fiatlar maktu: Otomo 
fiatlarını indireceklerı zannedıl b'l 2 5 ı· t b" d b . ı , ıra, o o us a am aşı-

mektedır. na otuzbeş kuruş ... Kamyonet 
Süt işi 30 kuruş .. : Fakat öyle viran 

Sermayedar bir Macar grupu ta- kamyonetler ki her azası ayrı 
rafından bir süt şirketi teşkil edile- ses veriyor. Yol arkadaşları

mız arasında bir kaç tane ya
hudi var. iskeleden ayrıldıktan 
biraz sonra kamyonet zıp zıp 
zıplamağa başlayınca hepsini 

ceği yazılmıştı. Bu hususta belediye 
ye henüz bir müracaat yapı1mamı~

tır. 

Beton inşaat bir telaş aldı. Yiğitliğe yedire-
Belcdiye fen heyeti beton inşaat medikleri için vakıa bağırıp ça 

hakkında yeni bir tamim hazırlamış ğırmıyorlar amma renkleri kor 
tır. Bu tamime !l'Öre beton inşaat te-

1 
kudan limon sa~ısın~ döndü. 

melleri ?Q de•c"' hir zaviye ile mey Hele yolun tamır edılen kısmı
lebnek •uretile b!nanın sılıletine gö na gelince sarsıntı pek çoğaldı. 
ı·e yerin ~hına iki metre kadar uza. Kafam ikide bir tahtaya küt 
nabilecektir. Temellerin hu temdidi küt vuruyor. Demindenberi her 
veya kaldırımın altına gelmekle bera zıplayışta üstüme abanan kısa 

boylu genç bir yaliudi, ikide bir 
B ıekli halle raplı i~in etibba odasına ber sokaktan geçen kabloları müte-

ı•r şekavet h1.kaAyes1· arkada•larına sesleniyor: 
havaleıine karar verilmiıtir. essir etmeyecektir. ~ 

lzm.irden bir akşam gazeteıine ve .... , .. -.. .................... u 111111 , 111 , ...... , ..... ,,, ................ , •• , ................ ,_, ........ _ 11 , .. 
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- Ayde be ... inelum be .. bar 
rilen malumata göre, bundan bir ı saklarım ağzımın içine yirdi 
müddet evvel Çoruma giden lzmi- be! 
rin sabık hapishane müdürü ailesine Fakat, kamyonetin yaptığı 
gönderdiği bir mektupta, Merzifonla oğultu arasında bu teklif güme 
Çorum arasında başından geçen bir 'l 1 gidiyor. Bir aralık, üstüme aba 
vak'ayı anlatıyor. Mektuba nazaran - •\ ı nan bu şırlağan kokulu vatan-
Hüdai Beyle diğer bir kaç yolcunun •\ daşa: 

bindihleri kamyon, yarı yolda iken - Az öteye gitseniz diyecek 
karıılarına yirmi beı kadar müsel- oldumdu. Aman efendi, meğer 
lah 1ah11 çıkmıı, bunları §oföre dur- ..._ se o benim değil, ben onun üs-
durma11nı ihtar etmiıtir. Durma- tüne abanıyormufuın. Tevekke 
yınca kamyonun kurıunla lastikleri- li yavuz hırsız ev sahibini bas-
ni patlatmıılar. Bunun üzerine kam- tırır dememişler. Uzatmayalım 
yondakiler pusu alarak ellerinde ta- böyle sarsıla sarsıla, yahut da-
bancaları olanlar bir sat kadar eıkı- ha doğrusu düşe kalka kaplıca-
ya ile müaademe etmiıler ve cepha- !ara vardık. 
neleri tükenince teslim olmuılardır. Yalova kaplıcalarına benim 

Bunun Üzerine ıakiler yolcuların bu üçüncü gidişim. Onu her de 
hepsini soymuı ve sonra hepsine de faki ziyaretimde bir evvelkin-
dayak atmıılardır. Mektuba naza- den daha cana yakın buluşu-
ran <akilcr yolculardan beı ki~iyi öl mun sırrını anlayamayorum. 
dürmüşler. Hüdai Bey vaktile iz- Yalova, 0 yerlerdendir ki insan 
mir hapishanesinde yatan bir şal<i ta orada kendini bu dünyadan baş 
rafından tanınmı. ve o zaman yap- - Birader evim yok. Benden üç odalı bir evin vergisini i.sti- ka bir alemde zanneder. Kap
tığı bir iyilikten dolayı serbest bıra yor/ar. lıcalar muhitinin yeşilliği, san 
kdmış olduğunu dıı mektubuna ilave - Öyleyse ver birader. Sonra haciz koyacağız diye bir de ki bildiğimiz yeşillik değildir. 
etmiftir üç odalı ev aldırmağa kalkarlarsa, ne yaparsın r Kö~e ve bucağından zerre 

·-

- Oğlum, buralarda destu
run (mebal) yok mudur? 

Etrafıma bir hayli bakındım. 
(Mebal) e benzer bir şey gör
meyince otellerin İstikametini 
gösterdim: 

- ilerde olacak, valde .. 
Müdrir hassası kuvvetli o

lan bu suyun yakınında bir u
mumi helaya mutlaka ihtiyaç 
var. 

Suyu İçtikten sonra kaplıca
da banyo almağa sıra gelir. Fa 
kat, banyolarda yer bulabilirse
niz ... Maamafih, pek aceleniz 
varsa büyük havuz da pek ala 
bu işi görür. Kur,unlu hama
mın havuzunu hiç ihmal etme 
ğe gelmez. Burası tam mani.
sile bildiğimiz eski kaplıca ha-

Hayret! hem de hezir hay
ret! Bu güzel otelin geceliği 
75 kuruş olmasına kolay kolay 
inanılmaz amma hakikat bu 
merkezdedir. Demelcki heı· za
man en pahalı mata en iyi ma
ta değilmiş •••. Kaplıcalarda ya
pılan yeni otel tesisatı bunun 
en yeni misalidir. 

Vapurun orta salonunda, bir 
genç erkek yanındaki hanıma: 

- Bilmem sen de öylemisin 
diye sordu ben tatlı bir rüya 
görmüt gibiyim.! 

Öteki başını eğerek tasdik 
etti: 

- Evet .. güzel Yalovayı bir 
gördük, bir kaybettik! .•. 

M. S. 
1 ••••••• 

mamları tarzında yapılınıttır. 60 milyon çiroz 
Sıra hamamlara gelince bun-
lar, rahatlık, temizlik, itibarile Balıkçılar cemiyetinin bir he 
emsalsizdir. Gül kokulu sabun- sabına göre, timdiye kadar 
!arla yıkanmış havlulara kuru- muhtelif sergilerde 60 milyon 
narak banyodan çıktığınız za- kadar çiroz kurutulmuıtur. 
man dünyaya yeniden doğmuı Rumların mütevelli 
gibi olursunuz. Ben banyomu 
bitirip çıkmak üzere idim ki, intihabatı 
dıtarda bir erkek sesi banyo Rumlar mütevelli İntihabatı 
garsonile konuşuyordu: yapmak üzere Vilayete müraca 

- Demek, hanımla beraber at etmişler, müsaade iıtemiıler 
stirebilecei:liz ... Garson bu suali dir. 

!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lf 

Ist. Polis müdürlüğünden: 
Telsiz telefon ahizesi istimal edenlerin ve 

etmek istiyenlerin ruhsatname almaları mec
buridir. Buna riayet etmeyerek bili ruhsat 
radyo ahizesi istimal eyleyenler hakkında şid
detle takibatı kanuniye icra edileceğinden 
henüz ruhsatname almayanların posta telgraf 
telefon umum müdürlüğü namına lstnnbulda 
büyük postahane binasında telsiz telefon şir
ketine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 



:::c:; --·-
Haziran 1931 Eytam, Eramil ve 

Tekaütlerin üç aylık maaşları aşa
da yazılı günlerde ve isimleri ya
zılı Maliye şubelerinde verilecektir 

Piyango 
1 ••••••• 

.uponların tebdiline 
devam ediyoruz! 

trilerimiz neşrettiğimiz kupon
rı göndermesinler, saklasınlar 
:>litika,, gazetesinin ilk 
3aka$ına ait kuponların 

kabilinde tebdili muamele 
levam ediyoruz. Posta ile 
ımız kuponların sahipleri
e isim, adres ve fit numa
nı neşrediyoruz. Bu fit 
•ralarını da tamamen neı
ıkten sonra kur'a çekerek, 

liyelerimizin tevziatına baş
•acağız. 

Dikkat! Bazı kari
rimiz, Politika'nın 
İnci defa tertip etti
i ve bizim devam et-. "' . . . 
gımız pıyangor.un 

kuponlarını da bize 
kÖnderiyorlar. Bizim, 
kuponlarını değiştir
diğimiz piyango ev-

ve!c~ Politika'da inti
şar eden piyangodur. 

"Milliyet" in ıimdi neşretti
ği kuponları bize göndermeyi
niz ve saklayınız. Çünkü bu ku 
ponlar henüz ikmal edilmit de 
ğildir. Bizim neşrettiğimiz ku· 
ponları, hepsi tamamen çıktı~ 
tan sonra, toplu olarak gönderı 
niz. Bizim hediyelerini verece
ğimiz piyango kuponlarını net 
rettiğimiz piyango değil, "Po
litika,, nın evvelce tertip ede
rek kuponlarını netrettiği pi
yangodur. 

"Milliyet" in piyangosu da
ha zengindir. Bu piyango için 
ileride tafsilat vereceğiz. Kari
lerimiz şimdilik kuponlarını 
saklasınlar . 
Kuponları posta ile 

gönderenler 
Kuponlarını posta ile gönde 

renlerin isim, adres ve kur'aya 
dahil olacak fiş numaralarının 
neşrine devam ediyoruz. 

Adres 
579 - Belediye matbaa müdürü Hakkı Bey 
580-Taksim Ayaz Paşa palas 9 numarada Zekiye Celil H. 
5tll - Ki!is hudut gümrüğü belediye hekimi Mehmet Sami B. 
5t:2- Ortaköy Asmalı sokak No. 14 Safiye Hanım. 
~3- iş bankasında memur Reşit Fuat Bey 
584 _Niğde Cümhuriyet eczahanesi sahibi Naim Bey 
5Ss - Sirkeci Hamidiye No. 77 Mordo A. 
586 - Niğde Abdullah Bey 

Eytam ve Eramil 
maaşları 

Askeri 
llaziran 

00001-00.\00 ı ::)chıade!ıaşı 
004-01--00800 3 
00801 !230 6 

3600! J6.l.10 ı 

!lt.35 l -J66<l0 J 

!4001 - !4500 ı 

!4501 !50~ 3 
1500! -15350 6 

4 2.;o ı -43000 ı 
43001 -43500 ;} 
43501-43960 6 

45001 455)0 ı 

45501 46000 .ı 
46001-4,6~) 6 

~0001-SOJOO f 
5030 ı 50:;00 J 
5060 1 -50801) 6 

2)001-20350 1 
20351 - 206:iJ J 
2065 f-'.!•)8ö0 6 

;1000! -3)70J 1 
:ıorn ı .3 l 300 3 
31.nı-,1:n ıs o 

2600 ı ıtıuOO l 
266) ı 272'!0 .ı 

27\10 ı - 2?7 ;!() () 

08)0 1 08400 1 
084~ ı - 08800 3 
C8801-0908) 6 

Yenicaml 

I•" atih 

Aksauy 

Be~lktı; 

Gılawaray 

Kul•kıpı' 

Kadık"Y 

ilmiye 
0450! --0452' l 
01001 Of 14-0 1 
04001 -04070 1 

Kuçukpıur 

Fatih 
Kumkapı 587 - N: gde A. 12 B. 3 kumandanı K. yüzbatı Celil Bey 

588 - Niğde 41 fırka Ş L M binbatı Nuri B. kerimesi H. 
589 - Uşak Karaçallı belediye ve Cumhuriyet Halk Fırkası 03501-0JSSO ı Be~ikta; 

heyeti idare reisi Abdullah Bey 01500 -01550 1 Taksim 
590 -Yüksek ticaret sınıf 1 şube 1 919 Reıat Bey 
591 - Kırklareli Ford acentaaı A. Safa Bey 
592 - Buca orta mektep mübayaa memuru Şükrü Bey 

02501 - 02510 l 
0300! - Q304-0 1 

593- Sihhat müdüriyetinde sihhat memuru Avni Bey , 02001-02557 1 

Kulebpt 
Setım,ız 

Hayu•rp• 

594 -Ankara koyun pazarında aia zade han kömürcüCelll B 
595-Gümrükler umum müdürlüğü levazım memurlanndan 00501-005!0 ı t:minoob 

Seniha Hanım. 
596 - Ankara belediye bilinde 50 numarada kasap İzzet Ağa 

vi.srtaaile mütekait Hüseyin Avni Bey 
597 - Ankara B. H. B. kerimesi Brin Hamm 
598 - Eski iskele caddesi muhallebici Li.mo Ef. Kadıköy. 

Mülkiye 
000 ı -00300 ı 

0030 l -00600 3 
0060!-00i190 ö 

Mer~an 

599 - '.Avukat Muhtar Refah Bey. 
600 -Ankara Hacı Doğan mahallesi gazeteciler sokak No. 2 32000-32100 ı Kü,likpaz" 

Handan Cemil Hanım. . 32101-32200 3 
601 - Bayındır: Belediye mumurlarından Gevgılli Hüsnü 

Bey- k" B 
602 - Kadıköy: Recaibey sokak 77 No. da Be ır ey .. 
603 - Hacı kadın sabunhane sokak 14 No. da Sabahaddin B. 
604 - Üsküdar yeni çeıme 69 No. da Meli.hat H. 
605 _ Kumkapı yalı pata caddesi 85 No. da Adalet µ 
606 - latanbul sekizinci ilk mektep Ayten H. 
607 _ latanbul sekizinci ilk mektep Ayten H. 
608 - Orhaniye caddesi Kadriye H. 
609- Yenilcöy Nazım paşa yalısı Vedia H. 
610 _Şehzade başı Delikanlı sokağı 11 No. da Saffet H. 
611 _ Cağal oğlunda Halk fırkası sokağı bili No. da lcli.l 

H. hanesinde miistecir Muhiddin Bey. . 

osoo l -os.ıoo ı 
0830! -0850') .J 

08501-08680 6 

2900 ı - 29250 ı 

292;i l -29500 J 
29501 -29'!0 6 

2500!--2ô200 1 
2520! .. ~5400 J 
2540!-'.!,525 6 

13001 - 13200 1 
IJ~f f 3350 ,J 
13351-l3SJO 6 

Oivanyolıı 

Kumkapı 

Arn.vuıköy 

Kımerhıtun 

612 - Balık pazarı Osman efendi 3 No. da Bahtıyar B. 
613 - Bandırmada Beyazıt kırataneai İsmail B. 
614 - Mahmut pa,ada Abut efendi han 10-11 Mehmet B. 195oı-19630 ı Krnmr•ı• 
615 -Aksaray kürkçü bqı külhan sokak 16 No. da K~mile H 
616 - Kadıköy Bahariye caddesinde No. 36 Seyfecldın B. 
6 l 7 - Vakıf paralar müdiriyetinde Ali Bey · 
618 - Beyoğlu Taksim mezarlık sokak 18 No. da Müfide H. 
619-Cağal oğlunda ittifak matbaaar sahibi Enver B. 
620 _ Süleymaniyede Mehmet pa,a yokutu 20 No. lı hanede 

Seli.haddin Bey. . 
621 - Kartal Hacı Şakir B. köşkünde Alı Rıza B. . 
622 - Karaman ağırceza mahkemesi reisi Ahmet Enıs Bey 

kızı Mehcure H. . 

21001-21250 ı 
21251-21500 3 
21501-1!1770 b 

t600f-!6350 1 
1635(--16650 :ı 
16651-16990 6 

Se!Jmsıı 

Hıydarıuşı 

osooı-05250 ı ~:mınonü 
05251-05450 J 
05451-05700 o 

Tekaüt maaşları 
Askeri 
l l:ızirJ n 

0300 1 o )4')) 2 
03491 -03700 4 
0370 1 -0391() 7 

3800 ı 38250 2 
3il!51--.1R550 4 

17001-17400 2 
17401 -1770) 4 
17701-18020 7 

400) ı 40300 il 
40301-4%0) 4 
45601 -4-0()'>0 7 

4800 ı -48.}()() 2 
48301-48600 4 
48601--48920 7 

52001-522:>0 2 
5225 ı 52450 4 
5245 ı - -52u:i0 7 

21501-21800 2 
21801-'.!2100 4 
22!01-22.150 7 

3.}001 ~.1450 2 
3345 1 -!l!l850 4 
33851-.H.180 7 

28001 284:i0 2 
28451-28850 4 
2885 1 ~'U90 7 

!0001-10450 2 
!045 ı 10:50 4 
ıo;:; 1 IOQ75 7 

Şe hzıdeba~ı 

Ycn'camı 

Fatih 

Bcşıkraş 

Tnksim 

Kısımpaş• 

Sel.m>t~ 

l !Ayaarrmş~ 

r;mınonu 

Mülkiye 
02001 
02201 
02.15! 

02200 2 
02J50 4 
02520 7 

• 32501 -,12600 2 
32601 ,12660 4 

IOOOI 10200 2 
10201 - ıo;ıoo 4 
10301-10410 i 

28001-28150 2 
28!5! ~8300 4 
28JO l -28430 7 

26001-26150 2 
26151 26300 4 
26301 J6.170 7 

14001 HISO 2 
1415! 14.l004 
14301-14475 7 

1900! ı<ıı05 2 

22501 -2:o'i\l 2 
2W51 ~~800 4 
22801--23020 7 

18001-18200 2 
!820! 18-IOO 4 
!84-01 18:ib0 7 

0650l-Otı650 2 
06651 - 06750 4 
06751-06980 7 

Mercan 

[(üçOkpnır 

l~ivanyol 1 

Kumkauı 

Arnıvutküv 

(!alat:ı arav 

Tarf•haşı 

Kadıkiır halinden 

ilmiye 
04501 -0452:'i 2 
0!001-0114-0 2 
04-00 ! OW70 il 

0350 ı 0.1550 2 
0250! -0251 o 2 
0.100 ! -OJOW 2 

0200 ı --<>2057 2 

00501-00510 2 
Ol 500 --01550 2 

Kuçükp,zar 
!'atib 
Kumkapı 

Beşıkta~ 

KulcLapısı 

Seliınsıt. 

1 lıydıırpışı 

Eminönü 
Kımerhatun 

623 _Yalvaç öyüklü hey'eti ihtiyariyeai namına mualhm 

Ömer Selçuk B. D ~ B 
624 - Ankarada kayat Mahir Sait Bey ma~du~u ogan · 
625 - Ankara kayaı Mahir Sait Beyin kenıneaı Jale H. 
626 - Mersin ismet it evinde Ahmet B. . B ku J · 
627 - Adana Sefa bahçe mahallesi doktor Hayrı · 1 

.,. 

le H. k k l 
628 - Isparta vilayeti Etabey nabiyeai jandarma ara 0 

kumandanı Ispartalı lsmail H_akkı_ ~· . f , ' 
629 - Beyazıt: Beyazıt kırataneaı aahibı lamaıl E · '· ( 

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

63o - Bilecik hareket memuru Fuat B. . B ı 
631 - Manisa Akhisarında doktor Ziya B. oğlu Fahır ' •· CE ~ 
632 - Kayıeri Engerede Huluıi B. . 

8 
' Devlet Demiryolları idaresi İlanları 1 

633 - Çarıanma Hatip zade Has~ ~- ~abdumu Saıdun 'dw _ 
634 - lzmir kıztaı mahallesi yenı turkiye sokak 46 NQ. · Derincede bulunan doksan bin kayın traversin Samsuna 

Melek H. ldi kapalı zarfla miiııakasaya konmuştur. Münakasa 20 
635 - Mersin haziran 931 cumartesi günii saat 16 da Anksr.a~a devlet 
636 - Niğde avukat Yozgatlı Hasan H~ B.. ~ • demiryolları idaresinde yapdacaktır. Müııakasaya ıştırak ede-
637 - Pınar ba•ı hakimi Cemal Gültekin Beyın yegenı Şa- f k 1 kk t t · ti 

T klerİD tekli me tup arım ve muva a emına arım aynı 

ziye Türki.n H. d K ~- .. e saat 15,30, kadar komisyon katipliğine vermeleri li-
638 - lzm"ır mım" ar Kemaleddin çavut Muhterem za e u- lrUDU n•dır Talipler münakasa ı•rtnamelerini (üçer) lira muka-

düs ve Kazım Beyler. , . d F · B L:ı'-de. "-•--·ada ve lstanbulda idare veznelerinden tedarik 
'39 - Ankara Riyaseti Cümhur musiki hey etın e ent • ,...... l'Ul&al 

Devamı var edebilirler. 

c --

Evkaf Umum Müdür
•• 

lüğü vakıf akarlar mu-
dürlüğünderı: 

Bir sene müddetle ıcar için 
Müzayedeye vazolunan emlak 

l Dördiincü vakıf hanın asma katında 2 . 'o. otta. 
2 - ilanın ikinci katında 2, 4, S, 6, 8, 8· I, 9, ve l 1, 10 

19, 20, 21, 2;l, 24, 2S, 27, 28, 2CJ, 30, 31, 32, 34, 
37, 39, , 'o_ odalar. 

3 ilanın diirdüncii katında 7, 8, 8· 1, cı, 10, 11, 12, 13, 

ı-ı. ıs, 16, ıs, 19, 20, 21, 22, 27, 2s, 29, 30, 31, 

32, 33, 3-l, 35, 36, 37, 38, 39, 40, )io. odalar, 
Müddeti icar: 1-6·9;11 tarihinden 1·6-932 tarihine kadar bir 

senedir. 
••• 

iki sene müddetle icar için müzayedeye 
vazolunan emlak 

4 - Dördüncü vakıf hanın asma katında 18, 28 No. odalar. 
6 - Hanın birinci katında 10, 12, 14, 17, 20, 2 ı, 22, 39, 

No. odalar. 
6 - Hanın ilr.inci katmda 1 :ı, 15 No. odalar . 
? - Hanın dördüncu katında 23, 24, 2~. 26 No. odalar. 
Müddeti icar: 1-6·931 tarihinden 1 -6-9JJ tarihine kadar iki 

senedi. 
• * * 

Üç sene müddetle icar İçin müzayedeye 
vazolunan emlak 

8 - 1 ıordüncü vakıfhan zemin katta 5 No. telefon mahalli. 
9 - Hanın zemin katında 66- ı 7 ve 8· 1 No. majtazalar. 

10 -ilanın asma katında 1, .ı, ;-, 8, l !, 15, 17, 19 No. odalar. 
11 - Hanın birinci katında 8, ı 1, 19, 23, 24, 25 Xo. odalar. 
12 - ! lanın ikind katında 1, 3, 33, 35, 36, 38, 4() No. 

odalar, 
Müddeti icar: l·tl 931 den 1 6-cı.H tarihine kadar uı; senedir. 
Mebdei icarlar: Eski mii>lecirler için aktin hitamı, yeni müste

cirler için te>li m t:ırihidir. 

Miideti m.ızaıeue: ı 2 i\layıs 9J 1 den 2 haziran 931 salı günü. 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vazo· 

lunmu~tur. Taliplerin yevmi ihale olan son gunün s:ıat oıı dört 
buçu~una kadar şartnameyi okumak ve temlnau muvakkate ita 
ederek miizayedeye iştirak etmek iiue lstanbul Ekvaf müdürlU
~ündc vakı! akarlar müdürlüğüne müracaatları llAn olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında ma!Qmat almak İsteyenler bu 
müddet zarF111da müzayede odasına müracaat ederek ecri misil 
raporlarını ~örebllirler. 

Haliç vapurları Türk anonim şir
ketinden: 
Bilet ücretlerinde mühim tanzilat 

1 haziran 1931 tarihinden itibaren tatbik olunacak seyrü
sefer tarifesi mucib:nce Köprüye muvasJ!atı nihayet :ıaat 
dokuzu geçmiyen 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27 ve 
29 numaralı seferleri yapan vapurlara azimet ve ayni günde 
herhangi saatteki bir vapurla avdet etmek üzere gidif ıreliş bileti 
ıı.lacakların aşağıdaki tenzillttan istifade edecekleri muhte
rem yolculara ilin o!uour: 

Tenzilith bilet ücretleri 
Eyüp· Köprü 

( Her iskele ) gidiş geliş bileti 
1 - nci mevki 23 kuru~ yerine ( Vergilerile 17 112 kuruş 

11- nci mevki 16 112 ,, yerine ( Vergilerlle 12 112 ,, 
Kasımpaşa hattl 

Gidiş geliş b:Jeti 
1 - nci mevki 14 1/2 kuruş yerine (Vergilerile 12 1/2 kurut 
il - nci mevki 10 1/2 kuruş yerine (Vergilerile 7 112 ,, 

Kiğıthane • Köprü 
Gidiş geliş bileti 

1- nci mevki 28 112 kuruş yerine (Vergilerile 22 1/2 kuruş 
il - nci mevki 21 1/2 kuruş yerine (Vergilerile 17 1/2 .. 

Eyüp ve sütlüceden Kiğıthaneye ve 
mütekabilen Eyüp ve Sütlüceye 

Her sefer için gidit geliş bileti 
1 • nci mevki 28 1/2 kuru, yerine (Vergilerile .12 112 kuruş 

11- nci mevki 21 112 l<uru' yerine (Verı;,>ilerile 7 112 ., 
.4A • 

' IST ANBUL VİLA YETi 
DEFTERDARLIK iLANLARI 

Sabbk arsa No. 28, 32 Çömlekçiler ,sokağı 
Cezrikasım mahallesi, Eyüp, sağ tarafı Otcıkçı
lar caddesi. sol tarafı Zartan Kigork E. arsası, 
arkası İsmail E. arsası, yüzü Çömlek~iler cad
desile çevrilmiş 80 arşındır. Tahmin edilen 
bedeli peşin para ıoo liradır. Sabş açık arttır
ma 2 haziran 93ı salı günü saat ıs te Defter-
darlıkta (M-51) 

* * * Kiralık aşçılık yeri No. ııs, Sarayiçi caddesi, 
Demirkapı mahallesi, Sirkeci, (Askeri dikim
hanesi yanındadır.) Üç sene müddetle kiraya 
verilecektir. Senelik kirası 36 lira kiralamak 
açık artbrma 14 hazan 931 pazar lS Defter-
dar:ıkta. (M-62) 

... * * 
Kiralık bahçe Silahdarağa çiftliği müştemi-

labndan Alibey köyü önündeki sebze bahçesi 
3 sene müddetle kiraya verilecektir. Senelik 
kirası 303 liradır. ~ralamak açık artırma 3 ha
ziran 931 çarşamba günü saat ıs te Defter-
darlıkta. lM-227) 

_!§ 

Yeni neşriyat 
Nasıl l<ivukçuluk yapmalıdu 

Tavukçuluk hakkındaki müfit e
serleri k ndiıine mümtaz bir 
mevki tenün etmiş olan Cafer Fahri 
Beyin bu isimle muhtasar fakat çok 
lüzumlu hir eseri neşredilrnişti. 

Resimli Şark 
Resimli Şark mecmuaıının ha .. 

ziran nusha~ı çıkmışbr. Bu nushada 

bir çok kıymetli makalelerle Roman 
Rolana ait bir etüd; Peyami Safa. 
Osman Cemil, Va-Mı'.i Beylerin ya 
zıları ve hikiyeleri vardır. 

Muhit 
Mühitin 32 nci say111 üç renkL 

nefis bir kapak içinde intitar elmit
lir. 

Bu sayıda Ahmet Cevat Beyiıı 

(sınıflar arannda abenk) unvuol 
içtimai musahabesi, Selim Sım Be 
yin (Yunam - kadimde spor teflri 
liob) nı izah eden kıymetli bir -
kaleei Yardll'. Bundan b&ıka hiliye
ler tiirler ve neairler, kadın, çocalr, 
moda, sinema sahifeleri. 

Seyrisefain 
Merku aceatuı: Galata 

Kllprllbqı 8. 2~'i2; fUH 
acentui: Sirkecide Mllallr· 
denade laaııı 22740 
- -------

Pire - Iskenderiye 
(EGE) vapuru 2 ha

ziran lalı 10 da Galatadaa 
hareketle lımire, Pireye 
ujnyarak cumarteai 11bahı 
lskenderiyey• varacakbr. 
lıkenderiyeden pazartelİ 
15 te kalkacak çartamba 
Pireye de uğrayarak per· 
tem be ielecektir. 

Bozcaada postası 
( EREGLI) vapuru 31 

mayıs pazar 17 de idare 
rıhbmından [ Gelibolu , 
Lapseki, Çanakkale, İmroz, 
Bozcaada] ya kalkacaktır. 

lzmir sürat P. 
( GÜLCEMAL ) vapuru 

31 mayıs pazar 14,30 da 
Galatadan kalkarak lzmire 
gidecek ve çarpmba sa
bahı gelecektir. ., ............... ... 
TA \'lLZADE VAPURLARI 

Ayvalık·lzmlr poıta11 

,,.... ~.,!·~~!~ 
akşamı saat 17 

de Sirkeciden hareketle Gell· 
bolıı, Çanakkale, Ayvalık ve 
lzmir• azlıııet ve Çanakkaleye 
uğrayarak avdet edecektir. 

Yolcu b!leti vapurda da verilir 

Adres: Yemişte Tavll:.ıade 

biraderler telefon latan bul 2 t 1 O 

_ Dr. lhson Sami 

ö~~~'~'!'.!~~ 
pek tesirli illçtır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi , 'o. 1891 

_==:- Her ecuncdc bulunur :::::= 

Göz Hekimi 
Dr. Nuri Fehmi 

Cağaloğü, Sür<\ ya 8. Apırtımam. 
Muayene sutlcri 2-6 Tel 23212 

Devreeclilecek ihtira berab 
Siırara ve emulinin lilt yüz· 

lerini, temu manclah ve em
lllli ile dikişlerinden kavnya· 
rak düzeltmeje mahst11 terti
tibat hakkındaki icat için Sa-

nayi müdnriyeti umumiyesindeı 
iltihsal edilmif olan 24 hazi
ran 1929 tarih ve 441 nume
rolu ihtira berab bu kerre 
ferağ veyahut icara verile
ceğinden mezkur ihtirayı sa
bo almak veya isticar etmek 
arzusunda bulunan zevalııı 

İıtanbul Bahçekapİ T af han 
No. 43-48 de mukim vekili 
H. W. lSTOK efendiye mü· 
racaat etmeleri. 

l )uh.,o: 

Hafız Cemal 
Dahili basıalıl-.13' ıcd&\ihan 1 

cumadan maada her ~ün iıi!;led.n 
'onra s:ıat '.! <'en 4 de hdır er
k.k, kadın \C çocukların dahiliye 
hasıalıklaıını Livanyolunda J 18 
numaralı husu .. ı k:1binesindı=: te· 

la\i <d<-r. Tdefoo lstınh•ıl· 22\9~ 
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ı - Yaz mevsimi için -

LER 
BEBEK'te ı · 

Kiralı~ lalı 
Dalyan önUnde Salp Bey 
yalısı möbllell olarak k i 
ralıktır. Derunundakllere En mükemmel ve elverişli 

Otomobil ve Kamyon 
Lastikleridir. 

Çilrıkil: 
1 

2 

Taban ve yanları yekpare olduğu ıçın çatlamak 
ve yandan açılmak tehlikesi varit değildir. 

Tabanı yol şeklinde ve yola tamamen muntabık 
olup genit tabanın her noktası yola temas eder 
ve bu sayede gayet yavaş ve her tarafı müte
saviyen af1nır. 

3 - Ünifleks beıleri sayesinde bütün )istik mütte
hiden hareket ederek pek tehlikeli olan dahili 
frikıiyon ve ısınma · ortadan kalkar. 

EN UCUZ FiATLARLA 
En Yüksek Kilometro 

Elde Etmek • • 
ıçın 

Jalnız MiLLER lhnıı 
OTI AŞ: Otomobiİ ticareti T.A.Ş. 

Beyoğlu istiklal caddesi No. 239 
Telgraf: OTOMATA Beyoğlu, Telefon: 

B.0. 2866 

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

EBEVEYN 
Çocuklannı: NEUHAUSEN, Schaff

bauae ( SUiue ) de kiin 

RHENANIA 
talim ve terbiye mneaaesesine göndermeleri tavsiye olunur 
Birincı sı n ıf ticari aıalCmat • A.ri li sanlar için hususi kurslar • kilçük 
oınıflarda münftrit do<'ler. ( Almanca 'e Fran-ızca ) • i t i nalı terbiye • 
n si Parkı , . o un mabıllerl vudıt. Çocııkl a 'ln s ı hh ati için güzel hir 
'llevkide klin~ir. Talep vukounda müdüriyetçe şe rait ve malı1mat 

lıakkın ıh mufa ~!al tarifnamcler f!inderlllr. 

Milli MO~alaa Ye~aleti 
Deniz levazım sabnalma komisyonundan: 

Süt kilo 
Yoğurt kase 

3150 
\ 

30 m&yıs 931 CU· 

mırtesi giinu ıaat 16 

14880 da açık miinıi:asa ile 
ihale edilecektir. 

Deniz Hastanesinde tedavi edilecek hastaların 931 mali senesi 
birinci altı aylık ihtiyaçları olmak ıiıerc yukarıda miktarları ya
zılı Süt ve Yoğurt münakasaya lı:onulm~tur. .'vftinakasa zamanı 

olmak üzere tayin edilen 931 senc~i ınayııı ayının otuzuncu cu· 
m:\rtcsi günü 1 tı da yapılacak açık münakasada teklif edilecek 
fiatlar muvafık görüldüğlı takdirde ihale edileceğinden şartname· 

sini görmek isteyenlerin her gün ve vermek isteyenlerin münakMsa 
l(~n 'e saatinde Kasımpa~ada Deniz !\füzesinin umum kapısının 
Tıstilndeki Deniz Levazım Satınalma komisyonuna müracaatları. 

Deniz levazım satın alma komisyo
nundan: 

25000 kilo ekmek 31 mayıs 931 pazar günü saat 11 de, 
9000 kilo et 31 mayıs 931 pazar günü saat 14 te. 

Heybeliadada deniz harp mektebi ve lisesinin 931 mali 
senesi birinci alb aybk ihtiyacı olan yukarda yazılı 25,000 
kilo ekmek ve 9000 kilo et münakasaya konuldu. 

Münakasa zamanı olmak ür.re tayin edilen 31 mayıs 931 
pazar günü saat 11 de ve 14 te yapılacak açık münakasada 
teklif edilecek fiatlan muvafık görilldüğü takdirde ihale edi
leceklerinden şartnamesini almak isteyenlerin her gün ve 
vermek isteyenlerin ihale giin ve saatinde Kasımpaşada de
niz müzesi umum kapısnın üzerindeki deniz levazım satınal
ma komisyonuna r ü acaatları. 

Darülfünun mübayaat komisyo
nundan: 

Tıp fakültesinin bilumum muayyenat ve ihtiyacab sairesile 
Darülfünunun diger şuabat ve idarei merkeziye ve eczacı 
ve dişçi mekteplerinin her nevi mabrukatı 1 haziran 931 
tarihinden 1 haziran 932 tarihine kadar bir seneliği kapalı 
zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Fiyatları mutedil görül· 
düğü takdirde bunların her biri için ayrı ayrı mevcut şartname 
ve ihtiyaç listelerinde muharrer olduğu üzre ihtiyacatı umu
miyeleri 13 haziran 931 cumartesi günü ve her nevi mahru· 
katta 17 haziran 931 tarihine müsadif çarşamba günleri 
saat 15 te ihale edilecektir. Mevcut şartname ve listelerine 
göre bu bapta malumat almak ürre her gün öğleden sonra 
millga Harbiye binasında bulunan komisyon kitabetine mü
racaatları ve teminat akçelerinin de bir gün evvel muhasebe 
veznesine yatırılması ve alınacak makbuzun teklifname ile 
birlikte ayrı ayrı zarflar derununda ihale için tayin edilen 
müddetten bir saat evvel komisyonumuza mliraca3t ve tevdi 
etmeleri, 

1 mUracaat 

TabnatDn oıncosı 

Zümrüt 

Yalova kaplıcaları 
Büyük otel 1 Hazirandan itibaren açıktır 

12 kişilik orkestra 
Oteller: 75 - 500 kuruş. J 
Yemekler: Tabldot (sabah, öğle VJ! akşam 

225 - 450 kuruş. 
(Üçüncü sınıf otellerde yemek mecburi değildir) 
( Çok ucuz fiatla alakart yemek bulunur) 

Banyolar: 50 - 75 - ıoo kuruş. 

V •• } • 1 inci mevki - 30 kurllf. apur ucret erı: 2 inci mevki - 20 kuruş. 
Hu turlu malümat için YAL.OVA da Kaplıcalar Müdür-

lüğüne veya 
lST ANBUL da Seyrisefain Umum Mühürlük kalemine 

müracaat. Telefon: Beyoğlu 1745 

------- Köprüden 35 dakikada iriıilen 
1 Suadiye Plajı, Gazino, Lokanta ve Oteli 

Haziranın 5 inci Cuma giinü açılacakhr. 
Plaj, bütün asri konforu ve sıhhi şeraiti haizdir. Gazino 
ve lokantada her nevi meşrubat ve mekülit nefis ve eh
vendir. Parkta Maestro Sternadt idaresindeki orkestra caz 

her gün terennüm edecektir. Ayrıca mukemmel bir dans 
mahalli vardır. Otel, sıhhi ve temiz olup iyi ve emin bir 

idare tahtındadır. 
Müessesemiz Avrupanın en yüksek plajlarile kabili kıyas 
bir derecei mükemmeliyetted!r. Teşrif edecek müıterilerin 

memnun ka 1 acaklarını ümit eyleriz 
Müdiriyet ----• 

Sıhhat Vekaletinden : 
Y enişehirde Cebeci caddesi üzerinde kain Hıfzıs11hba 

arazisinde yaptırılmak üzere kapalı zarf usulile münakasaya 
konuİan ahırlar inşaatına talip olanların teklif ettikleri be
deller haddı liyıkında görülmediği cihetle müzayede ve müna
kasa kanununun 15 inci maddesi mucibince bir hafta müd
detle aleni münakasaya vazolunması takaJ'l'Ür etmiştir. 

Mayısın otuzuncu cumartesi günü aleni münakasaya işti
rak etmek üzere talip olanların saat 15 te Vekilette müte
şekkil komisyona müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Balıkesir Vilayeti Encümeni Da
imisinden: 

Bandırmada idarei hususiye akaratından ve altında gazino 
ve lokantası bulunan büyük otelin mobilesi oartnameıine tev· 
fikan müsteciri tarafından tedarik edilmek şartile bet MBe
lik icarı 31 mayıs 931 tarihine mliaadif çarıamba günü saat 
on beşte ihale edilmek üzre yirmi gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile müzayedeye vazedilmiştir. 

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

Kabızlık ve 

Hazimsizliğe karşı 

MAZON M~Jl~ 
Müferrih, midevidir. Bar
saklari katiyyen temizler. 
MAZON ısmıne dikkat. 
Başka markaları reddedi-

"liz. Meşhur eczanelerde. 

Pertevniyal Vakfından: 
Şişli' de İzzet paşa soka

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

~~~~~~~~~ 

M. M. satın alma 
komisyonu ilanı 

İzmitteki kıtaatın ihtiyacı 
olan fasulya kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. iha
lesi 3-6-931 çarşamba günü 
saat 15 te lzmit askeri sabn
alma komisyonunda yapıla
caktır. Taliplerin şartnameyi 

• görmek üzre Fındıklıda hey' 
etimize ve prtname almak 
ve tekliflerini vermek üzre 
teminatlarile İzmitte mezkür 
komisyona müracaatları 

* * * 
İzmitteki kıtaatın ihtiyacı 

olan erimiş sızdırılmış sade 
yağı kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. ihalesi 8-6-
931 pazartesi giinü saat 15 te 
lzmitte askeri satın alma ko
miıyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin fArlnameyi görmek 
üzere Fındıklıda heyetimize 
ve ıartname almak ve teklif
lerini vermek üzere teminat· 
lariyle mezknr komisyona 
müracaatJan. 

* * * 
Merkezdeki kıtaatın ihti-

yacı olan odun kapab zarfla 
münakasaya konmuştur. lııa
lesi 7-6-931 pazar günü saat 
15 te Anlı:arada merkez satın 
alma komisyonunda yapıla
caktır. Taliplerin şartname 
almak ve tekliflerini vermek 
üzere teminatlarile Ankarada 
mezkür komisyona müracaat
ları. 

3 üncü Kolordu 
illınlerı 

kuruşa, daha fazlasına para vermek 
günahtır. 

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

Edirne Kız Muallim Mektebi Mü
dürlüğünden: 

1 - Mektebimizde yaptırılacak olan ( 26678 ) lira ( 79 ) 
kuruş bedeli keşifli banyo, duş, su tesisatı, sahne ve teferruatı. 
pasaj ve diğer inşaat 19/5/931 tarihinden itibaren yirmi güo 
111üddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuıtur. 

2 - Plan ve ıartnameleri görmek isteyen taliplerin lstan
bulda Güzel San'atler Akademisinde Maarif Vekileti Resoı1 

Mimari Bürosuna ve Edirnede mektep idaresine müracaatları· 
3 - Mfinakasaya ittirak edecek olanların münakasa ko• 

misyonunda fenni ehliyet ve mali vaziyetlerini resmi vesaikle 
isbat etmeleri lazımdır. 

4 - ihale 8/6/931 pazartesi günü saat ( 15 ) te Edirne 
Maarif Eminliğinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

5 - Teminat makbuz ve mektupları münakasa ve ihalıll 
kanununun maddei mahsusuna tevfikan ihzar ve zarflar ihs' 
leden yarım saat evvel komisyon riyasetine tevdi edi1111İ~ 
bulunacaktır . -

•u.,..., 1111. ç,,....u, 
•llt~ıtlııou H•U ıuvıo OÜZELLİK 

Omumun Nazan Takdirini Celbeder 
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Selimiye Fırını için 309,500 
kilo odun aleni münakasa su
retile satnı alınacaktrr. İhale
si 9 Haziran 931 de saat 14 te 
icra olunacaktır. Taliplerin 
şartnameyi gönnek üzere her 
gün öğleden evvel ve münaka 
saya iştiraideri için de vakti ~t IQBl'ka numara kilo cinsi eıya 
muayyeninde teminatlarile bir !07 Bili Bili 6570 Rendelenmif çam tabi' 

Istanbul ithalat Güm 
rüğü Müdürlüğünden 

likte komisyonumuzda bulun- 2 fıçı muhtelif muhtelif 86 Tereyağı 
maları ilan olunur. 2 141 Tarama havyar 

*** ,, " " 1r 1 P A V 62530 181 Kestane hiilisası 
156,838 kilo sığır eti kapa " Bil& 130 Demir makine aka111ı 

zari ueulile münakasaya ko- 2 S. Bili keaki 
nulmuştur. Toklif mektupları 
9 Haziran 31 de Kat 16 da açı l S. Adre1 ,, 25500 Demir testere 

-'· "-'" ..,.. Bı'I" " 0 45 Çam tahtası larak Hatlar haddi liy .... gunu .-- .. 7 
-'".'C-lı •-'·dlrd ihal · kıa kı ı parça ., 196 Makine aksamı "ü• ~ ..... e esı - l s. ç" z 10 30 Vernikli boya 
imacaktır. Teliıpleriıı şartna-
mesini gömw:ık Uzere het gün 1 8. A H Bili 74,500 Vaketa deri 
öğleden eVVoel ve münakaaaya Balida mubanar etya Transit olarak İstanbul ithalat ~ 
iotfrak için de tarifatı kanuni- rliü mldlriyeti ubt komisyonu tarafından 3-5-931 tarilıi 
ye dairetıhııde mektuplamu de bimhayede ublacağı ilin olunur. 
vaıkti muayyenden evv-el ko- l·---~!l!llll!!llllll=ım!!!9ml-!l!lll~~~-7!l!!l!~~l!!!ll-.:~ 
misyona ita etımelui Hin olu- Mea'ul müdür: Bürhaneelıli' 
nur. 


