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T lıtanbıifuii'fi"it (linıerJ sek olmadıgını iddia 
2 - h• .,.. harici ı.atterler e111yorlar 

S llael sablfelle: 4 llncıı sahifede: 
Kuyudu v».kflye•e-nde ıa
tııanlar var mı? 
Mekteplerde bugtin der~
l e r keıo. 11 l vor . 

ı- t•lek: 
2 Hlkiye 3 - Roman 

5 inci sahifede 
~lnt- ma . 2- f e n 3 - Ço. uk 

Miivazene ve 
istikrar 

1Teskiliitı esasiye kanununda tadiliit mı? 
·--

. Milli hayat, milli istikbal i
Çın en büyük teminat; hazine
llıizin kudretidir. Bizim en bü
hlilt kusurumuz; işlerin yalnız 
ır cephesinden mütalea et

ıııeı., meseleleri yalnız kendi 
1~lakki ve dileklerimiz zaviye
~·~den görmektir. Haklarımızı 
f ••ına düşi: nüyoruz; fakat vazi 
t~erimizi ekseriya unutuyoruz. 
11albuki muasır hayat; vatan
.ı....111.ra haklan kadar vazifele
ti_ııi de dütünmek mecburiyeti
~, tahmil ediyor. 

1
. ~iddi memlewet itlerini po
•tika demaııojisine mevzu yap

lllak, mutlal< bir felaketi mucip 
~lıııasa bile, memleket kuvvet
ynni mutlaka zaafa uğratır. 

etgilerin, vatandatlara tah
~il edilen her külfetin . ağırlı
t•ndan bahsetmek çok kolay
dır. Hatta bu suretle bazı halk 
tabakalarına hoş görünmek te 
~.iimkündür. Ancak vatandaş
'Bın ve vatanperverliğin bir i-

' ~hı da; her temenni ve müla-
ilzamızda hazinenin kudreti

~i, devletin külfet ve mecbu
tlyetlerini göz önünden ayır
llıaınaktır. 

Büyük harp hailesinden son
~a her memleketin maliyesi, 
;ı..tısadiyatı alt üst oldu. Sene
ktrden beri; maliye ve iktısat 

1 
•nunlarma esas olan prensip
er; yeni hayat ve yeni şartla
:~ıı tesiri altında kamilen değiş-
11· Her memlekette mali mese
be; halledilecek büyük işlerin 

1
."f•nda bulunuyordu. Muhte

hf Avrupa milletlerinin bu sa
l a~aki faaliyet ve mücadele
~ni hep hatırlayoruz. Fakat 
~ ziyade hatırlamağa ve da
~a göz önünde tutmağa m~: 
d r olduğumuz safha; mıllı 
.t\>letin miras aldığı mali ve 
'~tısadi vaziyettir. Düne nis
~ etmeksizin bugünümüz 
~ kında hükiim vermekte isa-

l Yoktur. 

liem bütçemiz açıktır, hem 
~ ticari müvazenemiz aleyhte 
ır ni,bet gösteriyor! Bu vazi

Yete karşı lakayt kalmak ve a. 
Çığın devamına göz yummak 
•ııretile devleti idareye yelten
~k ciddi devlet adamlarının 
d~tı değildir. Bu gidit; yarını 

lltşünmeyen, memleket ile olan 
'ik J'tik ası çok zaif bulun~n ~ ı .. 
k~cıların işidir. Bu~iınku hu
-~llıet; günün politikasını de
tıl; atinin politikasını hazırla
~Ot, Ferağat ve fazilet sahibi 
01"11ar; yarının takdislerini 
llıııtlaka bugünün alkışlarına 
tercih ederler. 

ismet Paşa; yeni bir garp 
~'Phesinde yeni bir müdafaa ve 
~--rruz hazırlığile meıguldür. 

1 
ile.delenin hedefi; büyük me 

deledir, maliye ve iktisadiyatı-
1\~r. Mali ve iktisadi mücadele
! •n en kuvvetli silahları sai, 

l '-ıırruf ve tekniktir. Bu silih-
'r· · · d h · ~' ıstınat e en er nevı ıs-

j:' at behemhal muvaffak olur. 
b; llkat bu gibi ıslahatın tesirleri 

1 t t11Iam hevesleri ve menfaater· 'il 1 de baltalamaktan bili kal-
; ı· ilz, İsmet Paşa hükumeti ma

; ke· iktisadi proğramını açık a
,' ızah ediyor: "Devlet sarfi-

1 1 "lında gayet ihtiyatlı tedbir-
i ker ile yeni seneyi karşılamağa 

d~tar verdik. Bu sayede iktisa-
,ı 1

1 
"" mali hayatımızı ciddi sar

k?'lıya maruz kalmadan yeni in 
ıı'!af safhalarına ve yeni imar 
b tohamlarına geçebileceğiz ve 
vişladığımız işleri tavakuftan 
~' .<aye edebileceğiz. Bu suretle 
l~ilk tedbir olarak• bütçede 
~,~rrufatı a~ami bir dereceye 

rdık.,, 

lı l!ütçede tasarruf mecburiye
ıı ile kadar faideli ve kat'i ise, 

kj ~arureti'J. bazı işler üzerinde 
t~.~·~r ve tazyiki de o kadar 
•d l.ldır. Şikayetlerimizi ifade 
l~zerken bunları da unutmamak 
, y'llldır. Yeni şerııit ve mecbu
\ilzetler. k~rşısında büiçe mü
lııı eııesını, memleketin en müz 
ıı.,:. dr:rdi olan ticari müvaze-

ı, bu ikisinden az miihim ol-

Başvekilet, tezkeresinde, bütçenin teşrinisanide değil, şubatta Mec
lise verilmesine dair Hey' eti vekilenin kanaat ve mütaleasını bildirdi 

r . Bütçe hangi ay 
meclise verilecek? 

Memnun 
Olmadılar. 

J Cümhuriyet 
1 M. Bankası 

1 Bursa- Mudanya hattı 

Meclis riyasetinin Başvekalet 
tezkeresine cevabı 

-·-Baremin tadilini iste
mek için dün Ankara
ya hey'et gönderdiler ---Darülfünun Emini de aynı 

trenle Ankaraya gitti 
Baremin tatbiki dolayısile Tıp 

fakülteıi müderrisleri mutazarrır ol 
duklannı iddia etmişi{. ve Ankaraya 
bir hey'et göndermeğe karar ver· 

ANKARA 30 (Telefon) - Ba,vekilet Meclis riya
setine ııönderdiği bir tezkere il? hüku~etin devlet büt
çesini bundan aon"a tetrinısanıde değıl, fakat !ubatta 
Meclise 1akdimine dair Heyeti vekilenin tebellür etmit 
olan kanaat ve mütaleuını bildirmittir. . 

Meclis riyaseti bu tezkereye bu gün cevabı~ı vermıt-
t . V riJen cevapta meselenin bütçe encümenınde mev-
ır. e · · "d d 

b h ed"ldı'g"i ve bütçenin kinunusanı ıptı asın a 
zuu a s ı h l • k'l" 
Mecl. t dii daha suhulet ba t o acagı ve lef ı atı 

118 ev d · · d ebd")' l" 
esasiye kanununun da . ~ ~··~ .aıresın e t ı ı azım 
gelmekte bulunduğu bıldınlmııtır. 

1 m~tlerdi. Akil _Muhtar, Server K~: 
mıl Beylerle Zıya Nuri Paşadan mu 
rekkep olan hu hey'et dün akşam 

hareket etmiştir. Gene, yeni bütçe 
hakkında vekiletc izahat vermek 
üzere Darülfünun emini Muaınmeı

Raıit Bey de ayni trenle Ankaraya 
gitmiştir. iki aylık muvakkat biit
çeyi vekilete götüren fen fakülesi 
reisi Muıtafa Hakkı B. avdet etm.İf 

Devairde kadrolar 
nasıl değişiyor? 

Bir çok değişikliklere · rağmen 
açıkta kalan memurlar 
denecek derecede azdır hiç 

Muharririmizin kadrolar hakkındaki tahkikatı 
Yeni mali senenin iki aylık mu

vakkat bütçeıi hakkında dün aktam 
geç vakit Maliye Vekaletinden Def
terdarlığa tebligat gelmi,tir. 

Tebligata nazaran: 
"1 Haziran 1931 tarihinden 

itibaren vazifelerinin lağvı 
kendilerine tebliğ edilenler ile 
münhallat hariç olmak üzere, 
diğer memurin ve müstahde
minin haziran ve temmuz 1931 
maaşlarımn 193tJ kadrosu mu
cibince tediyesi ve vazifeleri
nin lağvi tebliğ edilenlere de 
açık maaşı itası.,, 

Bu tebliğ bütün memurlara ıa

mildir. Müeuesatı iktıaadiye muha
sebeciliği, Çatalca mevkii müstah
kem muhasebeciliği, Zat işleri mu
haaebeciliği gibi ilııa edilen yerlere 
evvelce yapılmış olan bu tebliııat 
kadro mahiyetini de h.Uz görülmek-

tedir. 

Yeni kadrolar 
Kadrolar hakkında dün bir mu

barririmiz muhtelif membalardan 
tahkikat yapmış ve §U malümatı el-

de etmiıtir · 
Vilô.gette 

Vilayet dahiliye kadrosunda e

saslı bir tebeddüle intizar edilmi
yor. Bu kısımda namzet memurlar 

da azdır. 
Bunlar da ilııa edilmiyecektir, ve 

memuriyetlerini it1al ettikleri için 
açıkta kalacaklanna ihtimal verilmi 

yor. 
Maliyede 

yeni tetkil edilen kazaların mal 
müdürlük teıkilatı yeni seneden iti
baren nokaansız ve tam olacaktır. 

Binaenaleyh hazirandan itibaren 
vergi tabakkukat ve tahsilatı doğru 
ca mal müdürlükleri ve bunlara 
merbut şubeler tarafından yapıla· 
caktır. 

Defterdarlık merkezinde bu iı
lerle doğrudan doğruya alakadar 
memurlar, kazalara verilecektir. 

Defteı·darlık ve kalemleri merkez 
de kalacaktır. Defterdarlık muhase· 
besinin de kalacağı muhakkak addo-

mayan harici borçlar meselesi
ni hal ve temin ettiği gün, İs
met Paşa; umumun minnet ve 
şükranını yeniden kazanacak
tır. Şurası muhakkak ki. bir 

lunuyor. Badema defterdarlık daha 
fazla mürakabe vazifesini görecek

tir. 
Namzet memurlar 

Vilayette olduğu gibi vazifeleri 
lağveclilmeyen namzet memurlar, 
defterdarlıkta da açıkta kalmıyacak-
1.ardır. 

Zat itleri muhasibi mea'..Uüğü 

memurları da kazalara verilmekte
dir. Bu suretle muhaaibl mes'üllük- ı' 
ten açıkta memur kalmıyor. 

Muhuibi mes'ule selinee kendi
si timdllik açıkta demektir. Bura
dan Anadoluya veya batka bir yere 
gönderileceği doiru değildir. 

Gümrükte 
Gümrüklerden açıkta kalacak 

memurların adedi on kadardır. 1 

Tapu ve kadastro 
Tapu ve kadastroda taaarnıf 

maksadile §İmdilik tapu avukatı lh- 1 
san Beyle üç bademe kadro harici br 
ralıılmııtır. 

Bundan bafka kadaatro ve fen 
memurlan ile kadutro bey'etleri i 

Defterdar Şefik Bey 
memur kadroıunun da nrıfına tenzi

li muhtemeldir. 
' Evkaf ta 

Yapılan tahkikata göre, hademei 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

memlekette bahsettiğimiz mü
vazene temin edilmedikçe istik
rarda teessüs edemez. 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

tir. 

Tıp fakülteaile divanın arasını 

açan çapraşık vaziyetin aslı ıudur: 
Vekalet baremin Darülfününda 

tatbiki için 800 bin lira verm.iıti. 
Divan bütçeyi tanzim ederken vazİ· 
yeti tetkik etmiı ve bütün hocaların 
bareme. aöre maaş almalarını imkan
sız görmüştür. Bunun için evvelce 
bulundukları memuriyetlerden teka
üt edilerek darülfünuna ııiren hoca· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Kuponlar 
müzakeresi 
Hamiller vekilleri dün 

gittiler 

Alman dayfnler veklll 

Wegelet 

;:...._..ı.ı 

Düyunu umumiye ecnebi bimil
ler vekilleri dün alqam ekapresle 
Avru.paya hareket etmiılerdir. Fran 
aız Dayinler vekilleri M. Döklozie, 
M. Bard ve M. Prudbome Parise, 
lngillz dayinler vekili M. Vayt Lon 
draya, Alman dayinler vekili M. 
Wegeilt de Berline sitmektedirler. 
Dayinler vekilleri bimillerle temaa 
ta bulunduktan sonra Parise gide
rek düyunu umumiye meclisile gÖ

rüşeeek ve meclise maliye vekô.leti
mizle cereyan eden müzakerata ait 
raporlannı tevdi edeceklerdir. ,. ·-, 

Piyango 
KUPONU 

Bu kuponu kesip 
saklayınız. 

- ---
Piyango tafsilatı 7 11ci 

sa/ılfeaıizdedlr. 

İdare meclisi reisi 
Nusret B. oluyor 

Meclisi idare ve mura
kipler intihabı 

salı günü yapılacak 
ANKARA, 30 (Telefon) - Cüm

huriyet Merkez Bankaırnın meclisi 
idare ve mürakipler intihabı salı 

günü şehrimizde İcra edilecektir. 

Hissedar ve diğer vilayetlerdeki hia· 
sedarların tevkil ettikleri zevat ay
ni günde fırkanın Hal evi salonla
rında reylerini iıtimal etmeğe davet 
edilmitlerdir. 

Bankanın idare meclisi reisliğine 
Devlet Şurası reiıi Nüıret Beyin İn
tihabı muhakkak addolunabilir. ida
re meclisi 11~alıklarına namzetler a
rasın.ıa aabık Trabzon meb'uıu Şe
fik, 1! Bankaaı lzmir m;;.ıürü Nu•· 

1 Cumhuriyet Merkez Bankaaı mec
lisi idare riyasetıne intihap edilece

ği mubaklrak addedilen 

Nusret Bey 

ret, Ziraat Bankası latanbul ıubesi 
müdürü Cevdet ve Emlak Bankasın 
dan Mahmul Nedim Beyler vardır. 

I Şimdilik Banka umum müdürlü
ğüne kim•e tayin eclilmiyecek ve 
umum müdür muavinliğine tayini 
mukarrer olan Ziraat Bankaıi umum 
müdür muavini Salabeddin B. bu 
makamı vekaleten tedvir edecektir. 

Banka idftre mecliaine ecnebi bir 
zatın girmesine pek ihtimal veril
meyor. Ancak murakipler arasında 

1

. ecnebi banka ve şirketleri namına 

bir ecnebi bulunacaktır. 

Sinemacılar 
Vali muavinini 
protesto ettiler 
Ankaraya gidecek 
hey' et dün ıecildi 

Fahir ve A. enıal Beyler 

Sinemacılar namına Tahir 
Bey dün Vali Muhiddin ve ma 
liye heyeti teftişiye reisi Adil 
Beyi ziyaret ederek vaziyeti 
izah etmiştir. Adil Beye de ver 
gilerden dolayı ayrıca şikayet
te bulunmuştur. Sinemacılar 
dün Vali muavini Fazlı Beye 
de bir protesto göndermişler
dir. 

Muhiddin Bey meseleyi tet
kik etmektedir. 

Maliye vekaleti nezdinde te
(Devamı 6 mcı sahifede) 

satın alındı 
Mecliste hattın mübayaasına dair 

layiha müzakere 
edilirken münakaşalar oldu 

Naha Vekaleti istasyon ile şehrin arasında 
bir kamyon servisi ihdas edecek 

ANKARA 30 (Telefon) -
Bu gün Mecliste Çorum meb'- 1 

usları Bekir ve 
Nami Ziya B. 
terin tahliflerl 
icra edildi ve 
latiklil harbi 
malfıllerine ve 
rilecek müki
fatı nakdiyeye 
dair olan ka
nunun müza
kere ve kabu-

M a•b., Mufiı B . Hinden sonra 
Mudanya • Bursa demiryolu
nun mübaayası hakkındaki la
yihanın müzakeresinde Maz
har Müfit Bey söz alarak dedi 
ki: 

Bursa hattı 

- Bursa hattının mübayaa
sına ve imtiyazın netic:eaine kaç 
sene kaldığına ve ne zaman 
hükumete devrolunacağına da
ir izahat isterim. 

Bundan sonra encümenin 

· H. Fehmi B. H. Fehmi B. 
(Kastamonu) (Gümüşhane) 

mazbataaı okundu. Ve bütçe en 
cümeni reisi Hasan Fehmi B.: 

- izahat isteyen varsa ar
•zedelim .. 

Dedi. Mazhar Müfit Bey tek 
rar kürsüye geldi: 

Nafıa vekili Hilmi Bey 

liraya mübayaa etmek ucuz ol
mak noktai nazarından şayanı 
dikkat bir ittir. Fakat, muka
velelerden anlayoruz ki ıirke
tin bir takım taahhüdatı var
dır. Onları ifa etmediği takdir
de yapılacak muameleye dair 
mukavelede ahkam vardır. Maz 
hatadan anlatıldığına göre bu 
hat muattal bir tekildedir. E
ğer böyle ise para vermeden 
tatbik edilecek ahkam vardır. 
Demek oluyor ki tirket muka
veleye riayet etmemiştir. Bu 
hat muattal mıdır, delil midir? 
Bunu öğrenmek istiyorum? .. 

Bütçe encümeni reisi Ihsan 
Fehmi Bey (Gümüthane), iza
hat vererek ezcümle dedi ki: 

Hat işliyor 

- Hat halen muattal değil
dir. ltlemektedir. Şirket hattı 
terketse yapacağımız muame
le nedir? .. Mukavele mucibince 

Şayanı dikkat bir İş tirketi vazifeye davet etmektir 

- Filhakika bu hattı 50,000 i (Devamı 6 mcı sahifede) 

llllWlınuıı~~ııanıııımu 1111mmım ıııınıııın11' 

; Yuzbaş~ P .. ~!~,ı i 
_ T edmir Şeyhinin knı Zebra, s 
e genç Türk Erkim Harbinin ~ 

~== binicilikteki meharetine hayran§ 
olmUftu. Bir gün Balebek'ten = 
Aynilkum istikametine doğru 

__ beraber yaptıkları uzun bir := 
yürüyüşte çölün kızgınlığı e 
adalelerini değil, sinirlerini = 
yordu. O aktam hurmalıklar = 

5 altında çölün cehennemi ate- = 
şinden daha mühlik bir vol- ;; 
kan gibi damarlarındaki lavın = 

:'.'.'. akhğını duydular. :: 

= Burhan Cahit 
_ Bag arkadaşımızın yazdığı 

bu geni roman yakında = Milliyet sahifelerinde baş
layacaktır. Daha şimdiden 

i bir çok kariimiziıı merakla -

1 
bekledikleri bu güzel ve çok = 

_ heyecanlı eser, genç zabit- -
lerimizle bütün münevver
lerimizin pek haklı olarak -

Genç Erkanı Harp zabiti takdir ve tecessüslerini = 
- Yüzbaşı Celal celbedecektir. :::. 

~I UI il UI llUI 1111111111111111ftlll111111111111111111111H111111111111111111111111111111111111 ' 
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'\o: l 8 Yazan: M. Yavuz 

aklaştılar, geliyorlar! 

KJio pencerenin önünde durmuş, 
uzaktan saraya 

yaklaşanlara bakıyordu 
Eleni endişeli göründü: 
- Vaziyetimiz Firuz Paıa-

nın dütmesine mi bağlı. 

ken ben gülebilirim .. ! Senin 
ıztrrabmı benim duymama im
kan var mıdır? Benim ağladı-

Klio katlarını kaldırdı: 
- Zannederim öyle ... 

• g-ım öyle geceler vardır ki, sen s ı ~. 

- Kootarino meaiainden e-
min delil mi? 

- Sinyor, (Fatih) le müca
dele edecek vaziyette değildir. 

- Korkuyor mu? 
- Korkuyor demek te laf 

mı? Fatih, aon zaferile bütün 
dünyaya meydan okumuş, bü
tün devletleri yıldırmıt bir hü
kümdardır. 

- Dofru.. Kontario'nun o
nunla mücadelesi, saman altın 
dan su yürütmek kadar gizli 
olacak .. ! 

- Türkler aleyhinde en u
fak bir dedikoduya bile taham
mül edemiyen paditaha, siyasi 
uyuşturucu haplar vermeğe Sin 
yor Kontarino'dan başka bir 
kimse muvaffak olamaz. 

Klio pencerenin önünde du
rurken, uzaktan, saraya doğ
ru ilerleyen bir kaç gölge gör
dü. 

- Geliyorlar ... 
- Çabuk döndüler .•• 
- İtte, yaklaştılar .. meş'a. 

lelerin kızıl ziyaaı altında hün
karın atını ıördüm. 

Prenıes Eleni pencereye kot 
tu: 

- Fatihin arkasındaki ath 
kim acaba •.• ? 

Klio cevap vermedi. 
Eleni kendi kendine söylen

di: 
- Y akıtıklı bir delikanlıM. 
- Kim olduğunu bilmiyor 

musunuz? 
- Yüzüne kızıl bir gölge 

düşmüş ... tanıyamadım... atm 
üstünde heybetli görünen gü
zel bir vücudü var ... 

Klio, gözünün ucile Eleniye 
baktı: 

- Bej!endin mi? 
El eni güldü: 
- Y akıııklı bir delikanlı .• 
- Kostantin'in (Romanos 

Portas) taki mücevherlerini 
meydana çıkaran adam .• 

- Hüsver mi? 
- Evet .. ismini bile unut-

mamıııın ! 
- Tarihi şahsiyetler unutu· 

lur mu? 
Klio, kıskanç bir nazarla ar

kadaşına: 
- Böyle bir erkekle evlen

mek ister misin? 1 
Diye sordu. 
Prenses Eleni, hayretini giz 

leyememişti: 
- Bir erkeği beğenmekle 

derhal evlenmek mi lazım?! 
- Fikrini anlamak istedim 

de ... 
- Hüsrev bizimle eğlenmek 

iater. Hayatta, büyük zafer ffl
refini taşıyan insanlar, kalple
rini bir kadına vermezler. 
-Verdiğini farzetsen? .. Sen 

den hoşlansa.. seni sevse, ev
lenmek istemez misin? 

- Beni severse, o vakit be
nim arzu ve irademin kıymeti 
kalmaz ki .. Biz, Türk sarayın
da, istenildiği gibi kullanılma
ğa mahküm esirler değil mi
yiz? 

- Fakat, Sultan Mehmet bi 
ze esir muamelesi yapmıyor ki. 

-Ben esir olduğumu biliyo
rum Klio! Ben, elmaslar ve ze
bercetler içinde, esaret hayatı 
yaşadığımı hissediyorum. 

- Memleketi iıtiliya uğra
mış hangi esir bizim kadar ser 
best honuşur ve serbest düşü
nür? 

Prcn,es Eleni pencerenin ö
nünden çekildi: 

- Tarih, Türkleri büyük ve 
fazi!et!·\r bir millet diye kayde 
decek. .. Fakat, ne çare ki, fıtra 
tin ta il edilmez kanunlarına 
boyun e1meğe mecburuz ... Bir 
milletin ahlak ve faziletile yül( 

selme.;i bir diğer milletin suku 
lun:ı miini olmuyor. Sen ağlar-

de o vakit, padiıahm koynun-
da, en takrak bülbüller gibi ö
tüyor, en mes'ut insanlar kadar 
ı:q'eli görünüyordun, öyle de
ğil mi, Klio? 

Pencerenin önünden çekil
mişlerdi. 

Sultan Mehmet saraya girin 
ce, Klio odasına döndü. 

Eleni, Klio'nun o günkü gay 
ri tabii ahvalinden bir şey an
lamamıştı. 

- Klio çok aaabi bir kız ... 
Hakkı da var; Fatih gibi bir 
hükumdara dalkavukluk etmek 
kolay değil..! Ben onun yerın
de olsaydım, şimdiye kadar 
mezara girmi§tİm ... 

Diye söylendi .. 
Eleni, itimat ettiği arkada

şının, kendisini ne korkunç bir 
uçuruma sürüklediğinin far
kında deği"di. 

•• $ 

O gece, Sultan Mehmet, Hi
sardan gelir gelmez Klio'yu ça
gırttr • 

Bizans dilberi padişahın hu
zuruna girdiği :zaman, çehresin 
den hiddetli veya neş' eli olup 
olmadığını anlayamamıştı. 

Sultan Mehmet kaşlarını ça
tarak sordu: 

(Devamı var) 

İzalei şuyu davaları 
ANKARA, 30 (Telefon) - lza

lei tuyu davalarında alınacak harç· 
ların muhtelif mahkemelerce muhte· 
lif tarzlarda alınmasına nihayet ve
rilmek maksadile adliye encümeni 
bu busuıta bir kanun liyihası tan
zim ebnittir. Li.yiba harcın müzaye

de bedelinin yüzde biri nispetinde 
ahnmaıını teıbit etmiştir. 

Hariciye Vekili 
Ankarada 

ANKARA 30 (A.A.) - Hariciye 
vekili Tevfik Rüttü Bey bugün şeh 
rimize avdet etmi.ş, istasyonda Mec 
lis Reiıi Kazım Paşa Hazretlerile, 
Maliye, NPfia vekilleri, Milli Müda
faa müıte,arı, Hariciye ve bazı sefa 
retler erkanı tarafından karşılanmış 

tır. 

Vergiden istisna 
edilenler 

ANKARA, 30 (Telefon) 
Yeni müsakkafat vergisi layi
hasmın Maliye encümeninde 
gördüğü tadili.ta göre çiftçile
rin ahır, samanlık, ambar ve i
lah :zıraiye depolarile müşterek 
çah altında bulunanların mes
kenleri vergiden müstesna tü
tulmuştur. 
·-- ·---·-··-···-······ 1 

Ş~·l'ket Bey iyileşti 
Beşiktaşta zevcesi lclal hanımı 

öldüren Güzel San'atler Akademisi 
müdür muavini Şevket Bey tama
men iyileımittir. Y ukariki resim 
Şevket Bey dün Adliyede istintak 
dairesine görürülürken alınmıştır ... 
Şevket Bey gazetelerde artık resmi
nin çıkma•ını İ•temiyor olmalı ki, 
fotografcnnızı cördüğü zaman ~ üzü 
nü kapatm.ıttı. 

HARİCİ HABERLER •• ., ...... 
ispanya komünistlerle uğraşıyor ., ___________ _ 
K~münistler ispanyanın hemen her kasabasında 

hadiseler çıkarmağa çalışıyorlar -------
Tevki/at 
devam ediyor 
Komünistler yeniden 
tehditlerde bulundular 

GlJON, 30 A.A. - Asturieı'deki 

m\ntakavi meu.i konfederasyonu 
Salnt - Sebaıtien hadiselwini pl"O
teıto ebniştir. Konfederasyon, yir
mi dört saate kadar dahiliye ve me
sai nazırlarının azlini, •İvil muhafız 
kıtatının feshini talep etmiş ve bun

lar yapılmadığı taktirde umumi grev 
ilan edeceğini bildirmiştir. Somyaliıt 
grupları ile Oviedo mıntakasındalü 

bütün amele cemiyetleri idare komi. 
taları, A~turie konfederasyonunun 
bu kararını öğrenir öğrenmez he
men toplanmıtlardır. Müdürler, ha
li hazırda itlerin bırakılmamasını 

emretmişlerdir. 

SARGOSSE, 29 A.A. - imalat
haneleri iıcal etmiş olan amele, bu 
binaları tahliye etmişlerdir. Şehirde 
sükun hüküm sürmektedir. Cordoue1 

dan bildirildiğine ıöre sivil hükü
met, bir takım tahrikat yapılmakta 

olan Castro del Riom Espejo ile 
Baena'ya asker sevketmiıtir. Vigot -
dan gelen bir habere göre, grevci· 
ler iki vapurun lima.nı terkebneıine 
mani olmuşlardır. Sebebi mezkür 
vapurların tayfalarını kendi davala

rına ihanet etmiı olmakla ittiham 
etmeleridir. Tayfalar, eemileri ter
ketınitlerdir . 

MADRIT, 30 A.A. - Hükumet 
Fu'ta lspanyolların iıgali altında 

bulunan mıntakanın her tarafında 

polis mevcudunun takviyesi için e

mir vermiıtir. 
Komünist enternasyonalına men 

sup bazı teıkilat bu mıntakaya bir 
takım fesat erbabı eetirmek teşeb

büsünde bulundukları ve bu sahe 
dahilindeki yerli ehalinin milliyetper 
verane temayüller göstermekte ol
du.ldarmın anlaJdması üzerine bu 
tedbirin alınmasına lüzum görülmüş 
tür. 

MADRIT, 30 A.A. - Saint - Sa
bastien'den Ahcıt"a gazetesine bildi
rildiğine göre Renteria,da 21 komü

nist tevkif edilmiştir. 
MADRIT, 29 A.A. - Saint • Se

bastien'de sükün avdet etmiştir. Po
lis, Barcelone' de bir çok komünist
leri tevkif etmiı ve komünist frkası-

Osmanlı devrinden Cümhuriyet 
devrine intikal eden kuponlar me
selesi ııene halledilemedi. Ankarada 
kupon hamillerinin vekilleri ile hü-
kUmet ara1ındaki müzakere cene 
inlataa uğradı. Kupon hamillerinin 
vekili bu defaki iııkıtaın sebebini 
izah ede~ken, 

- Mesele para meselesi değil, 

prensip meselesidir, 
Demiş, ve eğer prensip meselesi 

üzerinde itili.f hisıl olursa, yani 
biz 1928 mukavel~inin hükmü de-
ğişmediğini kabul edecek olurıak, 

onlar da tediye ıeraitinde müsaade
ki.rlıkta bulunacaklannı bildirmiı. 

' Oyle anlaşılıyor ki Fransızlar bu 
1928 mukavelesine karşı Versay mu 

alıedesi hakkındaki h1lSsasiyeti gös-
teriyorlar. Versay muahedesinin 
ahkamını tadilden bahsedince hiç 
bir Fransız, soğuk kanlılığını muha
faza edemez. 1919 da imzalanan mu-
ahedenin ikhsadi ve siyasi ahkimı 
delik deşik olmuıtur. Almanya, mu
ahede ile vermeğe mecbur olduğu 
tamirat bedelinin ancak ufak bir cüz' 
Ünü veriyor. Fakat muahede ahka-

mının tadilinden bahsedince, Fran· 
sızlar derhal asabiyete kapılıyorlar. 
Bir kaç sene evvel aklı başında olan 
bir Fransız, bu garip hi.leti ruhiyeyi 
"hastalık" diye tavsif etmişti. Sonra 
da ıu hikayeyi anlattı. 

- Bir adam ansı'Zın çddırmıf. Fa
kat fena bir çılgınlık değil,' horoz 
olduğunu iddia ediyormuf. Horoz 
olmadığı söylenince zıvanadan çıkı-
yor, bağınyormut. "Horozsun" de
nince de aldı ı;B.fına gelirmiş. Ada
mın, bu horoz hikayesinden başka, 

her hususta ak1ı ba,ında imit. Bunu 

bilen dostları horoz meselesine hiç 
itiraz etme,erek ve horoz olduğunu 
derhal teslim ederek, iılediklerini 

yapıyorlarmış. Biz Fransızlar da 
horoz haıtalığı ile malU.lüz. Muahe
deler ve mukaveleler esas itibarile 
baki kalmak tartile ahkimlarında 

her türlü tadilitı yapmağa hazırız." 
Bu vaziyette acaba Franıızlara 

"horozsun" diyerek fU kuponlar iti
ni halledemez mi idik ? 

• • * 

Meclisten 500 milyon 
drahmi istenecek 

AT1NA 29 - Meclise Yeril
mek üzere hazırlanan bir liyi
haya nazaran, eski harp gemi
lerinin tecdidi ve deniz tayyare 
lerinin takviyesi için, meclisten 
500 milyon drahmi tahsisat is
tenecektir. Meclisin pazartesi 
celsesinde müzakere edilecek 
olan br li.yihaya göre, prog
ram on senede tatbik edilecek
tir. 

Brezilyada moratorim 
RIO DE JANEIRO, 29 A.A. -

Brezilya hükUmetinin daveti üzerine 
alınması liznn relen mali tedbirlw 
hakkında bazı tavsiyelerde bulun-
mak için geçen şubatta Rio de Ja-
neiro'ya gelmiş olan sör Otto Niem
yer Brezilya reisicümhuru M. Var. 
gas ile Londra'da Rothıchilds ban-
kasına ~önderdiği bir raporda Bre-
zilya'da "Milli bir moratorium0 i-
13.nını tevsiye etmiştir. Bu morato
rium Brezilyayı teşkil eden hüku

metlerin taahhüdlerini havi ecnebi 
tahvilatına ait hem faiz hem de re. 
sülmal ı tediyatının tadilini mutazam 
mın olacaktır. 

Avusturya - Almanya 
gümrük ittihadı 

LA HA YE, 29 A.A. - Beynel
milel daimi adalet divanı reisi M. 
Adaci, Avusturya • Almanya güm
rük ittihadı meselesi hakkındaki mü 
zakeratın 1 Temmuzda ba1lıyacağı
nı bildinnittir. 

Titanik gemisinin bir 
simidi bulundu 

NEVYORK, 29 A. A. - 1912 
ıeneıi ni~anmm 15 inci günü hatmi§ 
olan Titanik aerniıinin bir can kur. 
taran simidi Nevyork hükıimeti da
hilinde Gravesend körfezi sahiline 
dalgalar tarafından atılmıt olarak 
bulunmu§tur, 

Aradan 19 sene geçtiği halde dol-
muı ve bozulmuı olan bu simidin ü. 
zerinde Titanik iınıi hala zahnıet-
ıizçe okunabilmektedir. 

nın merkezini kapatmıştır. ~~lı- ~ 
MAORIT, 30 A.A. - Ordunun ".L~ 111:}. Alt)--=.·~ i 

ıslahına ait plan dolayısile 8,000 za- _:::::..____....: _ W ~_____:__ 
bıt orduyu terketmek talebinde bu- M h f l 
lunmuşlardır. Bu planın bütün aske-1 u a ızgu•• cu•• nu•• n yı 
ri valilikleri ve Valence ile Seville 1 

~~:.~~~:~ ~:~~~r::::ıu::::il:al! dönümü seyahati 
~~~ ..... ·~~~-

16,000 metre irtifadan 
avdet 

BRÜKSEL, 29 (A.A.) - Profe
sör Picard, saat 25 te Brükseldelci 
ailesi ile muhabere etmiştir. Kendi
sine müracaat eden Madam Picard, 
zevcinin 16 bin metre irtifaa yük

yükselmiı olduğunu teyit ettiğini 
söyJemiiİr 

Profe.sör, tecrübe~inden memnun 
göriinmektedir. 

ViYANA, 29. (A.A.) - Avus
turya - ltalya hududu Üzerinde 16 
bin metre irtifAa kadar çıkmıı olan 
profesör Picard, şayanı dikkat fen
ni müşahedeler yapmak iizere uçuı· 
larını tekrar ede.:::eğini ıöylemiş ve 
balonun hafif surette hasara uğra~ 

mı~ olmaaına rağmen bu niyetinden 
vaz geçmiyeceğini ilive etmıitir. 

Profesör Pir.ard en yüksek hava 
tabakaları hakkında tetkikalta bu· 
lunmak üzere •Üpap•ız bir balonla 
havaya yükselmişti. Balonun sÜpap
sız olmasının sebebi, profesörün o~ 
lümle karşılaştığı zaman supapları 
açıp balonu indirmemesi idi. Filva
ki balonun yükseldiği 16,000 metre 
irtifaında İn~anın yaşayabilmesi -

1ıun'i vesaitle teneffüs etse bile -
fennen cayri mümkündür. Proföaör 
bir tarafta.-.ıüşahedelerini not eder 
ken diğer taraftan balonda bulunan 
muhtelif aletler her türlü hava te
beddüllerini kaydetmiştir. Profesör 
ölseydi bile, bu notlar balonun ken-
diliğinden karaya indiii 
ıeçirilecekti 

verde ele 

Yarın 21 atlı garp, 12 bisikletçi 
şark hududuna hareket ediyorlar 

...........- -oı:--·-- --

.uhafızgücünün segaha:e çıkacak bisiklet takımı 
Yarın, Muhafızgücünün yıl dö

nümü olmi\k münasebetile, her sene 
oldu;iu gibi, bu sene de muhtelif 
~por tez;ıhuratı yapdacaktır. Ezcüm 
le 21 kişilik bir atlı grup •por yürü
yüşü maksadile garp hududumuza, 
Edirne ve Meriç boyuna, 12 kişilik 
bir bisiklet grupu Şark hududumuz
da Kars ve Arpa Çayına kadar bir 
seyahat yapacaklardır. 

Güzergahlarındaki gençliğe spo
run aail ve faziletkir ruhunu aşıla. 

mak ve gençlerimize ana vatanın u~ 
zak köşelerini tanıtmak maksadile 
tertip edilen bu seyahatl~rın çok fa-

ideli neticeler vereceiine 4üphe edi· 
Jemez. 

Atlr1ar yarın ba,hyacakları seya. 
bati haziranın 15 inde bitirecekler
dir. Sıra ile uğrayacakları ıehirler 

şunlar-dır: 

Ankara • Ayaş, Beypazarı, Nal
lıhan, Göynük, Taraklı, lzmit, Geb
ze, lstanbul, Silivri, Çorlu, Babaeski 
Edirne, Kırklareli, 

Bisiklet takımının yarın başlıya
cağı seyahat bir ay beş gün devam 

edecek ve bisiklet takımı bu müddet 
zarfmda 1800 küsur kilometre kat
ederek Ankaraya avdet etmit ola-

istiklal harbi mal A 

)erine mükafat 
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Para verilecek olan vatandaşların 
isimlerini neşrediyoruz 

ANKARA, 30 (Telefon) - ı oğlu Ali Ef. 100, Edremitli Ab 
Bu gün Mecliste müzakere ve oğlu Hasan Ef. 100, Kıı-klarelr 
kabul edilen İstiklal harbi ma- li Recep oğlu Mehmet Ef. 100• 
lüllerine verilecek mükafatı Niksarlı Bayram oğlu Nuri Ef. 
nakdiye hakkındaki kanun li- 200, Giresonlu Mustafa oğ~• 
yihaama merbut on altıncı pa- Hüıe~in Ef. 200, ~ürhaniyenıl 
ra cetvelinde isimleri bulunan Muhsın mahallesınde Osm_. 
vatandaşlar ıunlardır: oğlu Abdüssamet Ef. 100, Er 

zincanlı Salim oğlu İsmail Ef, 
>:d~pa:zarl.ı Ki.mil E~: 300, 100, Sivaslı Hüseyin oğlu Kaıı

Kehs~ı F~hn E~. 300, Yuzbatı ber 100, Sungurlulu Hüseyİll 
Tahsm oglu Arıf Ef. 300, Tar- oğlu Mehmet 100, Merzifon!• 
susta Mustafa oğlu Manan P,. Mebmet oğlu Saim Ef. ıOO. 
300, İnegöllü Emin oğlu İsma- Krrıehirli Hacı Ali oğlu Nıı· 
il_ Ef. 1.~· . İspartalı Hüse~in man Ef. 100, Tosyalı Meh~ 
~glu Husey!n Ef. I?O, Keskin- oğlu Hasan 100, Yozgatlı Hiif' 
lı Murat oglu Galıp Ef. 100, nü oğlu Ahmet İhsan 100 Mıt 
Gazi Antepli odacı Şakir kızı danyalı Abdi oğlu Hasa,; 100. 
Fatma H. 200, Cihanbeyli Ha- Balyeli Mehmet oğlu Mustafl 
aan .oğl':1 Osman Ef. 100, Göre 100, Gerzeli Mehmet oğlu Ö
nahıyesınde Ahmet oğlu mer Ef. 100 Ayaşlı Mehmet ol 
Feyzi Efendi 100, Hay- lu Ömer Ef. 100 İskilipli Alı
manalı İsm~il Ef. 100 Alidinar met oğlu Ahmet 

1

Ef. 100, ı~ 
lr Oaman oglu Dede 100, Çan- göllü İbrahim oğlu Mustafa El 
kırıl~ ·~~ail oğlu Ömer Ef. 100 100, Bandırmalı Ali oğlu Ah· 
Denızlılı Dursun oğlu Ahmet met Ef. 100, Gazi Antepli Yıı· 
100, Meraşlı Mehmet oğlu R~ suf oğlu Osman Ef. 100 Mı· 
cep Ef. 100, Oklu Ali oğlu Mus navgatlı Süleyman oğlu' Ot 
lafa Ef. 200, Bilecikli İbrahim man Ef. 100. 

Seyrisef ainin iki aylık 
bütçesi ve tasarruf 

ANKARA, 30 (Telefon) - arif encümenının tasvip euiji 
Seyriaefainin iki aylık muvak- maarif eminliklerinin ilgauıı• 
kat bütçesi bu gün bütçe encü- dair layihayı müzakereye bati• 
meninde tetkik ve İntaç edilmiş 
tir. Pazartesi in'ikadında hey..: - mıttır. Li.yihaya göre mevcıı1 

ti umumiyede müzakere edile- eminler aldıkları maaılarla rııij 
cektir. İdarenin 931 bütçesinde fettitliklere tayin edilecekler 
7, 8 yüz bin liralık tasarruf var dir, Eminlikler teşkili.tının Iii 
dır. 

Maarifte tasarruf vile bütçede bir mikdar ta••" 

Bütçe encümeni bu J:._n_m_a_-_r_u_f_te_m_in_o_l_u_n_m_a_k_t_a_d_ır_. 

Vilayetleri idare 
kanunu 

ANKARA, 30 (Telefon) -
Vilayetlerin idaresi kanun layi
hası Meclise verilmek üzere
dir. Bu kanunla merkeze alınan 
bir çok salahiyetler vilayetlere 
iade edilecektir.Bu !ayihaya na 
:zaran vilyetler bütçelerini ka
nuni nisbetlere göre değil, ma
halli lüzum ve ihtiyaçlara göre 
tesbit edeceklerdir. Bu bütçeler 
merkezde ancak kanuna muta
bakat noktasından tetkik edile 
cek ve tadil olunmayacaktır. 
Vilayetler be§ sene için mesai 
programları yapacaklardır. Yol 
mükellefiyeti 6 - 8 lira arasında 
bedeni mükellefiyet te 6 . 8 gün 
dür. 

Hastahane, sanayi ve yatı 
mektepler gibi müeasesatı ida
re için bütçeleri yetişmeyen vi. 
!ayetlerle birlik yapacaklardır. 
Bu birliklerin de umumi mec
lisleri, bütçeleri ve encümeni 
bulunacaktır. 

Sanayi ve yatı 
mektepleri 

ANKARA, 30 (Telefon) 
Sanayi mekteplerile yatı mek
teplerinin maarif bütçesinden 
ayrılarak vilayetlere devri hak 
kındaki layiha bu gün dahiliye 
encümeninde müzakere edilmiş 
tir. 

Müzakere esnasında bu mek 
teplere yeniden talebe alınma
mak suretile muayyen bir za
man :zarfında ilgasına gidilme
sini teklif eden de olmuşsa da 
bu teklif kabul edilmemiştir. 
Encümen tetkikatını yarın ik
mal edecektir. 

caklardır. 

Sıra ile uğrayacakları 

şunlardır: 

ıehirler 

Ankara - Sıvas, Zara Suşehri, Er· 
zincan, Tercan, Erzurum, Horasan 
Sarıkamıı, Kars, Ardahan, Merde
nek, Olti, Tortum, Erzurum, Aıkale 
Baybut, Gümüşaııe, Cevizlik, Trab
zon, Küre, Kastamonu, Ilgaz, Çan· 
kırı. Kalecik, Anka"' 

Kadın hakimler 
ANKARA, 30 (Telefon) - S 

larını bitirmiş olan hukuk mezuıılr 
rından altı hanım aza müli.zimlil<l' 
rine tayin edildiler. Bu suretle 
dın hakimlerin adedi dokuza b 
oldu. 

Yeni kadın hakimler ıunlardır: 
lstanbul Hukuk Fakültesind 

diploma alan Suat ve Muazzez tll' 
nımlar lstanbul Asliye mahkeınet' 
aza müli.zimliğine, 1rene lstan!J 
Hukukundan mezun Zübeyde 

Hikmet Hanımlar lzmir Asliye rııJ 
kemesi aza mülazimliğine tayin olıı' 
muılardır. 

Ankara Hukuk mektebinde~ 

mezun Muammer ve Sabriye H•Pıi' 
lar da Ankara Asliye aza mülazi' 
liklerine tayin edilmişlerdir. 

Evv~Jve lzmir aza müli.zim1iiİ. 
tayin olunan Meliha Hanım lstan 
la tayin edilmittir. 

Kadın hakimlerin en kıdemf 
Ankara aza müliozimi Nezahet ti' 
nımdır. 

Mecliste kabul 
edilen layihalar 

ANKARA 30 (A.A.) - Büy .. 

Millet Meclisi bu gün Reis vekili 
fet Beyin riyasetinde toplanmıt 

Divanı muhasebat bütçeıinde 2, 
liralık münakale yapılması, ~ehir 
köy yatı mekteplerinin 1931 hazir 
ve temmuz ayları maırafile aarı'~ 
mekteplerine Y";>ılacak yardım 
kındaki kanun layihaları muza!< 
ve kabul olunmuştur. 

Buna nazaran şehir ve köy 
mekteplerinin 1930 bütçuile k 
olunan kadrosu dahilinde 1931 
ai haziran ve temmuz ayları 

ve ücretleti ve bu aylar zarfında 
kubulacak masrafları 483 num 
kanun mucibince tahsil olunup pi' 

len maaı·if vek&lctinde bulunan 
de onlardan tesviye olunacaktır. 
at mektepleri muallim ve müstah 

min ücretlerile masraflarını te 
etmeyen vili.yet1ere aMarif ve ' 
bu iki ay zarfında yüzde onlar 

muavenet edecektir. Her ik.i 

için yapılacak muavenet 150 bİll 

rayı tecavüz etmeyecektir. 

hr., 
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'"'' 

Kuyudu vakii eden de satılanlar var mı? 
Kuyudu vakfiye sa

tılmış değildir 

Maarifi~ 

İmtihanlar 
Mekteplerde bugün 
~ 

BtJledigede 

Hizmetçi işi 
Alakadal"lar dün Be

lediyeye çağrıldılar 

İnanılır mı? 
Darülfünun müderrisin ,, 

meclisi, barem payında hak 
lan iyi gözetilmemiş diye 
dün Ankaraya bir heyet 
gönderdi. Darülfünun diva· 
moda kendilerini temsil e
den Kadri Ratit Paşa, bize 
gönderdiği bir mektuptaki 
itirafına nazaran, 11para me- 11 

selesinden pek anlamadığı 
ve bahusus divanın tıp fa
kültesi aleyhinde bulunma-

n 
dersler kesiliyor 

Şeh . . deki 21 ilk tedrisat 
rımız .d .... 

Filim faciası davasına 
~~ l<uyudu vakfiye müdü~ü de,. heyeti 
(J(J, teftişiye reisi de tekzıp edıyorl~.r 

··fettici dün maarif mi.ı uru 
mu•• "dt 
Haydar Beyin riyasetı~ e op-

1 k ilk mektep imtıhanlan-
dün haşlandı 

Müstahdemin idarehaneleri sa
hipl<•· dün belediyede toplanarak 
yeni taliınatruune hakkında kendile
rine izahat verilmiştir. Şehrimizde 

müseccel olarak on müıtabdemin İ· 

darehanesi vardır. 

anara . 'h 

~ Dünkü gazetelerden biri ev- 1 bazı evkaf kayıt!a~ı . olabıl'.r. 
~. ~af memurin müdürine atfen Vakfiyeler esas ıtıb~rıle sahıp: 
~JJI lı 1 · d d" Y 1 b suretlen ~-· azinei evraktan satılan evrak enn e ır. a nız ır 
ı•... h" ı · zamanla r;- • lrıeyanında bazı eski vakfiyele ve sa ıp erı mururu kfi 

d . bazı mukarrerat ıttı az na aır . I 
. 1 dı"r llk orta ve lıse er 

etmıt er · . 
bu akşamdan itibar~n tedrısata 
nihayet vereceklerdır. Uk mek· 
tep son sınıflarında imtihanlar 
yarından itibaren ba!laya~ak .. 

7 kişinin ölümüne, bir çok adamların 
mecruhiyetine sebebiyet veren 

Dün idarehane sahiplerine birer 
beyanname verilmittir. Bunlar dol· 
durularak tekrar belediyeye iade e

dilecektir. Beyannamelere müıtah· 

deminin hüviyet ve adreıleri yazıla
cak belediye bunları tetkik edecek
tir. Muvafık olanlara hüviyet cüzda
nı verilerek iş görmelerine müsaade 

edilecektir. 

,...r • bol b" "k va -Ef· tirı de bulunduğunu yazıyordu. ortadan kay an uyu . 
Bu haberin sıhhatini anla- yeler vardır. Bunlar da dedı

lrıak için evkaf kuyudu kadi- ğim gibi ayrı olarak muhafaza 
lrıe müdüründen izahat iste- altındadır." , . 
dik; Dedi ki: Bu hususta Maliye hey e~ı 

hu facianın mes'ulleri ne divorlar? sı ihtimalini düşünemediği., 
için, vazifesini yapamadı di 
ye fakülte müderrislerinin 
hıtmına uğradı ve kendisini 
divandan ayırdılar. 

V bir hafta sürecektır. Dunku 
e 1 . 

içtimada hangi mektep erın, - 1 yi öldüren Arnavut Hacının dun 

sabah Ağırcezada muhakemesine 
başlandı. Samiin locaları hıncahınç 
dolmuştu. Riyaset makamını Haaan 

Lütfi Bey, bizzat işgal ediyordu. 
Hacı iki jandarma muhafazasında 

salona getirildi ve isticvabına baı

landı. Maznur her şeyi inkar edi
yordu. Vak'ayı §Öyle anlattı: 

- Bizim vakfiyelerimiz ara teftişiye reisi Adil Bey de hır 
11«da çok kıymetli olanlar var- muharririmize diyor ki: 
dır. Bir kaç yüz senelik ceylan _ Eğer söylenen kuyudu 
trisi üzerine yazılmış vakfiye vakfiye mahzenin tasnif edi_l
I r bile mevcuttur. Fakat bun- miş kısmında ise oradan hıç 

hangi mekteplere ~ü~e~iz 
göndereceği tesbit edılmıştır. 
Lise ve orta mektep son sınıf
larında imtihanlar ayın on be-
şinde batlayacaktır. 

Muzaffer Beyin Peşte 
seyahati 

Belediye ve yol 
vergileri 

f• ~r ayni evrak mahzeninde ayrı evrak satılmamıştır. Tasnif e: 
ô· bir dairede ve tasnif edilmiş bir dilmemiş kısımda ise aradakı 
ol l~ilde durmaktadır. Satılan evraka esasen el dokundurul~ 
b· ~rak meyanında vakfiyeler ol- mamıştı. Binaenaleyh kıymetı-

Pe~te' deki beynelmilel tarih 
kongresinden avdet eden Da-

rülfünun tarihi :· ;· ;;tlii"J;;;::--"1 

I - Ben Nuri Beyin katili deği. 

l lim. Dört senedir yanımda bulunan 

I lranlı Zehra benim karımdı. Nikah 
~:!:::..:Ji.,...._,,,,. lı karım. Nuri Bey, bu kadını ayar

Vilayetle belediye birleştigi hal
de yol vergisi, belediye ver«İsi, be. 
lediye resimleri ayrı ayrı tahsildar 

lar tarafından tahsil edilmektedir. 
Tahsilatın ayni tahsildarlar tarafın
dan yapılması kaymakamlıklara bil
dirilmiştir. Bundan sonra, devlet 
memurlarından alınan yol vergııı 

de tahakkuk kaydedilecektir. 

Şimdi de Ankaraya bir 
heyet gönderiyorlar. Bu he 
yet "böyle para taksimi ol
maz. Gadre uğradık,, diye 
maaşlarının tezyidine çalı
§acak.. Halbuki tıp fakülte
sindeki müderrislerin çoğu, 
kendi maaşlarından maada 
ayrıca tekaüdiye de almakta 
dırlar. Son teıbit edilen ba
reme nazaran bile, tekaüdi
ye de hesap edilirse, devlet 
hazinesinden aldıkları para " 
diğer mijderrislerin maaşla. 
rından aşağı kalmaz. Fakat 
onlar diyorlar ki: "Hayır, 
tekaüdiye ayrı bir şeydir. 
Onu ne diye karı,tırıyorsu
nuz?,, Sanki bu parayı gene 
millet hazinesi vermeyor
muş gibi ..... 

xıe- "1 ilunu hiç zannetmiyorum. ni ve adedini nereden biliyor· 
f,f aamafih satılanlar arasında lar? 

h 
Ekononıi 

itilaf tan sonra .. 
Vapurcular navulJarın yüksek 
olmadığını iddia ediyorlar 

·•i Vapurcular. Seyrisefain ihtı hince Fransa her sene Yunanis 
1« ı·ı d ı "t tandan 1,350,000 franklık tü
pl ~ ı etrafında dediko u ar gı - tu"n alacaktır. Bu suretle Yuna 

1 
lık~e ehemmiyet kesbetmekte-

ş 1 dir. niıtan tütünlerine iyi bir mah-
.. ı .,. t tb'k reç bulmu• olmaktadır. 
v • Üccar itiliftan sonra a 1 ~ 
~ ....,.1 'k k e Gelen malümata nazaran bu • "'I en tarifenin çok yi.ı se v 
~ ·· ·· ·· sene Yunan tütün mahsulü az-e(' .. lı ihı·acat eşyamızın surumu 

il ~ırı bir darbe teşkil edecek ma dır. 
Yette olduğu nok~asında ıs- Osmanlı Bankaıın1n 

at '-~~~~re~!:!~~~e;; bu hususta borsadaki maliye şubesi 
~tlıtmat almak üzere Vapurcu Osmanlı bankası Dördüncü 
'.r birliğine müracaat ettik. Vakıf handa kambiyo borsau 

t.İ d.•rlik müdürü Muzaffer Bey karıısında evvelce açtığı kam-

!$ 
1~0r ki: biyo şubesini kaldırmıt tır. 

18 '- ltiliftan sonra tetkik edi-
~ tarifedeki fiatler rekabet

i~ l ~vvel normal zamanda tat• 

Nümunelik tütünler 
Nümune olarak harice çıka

rılan tütün paketlerine tütün ın 

hisarı tarafından müteaddit mil 
hürler vurulmakta, bu yüzden 

edilen fiatler derecesinde
'~. 'Yalnız belki rekabet esna· 

d"' ~d;ı konulan gayri tabii fiat
' ı:ı' llazaran, şimdiki fiatler 

•• k tüccar da mutazarrır olmakta t.fl se görünüyor. 

ıııı1 Fındıklarımız idi. 

İhracat ofisi dün ba 
I meseleyi görüştü . . 
. hracat ofisi idare komıtesı 

• ~ Q bi_r içtima yapmıştır. 
;,,; il ıçtimada bundan sonra 

·{-ç edilecek fındıklarımıza ve 
~ek ihraç şahadetnamesi et 

11.da görüşülmüt ve vekile• 
~t0rıderilecek şekil teıbit o-
1 tıı1ıştur. 

li- ~raç şahadetnamesi verme 
ft1 ·; 

1
• fındık ihracatımızın tarsi 

~ırı çok faideli olacaktır. 
l /sıra incir ihracatı 

tı 1
t•reti hariciye ofisince topla-

ııı.ı -

Ofisin tetebbüıile badema 
bu gibi nümunelik tütün paket 
let'inin köşelerinde yaprak ve 
pastal çıkmasına mini olacak 
fakat içerisinde tütün olduğu

nu gösterecek şekilde mühür 

vurulması takarrür etmiştir. 

""""•""""•,,...,,...=,,...••nıu_..s••nıu_..u .... suıııııaıııı.ııııı. 

Kambiyo Borsası 
laterlln 1030 l(uron 15,94 

Dolar 0,47,25 Şiline 3,36 

Frank: 12,06 Pezeta 5,42,75 

Liret 9,02,25 R.mark 1,98,87 

siyasi müder
risi ve Maarif 

' emini Muzaf
fer B. intibala
rını şöyle anla
tıyor: 

-Kongrede 
muhtelif mem
leketler ilim mü 
essese),.rinin mi 
tekabil ve mu, 
terek mesaisile MUZAFFER B. 

yapılması icap eden iflerin esas 
hatlan tesbit edildi. Muhtelif 
komisyonlar şimdiye kadarki 
mesaileri hakkında heyeti umu 
miyeyi tenvir eyledi. 

Muhtelif komisyonlann me
saisine ittirak eylediğim gibi, 
fırsattan bilistifade Macaristan 
maarifi hakkında da bazı tetkik 
lerde bulundum. Mütaleatımı 
bir rapor halinde Maarif veka
letine ve Darülfünun emaneti
ne takdim edeceğim.,, 

T ardedilen talebe 
Bundan bir müddet evvel A

nadolu orta mektep talebesin
den 17 kiti tenzili sınıf ve dört 
kiti de mektepten ihraç edilmiş 
ti. Bunun sebebi bu talebenin 
evvelce resmi liselerde iki sene 
üstüste ayni sınıfta ipka kal
mıt olmalarının bittahkik anla 
şılmış olması idi. Mektep idare 
sinin bu kararını vekalet tetkik 
etmit ve tasdik edileceğini ma 
arif emanetine bildirmiıtir, 

Naki Bey gitti 
Balıkçılık enstitüsü lô.ive

dilecek değildir 
Pertembe günü şehrimize gelen 

Ticaret umum müdürü Naki Bey 
Ankaraya avdet etmiştir. 

Bir gazete Naki Beyin bu seya
hatinin Balta limanında yeni açılan 
balıkçılık enstitüsünün lağvile alaka 
dar olduğunu yazmıtsa da, bu habe-
rin aslı olmadığı anlatılmaktadır. 

Balıkçılık enıtitüsüne tahvil •
dilen Damat Ferit yalısı için büyük 
masraf yapılmış ve yapılan tadilat 
ta henüz neticelenmeıni~tir. 

Maznun patron, çıra, il · 
beraber huzuru hakimde 

Agopyan hanında filmlerin iştia· 
li neticesinde büyük bir yangın çı

karak 7 kişinin ölümüne ve birçok 
kimselerin mecruhiyetine sebep ol

muıtu. Facıanın mes'ulü olarak Ago 

pyan hanında film komisyonculuğu 
yapan Yorıri lıtelyanoı tevkif edil
miş, biraderi Emil lstelyanosla çı

rak Yaninin de gayri mevkuf ola
rak muhakeme edilmelerine karar 
verilmişti. 

Dün Ağırceza mahkemesi iJte 
bu facia mes'ullerinin muhakemele
rine başlamı,ıır. 

Maznunlara atfedilen cürüm ıu
dur: lstelyanos biraderle~ ve çırak 
Yani, icap eden ihtimama riayet et

memiş ve bu ihtimamsızlıJı: yangın 

zuhuruna sebep olmu,tur. Yangında 

ölen Artin, Koço efendilerle Rasim 
Bey ve diğer bazı zevatın veresesi 
mahkemede ınüddei ııfatile hazır 

bulunmuılardır. Artin ve Koço Ef. 
Jerin veresesi onar bin lira tazminat 
talep ettiklerini söylediler. 

Bundan sonra mevkuf olarak mu .. 
hakeme edilen Andon oirlu Yorgi 
lselyanos isticvap edildi. Y orgi ifa

desinde dedi ki: 
- Biz, film ıeôrtir, onları bura

da kiraya veririz. Gelen filmlerin 
h::-psi noksansız olmaz. Bazıları ta~ 

mire mubtaçbr. Biz bunları tamir e· 

derek arzu eden sinemacılara kirala .. 
rız. On sene var ki bu itle m"fıru
lüm. Dihaya şimdiye kadar launa 
benzer bir hal baıuna gelmedi. A
gopyan hanından evvel Yaldız lıa

ıııında çalıfırdım. Film komiıyoncu
luiu ettiğime dair ruhıatiyem var. 
dı:r. Ticaret odasında da kayıtlıyım . 
Vak'anın nasıl olduğuna ben de 

hayret ediyorum. 
O gün yazıhanede oturuyordum. 

Birdenbire çırak odaya girdi: "Ya
nıyoruz!" diye bağırıyordu. Masa· 

ının üstünde kolaylıkla ateş alır ba
zı kutular vardr. Onları yanıma ala
rak dııarı fırl2dım. Baktım ki her 
taraf duman ve ateş icinde .. Ondan 

ıonrası malüm. Parlayan film "mas
keli adam" filmi idi. Muallim n1ekte
bi için istemişlerdi. Hatti. filmi a· 
lacak adam da gelmişti. Tamir edip &t um.ata nazaran, 930 senesin 

1 tıu:·a incir ihraç eden mernle

k:' ~•asında Türlıiye birinci ırel- • 

Frank B. 3,39 

Drahmi 36,40 

Zloti 4,24 

Pengıı 2,71 ll ___ K_u..;·ç.u.·1<_~_· a-b•e•r•le.r ___ .. ı verecektik. Vak'a olur olmaz derhal 
- - han oda başısına telefon ettim. na,. 

Frank l. 2,44 Ley 79,30 •d,. Kubilay abidesine 
lsao . 

Leva 65,10 Dinar 26,77 it~ da Mısıra 1,897,000 kilo in- tüccarın yardı mı 
1 ~I edilmi,tir. Bunun ı,ı46,647 Dün Ticaret odasında şehit Ku-

!"lorln_ 2,.17ı,2_!1 S!"voneç 1088 t un., Türkiye ııöndermittir. bilay abidesi için bir içtima yapıl · 
. , 'll)sa Yunanistandan Horsa r Altın 895•00 mııtır. 

h . . l Mecidiye 54,00 • " tütün alıyor arıcı Baııkııot 291,00 Oda reislerile bazı muteber tüc-
rlıtı ___ carın bulunduğu bu İçtimada ıehit 

• ~nis. tan.la Fransa arasın I Kubilay abidesinin in•asına tücca.ı"' 
'l!ıı b .E!ham ve Tahvi atın ne'fı -ti 1 ır tıcaret mukavelesi ve sanayi erbabmm ittirake davet 
'' llıııtır. Mukavelenin bil- fıttkrazı dahili 92•60 edilmeai takarrür etmiı ve bunun i-
ıl;,' hir noktası bizi çok ali- Düyunu muvabhade 75•50 çin heyetler intilaap edilmiştir, 
V .:.~decek mahiyettedir. ikramiyeli Demlryollan 4,30 

·•ıı mukavelename muci- • '" __ ._,. • .,._,.._ T aşdelende tetkikat 

C"!!!!!!!!!!!!~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=ı!!!!!!!!!!!!!!!!91!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1r 1 Alem dağın da ki T aıd e 1 en 
Jıf l p } memba suyunda tetkikat yap-
-1 St. 0 İS müdürlüğünden: mak üzere Vali ve belediye rei-

)' 1 • si Muhaddin, Evkaf müdürü 
tın e sız telefon ahizesi istimal edenlerin ve Niyazi, Evkaf mühendisi Fikri 

~/d~~ istiyenlerin ruhsatname almaları mec- Beyler dün Alemdagına gitmi, 

ı ..... ~ •1 ır. Buna riayet etmeyerek bila ruhsat !erdir. 

tro ahizesi istimal eyleyenler hakkında şid- Kadastroda t•ftiş 
~~ takibatı kanuniye icra edileceğinden Tapu ve kadastro müfettişle 
'41.t ri kadastro heyetlerinin faali-
l~f ı ruhsatname almayanların posta telgraf yetlerini tefti§e ba§lamışlar-
\ ... 0n umum müdürlüğü namına lstnnbulda dır. 929, 930 senelerine ait ra

·"k postahane binasında telsiz telefon şir- por ve tahkikat evrakının tet

e müracaat eylemeleri lüı 
kikatı ikmal edilmi , 931 ıen 

ka ne yapabilirdim. iştial elektrik 
yüzünden olmuştur. Elektrik lamba 
sına sekiz tel sarılmıttı. Bunlardan 
biri koparak yanındaki filmleri tu
tuşturdu . 

Mallar altı bin liraya •İgortaL 
idi. Halbuki zarar ziyanımız 2S bin 
liradan fazladır. 

Mütealnben gayri mevkuf Enıil 
lstelyanos İ•ticvap edildi. 

Emil ifadesinde film tamir edi 
lirken elektrik telinin biı·denbire kon 
takt yaptığını, ortalığın alevler için
de kaldığını söyledi. 

Çırak Yani de kısaca: 

- Arkamda bir şey pat etti. H~ı· 
tarafım, alevler içinde kalmıştı. Ken 
dimi güçlükle dışarı atobildim, de
di. Ketif raporu okunduktan sonra 
bazı şahitler dinlendi. Onlar da he
men ayni şeyi söylüyorlardı. 

Muhakeme diğer şahitlere tebli
gat için başka bir ırüne bı~akılmış
tır. 

Nuri Beyi öldüren 
Hacı 

tıp evine götürdü. Ben bir gün ln
·ımı &Örmek için eve gittiğim za

ı Nuri ÜTerime hücum etti. Ba-

Zehra H. muhakemeden 
sonra .. 

şıını yardı. Karakola 8 idip tikayet 
ettim. Karımı ayarttı diye.. Amma 

sonunda razı oldum. Zorla güzel
lik olmaz ki .. Zaten eve Zehrayı de
ğil, Zehradan olan kızım Mevhibeyi 
görmek için gitmiştim. 

Reis sordu: 
- Katil değildin de niçin saldan 

dın? 

- Saklanmadun. Her yerde cayır 
cayır ceziyordum. Hacı diye bir •· 
damın arandığını duydum amma 
hacı bir tane değil ki ... Ses bile çı

karmadım." Halbuki polis ne istin
takta verdiği ifadede "öldünnedim 
amma ne olur ne olmaz diyerekten 
ıak1andım'' diyordu. Hacı devam 
etti: 

- Ben Nuri beyi öldürmedim am
ma o beni öldürteçekti. Halta Kürt 

Katil Hacı anlatıyor 

Sait, Hilmi ve Nuri}e talimat verdi 
ğini İfİttim." Hacı ikide bir de Zeh 
ranın nikihh karısı olduğunu ıöylü 
yordu. 

Raporlar okundu. Bunda Hacı
nın yakalanırken üzel·indeki bazı ev 

rakı ve tabancasını denize altığı 

zikrediliyordu. 
Hacı buna itiraz etti: 

- Atmadım bir şey ... h= bu it· 
ler olduğu zaman Ramizde dayım 
Mebruıun yanında idim, dedi. 
Müddei vef.tili, evrıtk ve tabancanın 

denize atıldığı iddiasının ehemmiye

tine İfaret etti ve Zebranın hüviye
tinin tahkikini i~tedi. Bundan sonra 

•ahitler dinlendi. ilk isticvap edilen 
Zehra arlen Erzurumda doğduğunu 
Musul meb'uıu Nuri Beyin nikahlı 
kanıı olduğunu, on iki sene evvel 
evlendiklerini ıöyledikten ıonra de
di ki: 

- Beniın kanaatime göre Nuri 
BPyİ öldüren bu Hacıdır. Hacı bi.
gün bizim eve geldi. Sarho,tu. Nu. 
ri Beyle kavea ettiler. Sebepte kıs
kançlık ... 

Nuri B. benden evvel bir kadın 
almış. Sonra meınl(·kette boıamı~ 
bu kadını. Sonı·a beni aldı. Bir sene 

beraber yaıadık. Sonra ayrıldık. 
Fakat boşanmadık. Ayrı yapyor
duk. O bu arada timdi mahkem•ye 
gelen Rahime hanımla evlenınit. 
Maznun Hacı ile evli degiliz. Ayni 
~vde klracı idik. Keı1clisine ödünç 
paı·a verirdim. Bana bu pa.-ayı ve. 

ren .d~ elmasçı hanlı Hacı Mehmet 

Belediye tahsilatı 
Samatyada bir tahsildarın bir ıe- · 

nede vilayete ait vergilerden 432 1 
lira tahsil ettiği halde belediyeye ait 
vergilerden ancak 10 kurut tahsil 
edebildiği anla~dmııtır. Bu sebep
ten belediye tahsilatına da ehemmi
~et veı·ilme&i tamim edilmiıtir. 

Sahte plaka kullanan 
Son zamanlarda bazı otomobil· ı 

)erin geceleri tek pliıka ve adi ten.e
ke üzerine sahte numaralarla faalı
yette bulundukları anla~ılmıştır. Bu 
gibilerin şiddetle takibi ile derhal 
tecziyeleri kaymakamlara tamim e

dilmiştir. 

Bütün devlet dairelerin
de azami tasarruf yapıldığı, 
hatti kadrolardan küçük. 
büyük memurların açıAa çı
karıldığı fU sıralarda, tıp 
fakültesi müderrislerinin 
feragati nefisle çalıştıkları
na -------

Rasim Ali Bey 
30,000 lirayı alırsa 

gazete çıkaracakmış 
Rasim Ali Beyin tıp fakülte

sinden ihracı vekaletçe tas
dik edilmeye
rek kazai sala
hiyet noktası
nın tetkiki i
çin evrak Da
rülfünun ema
netine iade e

dilmiştir. 

Tıp fakülte
sinin perşem

be içtimaında 

bu mesele hu

susi surette gö 

rüşülmüş ise " '' Bey 

de, evrak henüz emanetçe fakül 
teye tevdi edilmediğinden ruz
nameye alınmamıştır. Rasim 
Ali Bey kendisile görüşen bir 
muharririmize neticede behe
mahal hocalığ ıtekrar kazana
cağını, çünkü hakir olduğunu 
söyledikten sonra ilive etmiş
tir: 

- Maarif vekaleti bir taraf
tan meseleyi tetkik ederken. 

diğer taraftan ben de Şuray'ı 
devlete müracaat ettim ve ma

nevi zarar gördüğüm için 30 
bin lira tazminat istedim. Bu 
30 bin lirayı kazanacağımı ü
mit ediyorum. Parayı alır al
maz bir gazete çıkaracağım. 
Gezetecilik artık idealim oldu. 
Gazetemde muarızlarıma he.. 
sap soracağım, Hücum edece-

ium olmuftu. Verdiği parayı artırır 
bu Hacıya verip itletirdim. 

Nuri Beyi öldüren kendibidir. 
Ben o•~da idim. Öldürdüğünü gö
zümle gördüm. Elmaıçıdan Mehdi 
İsminde bir oğJan, Nuri Beyden 
Mt'vhibe İ<minde bir ktz çocuğum 
oldu. 

Bundan ıı;onra dinlenen ıahit Me~ 
18hat H. vak'a aksamı birinin knran 

lıkta ko~arak Nuri Beyi bıçakladığı
nı görmüş olduğun•ı aöyledi. Şahit 
Aklıalı Cemile H. Zehranın Hacı
dan bir çocuğu oldu~nu iddia etti . 
7 ehra inkara saptı, yalandır dedi. 

Polis 2 inci şube memuru fsmail 
Hakkı ve Bahri Ef. ler Hacının ya
kalanma hadise•İndcn bahsetti 

atutrm 

İnanılır mı? 

Haliçte 
T en.ıilatlı 
biletler 

Haliç şirketi yarından itibaretı 

yeni bir fiat tarifesi tatbik edecek
tir. 

Bu tarifede yeni bir gidip ırelmt 
biletler ibdaı edilmiştir. Sabahlar• 
Eyipten kalkıp nihayet ıaftt dokuz> 
kadar köprüye vasıl olan postalar 
için gidip gelme bilet al1oeaklardar 
mevki için 23 kurut yerine ı 7 ,5 ku· 
ruf, ikinci mevki için 12,S kuru1 a 
hnacaktır. 

Kasımpata hattında da 14,5 ı.u. 

uı yerine 12,5, ikinci mevkide gidip 
gelme için 10,5 yerine 7,5 kuruş al.r 
caktır. 

Harp malulleri 
pıyangosu 

Harp malüUer cemiyetinin bu •l 

yapacağı piyanıro için satılacak bi 
letl.,.in mahallerini belediye tesbit 
ctmİ§tİr. Biletler yalnız Eminönün

deki bayilerde sahlabilecektir. 

ğim. Onlar gençlik dütmanıdır 
laı·. Ben gençliği müdafaa ede
ceğim. Hak ve adalet daireain· 
de ilim yapmak lazımdır. Şah 
si garazkarlık, artık bu memle
ket hudutları dahilinde yer bu
lamaz.,, 

Darülfünunda aon günlerde 
barem dedikodusu ba9ladığı i
çin Rasim Ali B. meselesinin 
halli unutulmut gibiydi. Bu i• 
bir hayli daha uzayacak gibi.' 

Annesinin ismi Zehra, babasın•n a 

dı Nuri olduğunu söyledikten sonr. 
Hacının babaaı Nuri Beyi vuı·ur.lıı:er. 
gördüğünü anlattı. 

Davacı vekili, Mevhibenin Nuri 
Beyin 20 bin liralık mirasına kon. 

mak için böyle aöylediğini i!c-ri sü~· 
du. Sıra müdafaa şahitlerine gel. 
miıtL Bunlar on bir ki.ti idiler. 

Valc"a ak•amı Rantizde bulundc 
iunu söylediler. Maamafih, IÔLler 
biribirini tutmuyordu. Müddeiumu 

mi Cemil Bey, bu tenakuzlftra iıa 
ret etti ve Zehranın Nuri Beyle ey. 
liJif:ine d:lir kayıt bulunan nüfus te 
keresi cüzdanı suretinin zapta 
'l . . 1 ııeı;ı 

rı mesını ta ep etti Ve but I ı. 
. . • neı> a 

• 
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">AREHANI:: - Anl<ar~ cadde•İ 
100 Teivat adresi: Milliyet, la. 

)Ul. 

Telefon nwnaralarıı 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
' , 

ı ~Jayiığı 

1 " e .. 

TUrlciye için Hariç için 
400 kuruı 800 kurut 

750 .. 1400 .. 
1400 N 270:) N 

;ıJGelen evrak geri verilmez 
Müddeti reçea nüshalar 10 laıl'llf 

\. Gazete n matbaaya ait iıJ
ız:t trtii.diriyete. müracaat edilir. 
o Gazetemiz ilinlann ..,..•uliyetini 
~bcı! etmez. 

t ~'~~~~~-~~~~ .... 

~~ Bugünkü Hava 
e Dün enfaz!a hararet 22 
ni e 1 az 10 tü. Hava bugün 

de mütehavvil ve mçıkdır. 
uı ---

::rfsyR611 
~u 

·~yazıktır aslanlara 
Taksimde çadır kurmU! ola~ 

'-'ı\mar sirkindeki arslanlan go 
"renler yağmurda sokak orta 
e unda kalmış il eze ve çır lak ke
l"di yavrularına acıdıkları kadar 
acıyorlar. • 

·a Uyutucu madde tesrile mi 
":ıclıktan mı, yoksa ihtiyarlık 
ı~ ;n mı? Bilmem, biça· 
.areler ort>.ya çıkar çıkmaz habı 

gaflete dalıp gidiyormu! ve 
I• ne kamçı şakntıu, ne ayak pa 
11 tırtısı kendilerini bu şirane uy 
, 'kudan uyandıramıyormuş. 
•, 1 Canım! Arslan oldise er may 

mun olmaılılar ya! Bundan bu 
kadar kepaze etmeye ne lüzum 
var! 

Doğrusu, ben İstanbul vali 
si olsam Amarın aslanlarını a
lır Darülacezeye ııönderirim .• 
Bari son demlerinde rahat eder 
!er. 

Vah vahi Neresinden? 
Anlatıyorlar: Türkçesi biraz 

zayif bir tüccara bir diğer arka. 
daııı gözleri yaşararak gelmt ve 

- Kestiler azizim.. Hakla 
huzuru kes tiler! .. 

- "Dehşetle" Nedir? 
- Odada! Vallahi ciğerim 

yandı ... 
ı - Vah vah! Neresinden kes 
> tiler? 

nl< 

- Kimi? 
- Şu Hakkı Huzuri dediği-

ni! 
- ! ! ! 

M":rettip se~ 1İ ! 
Artık takatim kalmadı .. Ya

zılı.ır makine ile yazılmaya baş 
la yalı işimiz makine •; du .. Ge
çenlerde (şehir) kelimesi "se
rir,. olarak dizilmiş... Söyİe
dim ... 

- Bütün sahr değişmeain 
diye tashih etmemitlerdir. Za
t~n karine ile de anlatılıyor de
dıler ... Evvelki gün de (Vali 
Muavini Bey) i (Vali Muhid
din Bey) olarak dizmişler. Va
~i Muavini Beyin inşallah terfi 
edip Vali olmasını hep isteriz 
amma Muhiddin Bey olmasına 

Her şey garip bir surette alt 
üst olmuştu. Bütün bu karışık
lık lbrahim Beyin başının al
tından çıkıyordu. ihtimal-yok 
ihtimal d~ğil, muhakkak!
Kerime'ye mahut mektubu da 
zorla yazdıran gene İbrahim 
Beydi. Y egine'nin Bebeğe gön 
derilmesi de Kerime'nin birden 
bire Ada'dan kaçması kadar 
manidardı. Hasılı son iki gün 
zarfında her ne olmutıa, İbra· 
him Beyin parmağı Ue olmuş
tu. Onu bir kere ele geçirip 
Yusuf Paşayı böyle parmağı 
üstünde oynatmasındaki kera· 
. neti anlayabilse, bu karıtık mu 
ammanın halli o zaman bayii 
kolaylaşacaktı. 

Kadri B. evden çıkarken iki 
kuvvetli düşmanın, Yusuf Pa
c;.,. • lhr1th1m '""pvp kar~ı mez ... 

~~ 
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El haç Derviş Can 
Padişahlardan biri - ismini ı yumcunun kellesi uçmuş .. 

söylemeyelim, sonra tarihi bo- Bir hafta sonra padişah ne-
zarlar - bir gün tebdili kıya- dimini çağırmış: 
fet ederek, İstanbul sokakların - Ya Derviş Can, demiş, 
da dolaşıyormuş. benim sana derin bir itimadım 

Bir mahalleden geçerken, var. Sana mühim bir şeyden 
uzunca boylu, henüz genç, fa. bahsedecektim. Bugüne kadar 
kat çok fakir kıyafetli bir ada- tehir ettim. Fakat sualime doğ 
ma her rast gelenin hürmetle ru cevap vermezsen, kellen gi
selim verdiğini görerek merak der. Söyle bakalım, birinci ka
etmiş ve yanındakilere sor- dın sultan için ne düşünüyor· 
muş: sun? 

- Bu adam kim? - Padişahım .. 
- Elhaç Derviş Can, demiş- - Söyle .. 

ler. - Muhakkak bildiklerimi 
- Necidir? Ne iş yapar? 
- Bir şey yapmaz. Kendisi-

ni mahalleli besler. Ara sıra bil 
yük adamlann talilerine bakar. 
Eıkiden çok zenginmiş. Karıla 
rıvarmıf, mücevherleri varmış, 
atları varmıf. Hepıini kaybet
miş. Onun için kadından, mü
cevherden, attan çok iyi anla
yor, derler. 

Padişah emir vermiş: 
- Öyle ise, bu ak,amdan te

zi yok. Kendisini saraya çağ1-
rın ! 

Elhaç Derviş Can'ı akıam üs 
tü saraya götürmüşler. Padi· 
şah ta, o sırada Arabistandan 
gönderilmit atlara bakıyor, bir 
tanesini seçmeğe hazırlanıyor
muş. 

Derviş Can'm geldiğini ha
ber verdikleri zaman: 

- Tam zamanında geldi. Ge 
tirin bakalım, bu adam attan 
anlar mı? demit. 

Derviş Can geldiği zaman 
paditahın atına bakmış, demiş 
ki: 

- Padişahım, halisüddem 
Arap atıdır. Fakat ömrü taha
nenize kıymak istemezseniz bu 
atı almayınız. 

Padişah pşırınca Elhaç ila
ve etmiş: 

- Eğer yalan söyleyip söy
lemediğimi tecrübe etmek ister 
seniz, hayatının sizce kıymeti 
olmayan birisini bulun, bu ata 
binsin. 

Hapishaneden biniciliği ile 
meıhur birisini çıkarmışlar. A
damcağız gösterilen ata bin
mif. Yüz adım koşmadan at bir 
şahlanmış, süvarı aşağıya! Bey 
ni taşa <,arpmış, ölmüş. 

O zamtn paditah memnun ôl 
muş: 

öğrenmek mi isteyoraun? 
- Emrediyorum. 
- O halde paditahım emri-

niz batüstüne .. Hanım sulta
nın sarayda dört tane aşıkı var 
dır. 

Padişahın rengi uçmuf. Der 
hal tahkikata girişmiıler. Atık 
!arın dördünü de birer birer bu 
lup asmışlar. Padişah belki ya
lan söylemittir diye aşıkların 
dördü de bulununcaya kadar 
nedimi hasını attığı zindandan 
çıkartmış ve özür dilemif. 

Sultan Hanımı da Y emen'e 
nefyetmişler .. Aradan bir müd
det geçince, padişah nedimini 
tekrar çağırmış: 

- Ya Dervi, Can, demiş. 
Sultan hanımın ayr1lığına ta
hammül edemiyorum. Kimse
ye haber vermeden Yemene gi
dip Sultan Hanımı bul ve bura 
ya getir. 

Elhaç emri ahnca bir hayli 
altın ve hedayayı hamilen Ye
men yolunu tutmu,. 

Aradan bir sene geçince Sey 
landan padişaha şöyle bir ni
me getirmişler: 

"Cenabı Hüda ömrü şevket: 
şahanenizi müzdat buyura a.. 
min ! Yemen canibine müvasa
lat olundukta, Sultanın hikipa 
yine yüz sürüldü. Yelek Sulta
nın afeti can olduğun görücük 
bizde tahammül lerzan ve Di
yar1 aliyeye zindan oldu. Sul
tanı zindana almaktansa, biliş
tirak Seylinı kendimize mekan 
yaptık. Bu bağı adende agu! 
beıı.guş şerabı aşkı nuş ile dün
yayı ferainuş eyledik. Lepbelep 
mestü elestiz. Heman Haliki 
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Yeni şekil 

Soldan ırağa 
ı - Cinsi latif (5) Eksik değil 

(5) 
2 - Azamızdan biri (2) Put (5) 

Nota (2) 
3 - Muti, münkat (3) 

geceıi (5) 
4 - Ala (3) Göz (4) 
5 - Nota (2) Zaman (2) Sonu· 

na (L) ilave ederseniz mahzun o
lur ( 4) 

6 - Kadeh kaldırmak (6) Nota 
(2) 

7 - Temiz, pik (3) Yatılacak 

yer (5) 
8 - Tekit suali (3) Göl (3) 

9 - D1>la (3) Batın kılı (3) 
1 O - Çorba kabı (4) 
11 - Azamzıdan biri (5) 

(5) 
( 

Yuktitdon aşağı 
1 - inayet (~) Zinet (3) 

2 - G~at..-:ş ( 6) Bizi doğuran 
(3) 

3 - Nota (2) Meydana getirilen 

(4) " 
4 - Kömürün b<raktığı (2) Din 

lenmek (4) ı 
5 - Kızın cilve•i (3) Hoş, Mü-

kemmel (5) ı 
6 - Yar<m (3) Zaman (2) 

7 _ Alaturka bir çalgı aleti (3J l 
Rakı (3) " 

8 - Hazır (5) Renk (2) Niha-
' yetine (p) ilive ederseniz içine su I 

koyanınız (2) 

BEN -AMAR SİRKi 
SON HAFTA 

SON TEMSİL: 7 haziran pazar akşamı 
Ebeveyinleri refakatinde gelen çocuklar 

tarifeye tabidirler. 
ikinci: fiO kuruş ı İstaller 100 
Birinci: 75 ı Hususi 150 

tenzilatlı 

İt:t:iha.d.ı. 1".ilII 
Türk Sigorta Şirketi 

Istanbul ve taşradaki 
Devair ve Müessesatı Resmi

yenin nazarı dikkatine: 
1 Haziran 931 tarihinden itibaren gazete

mizde neşredilecek bilumum devair ve mü
essesatı resmiye ilanlarının teahhüre uğra
mamasını ve muntazamen neşrini teminen 
yeni teşekkül eden ve merkezi lstanbulda, 
Ankara caddesinde Kahraman Zade hanında 

ÜÇÜNCÜ Katta bulunan 

1 Resmi ilinlar 
TÜRK LİMİTED .ŞİRKETİNE 
gönderilmesi iktiza ettiğini devair ve mües

resmiyenin enzarı ittilaına arzeyleriz. 
> Telefon 20960 < 

Alman Kitaphanesi KA RONBeYoj\lu Tünel mevdan.nda!\23 

Zümrüt 

Yalova kaplıcaları 
- Ya Derviş Can, hayatımı 

kurtardın. Seni nedimi has ta
yin eyledim, demiş. 

yezdan zatı şahanenize başka 
bir sultan ve Derviş Can' a da 
ömrü firavan inayetü ihsan ey
leye amin!., 9 - iri bir hayvan (3) Darına 1 1 

dağınık etmek ( 5) 
Büyük otel 1 Hazirandan itibaren açıktır 

Bir kaç gün sonra nedimi 
hasa inci bir gerdanlık göster
mi;.ler. Yeni nedim gerdanlığı 
muayene etmiş: 

- Padişahım, bunun incile
rinden üçü yalancıdır, demiş. 

Derhal lstanbul'un maruf 
kuyumcularına haber salınmış. 
Onlar da gerdanlığı muayene 1 

etmişler ve hakikaten üç inci
nin sahte olduğunu söylemişler 

Bittabi gerdanlığı satan ku- i 
ne razıyız, ne de imkan var!. , 

Bu sehivler üzerine o hale 
geldim ki timdi yazdığım keli
me yanlış dizilirse ne olabilir 
diye düşüne düşüne hal oluyo
rum! 

FELEK 

10 - Hicap (2) Ağzın üstü, altı 1 

, A Doktor • ) (5) içilen fey (2) l 

1 Nazım Şakır 11 - Süt veren uzuv (4) Eıki 
bir harp aleti (2) Kabul etmemek 

1.'Bey Avrupa dan gelmiştir. (3) 

Hayat ve 
S.gortaların:zı Ga'akda Ünyon hanında kain 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bi!afasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır· 

Telefon: Beyoğlu 2002 

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

225 - 450 kuruş. 
ve akşam dahil ) 

(Üçüncü sınıf otellerde yemek mecburi değildir) 
( Çok ucuz fiatla alakart yemek bulunur ) 

Banyolar: 50 - 75 - 100 kuruş. 

V •• t' • 1 inci mevki - 30 kuruş. apur ucre !eru 2 inci mevki - 20 kuruş. 

Her türlu malümat için YALOVA da Kaplıcalar Müdür· 
lüğüne veya 

IST ANBUL da Seyrisefain Umum Mühürlük kalemine 
müracaat. Telefon: Beyoğlu 1745 

O meyı ogren.nız, çu ıı..ü 
siz öldükten rnnra hayat 

sizlere ho~ görünecek 
ASRi SİNEMADA 

NICOLAS KOLiNE 

Yaşa yan ölüler 
( Yahut yaşasın hayat ) 

filminde mes'ut olmanın bu 
yeni usulünü sizlere öğre-

tecektir. 
Bugün saat 16,1/2 mati
nesinde ve suvarede zen· 
gin varyete numeroları. 

-GLORYA-
F ennen h valandırılan 

yegane salon ----
ÖLDÜREN ADAM 

MARIE BELL - JEAN 

ANGELO MAXUDİAN 
tarafından 

Yaz fiatları: 

30 • 40 - 55 localar 200kuru 

ARTiSTİK Sinemasında 
BEBE DANIELS ve JOHN 
BOLES tarafından temsil 

edilen 

RIO RIT A 
Filmini görünüz. 

Bu muazzam eser lspanyol
C3 sözlü ve kısmen renklidir 

Parter 25 kuruş 

Yeni neşriyat 
Gassonun eserleri 

Mubahat Beyin tercümeleri 

lki seneden beri muallim 
Mubahat Bey tarafından ter· 
cüme edilp memleketimiz irfa· 
nının çok büyük bir boşluğunu 
dolduran ve bütün memleketçe 
takdir olunan İngiliz ameli 
hayat mütefekkiri Gassonuo 
mütebaki tekmil eserlerinin 
bundan sonra (Milliyet) naıo 
ve hesabına tercümesi temin o· 
lunmuştur. Gerek Gassonun fi. 
kirlerinin yüksekliği ve tahrir 
tarzının sadeliği ve gerekse 
muallim Mübahat Bey arkada· 
şımızın, onlan tercümedeki• 
yüksek muvaffakıyeti, mezkur 
tercümeleri okuyanların mazha 
rı takdiri olmuştur. Bundan 
sonraki kitapların da evvelki· 
ler kadar güzel olacağını şinı· 
diden temin ederiz. Matbaa· 
m12 tarafından yakında birbiri· 
ni müteakıp neşrolunacak eser 
\erden bazıları şunlardır: 

1 - ideal - Büro 
2 - Yeni müşteri bulmak 

san' ati 
3 - Seyyar naSll çalışmalı 

dır? 
4 - Para kazan, mes'ut ol, 

mes'ut et, 
5 - Camekanlar ticaretin c• 

nıd1r. 
6 - Daha iyi mektuplar y• 

zınız. 

Bu eserlerden İdeal BürO 
isimli kitap iki haftaya kadar 
Gassonun perestitkirlarına talı 
dim olunacaktır. 

Kadri dünyanı~- en mes'ut ti?. - yarak dedi ki-;- - - ve nefret ettiği bir adamın karı her şeyi anlayabilecekti. E.,e 
adamı olarak geldiği Ada' dan Kadri Bey elini .:.ğrıyan al- - Sen de miiteyakkız olma- sı olmağa muvafakat edip etme yaklaşınca pençereleri birer bİ• 
dünyanın en bedbaht adamı o- nından geçirdi. Kendisinde ki- !ısın. Kerime'nin istik! • lile oy. diğini sorup cevabını ağzından rer gözden geçirdi. Kerime'ııİll 
larak döndü. Doğru halasının buslu bir rüya gören bir adam nayoruz. İbrahim Bey sık bu- alacaktı. Mesele hayli nazikti. arkasında oturduğu bu pençert 
Bebek'teki evine gitti. Bir an hali vardı. Nihayet hemıiresi· ğaz edip Kerime'yi alma'.: is- Eğer Kerime kendisine varma- lerin pancurları sımsıkı kapalı'. 
evvel Yegine'yi görmek ihtiya. ne sordu: teyor Fakat ben evvel An.;, on ğa razı olursa, ümit suya düte di. Sanki evde kimse yok gilı' 
cında idi. - Kerime'nin sana gönder- lann hepsini alt edeceğim. Şa- cek olan İbrahim Bey işi padi- idi. Kadri Bey, bu ümİt!ikell 

buriyetinde olduğuna kanaat Kardeşini görür görmez he- diği mektup nerede? yet sec• Kcrime'ye dair batka şaha aksettirip Kadri ile Keri- manzarakartıS<nda damarlarııt' 
hasıl etmişti. lecandan nefesi tutularak sor- Y egine H. elini koynuna so bir haber alırsan hemen Ba- me'yi gazebe uğrattıracaktı. daki kanın donduğunu hisaedi· 

Kerime timdi elinden uzak du: kup mahut tezkereyi çıkardı. ker'in evine bir haber t,'-'.inder. İbrahim Bey Sadrazamın k12ı- yordu. Konak metruk bir bald' 
laıtığı İçin onu her zamandan K · N ed ? Kadrı· Bey Kağıdı alıp yakın Ben gidip Kerime'yi bulaca- nı alamayacak olursa Yusuf Pa 'd" B h k kil" 1 d .,. J - erıme... er e. .. ı ı. a çe apıSI ıt i i i. ,,.., 
fazla özlüyordu. Kerime şimdi Bu sual Yegane'yi hayreti- dan dikkatlice baktı. Hayu, bu ğım.. t•'yı da paditahın gözünden · B b 1' 
arzusu hilafına olarak bir ba•- · K d · k k d · · b" k d'" ·· ecek · M ki "f rı ey ütün ümitlerinin kırl 

T çinde bıraktı. mektubu Kerıme yazmamış~:. a rı ız ar eşını ır ere uşur tı. ev ve niı uzu dığını duydu. Bitap adımlarll 
kasının zevcesi olmuıtu. Bun- _Ne o? Sen yalnız mısın . Bu bese belli idi. Dessas hasmı daha öptükten sonra odadan bunları yapmağa müsaitti~. sokakta yürümeğe başladı. IJİ' 
da hiç tüphe yoktu. Şimdi Ke- Kerime seninle beraber değil olan lbrahim delikanlının genç çıktı. Y egine H. kardeıinin a- Sonra, Kadri Kerime'yi alacak zaman bütün ümitlerini saki" 
rime'yi bu hali iztirabında gö- miydi?. kıza kartı olan derin meyil ve yak seslerini ön kapıya doğru oluna, İbrahim delikanlıyı süm yan bu beyaz ev timdi içinde;" 
rür gibi oluyordu. Kerime keo- Kadri teessürün şiddeti ile muhabbetinden istifade etmiş, uzaklaştığını itidince derin de- mettatik bir sebeple hapse at- kuşu uçmut bir kafes gibi ha$İ' 
diıinden istimdat ediyordu. kız karde•ini kolundan yakala- ona sevgiliıinin dili ile hitap e- rin içini çekti. O her şeyi yolun tırabilirdi. Böyle bir sebep uy- d d 
Y k i O b b k ' 1 uruyor u. o · nu u vaziyette ıra • dı: derek her istediğini yaptırmış- da gidiyor biliyordu. Halbuki durmak brabim tiynetinde bir ı,ı 
mayacaktı, bırakamazdı. Keri- - Söyle, dedi. Söyle, Keri- tı. Kadri için bütün saadetini Kerime ortada olmadığı gibi adam için itten bile değildi. Kadri bili ihtiyar İngiliz d 
me olmadıkça, nazarında haya- me'ye ne oldu tehlikeli bir oyuna teda edece- nerede olduğunu da bilen yok- Kadri bin müşkülltla kaçtığı tu Baker'i düşündü. İngiliz ~ 
tın manası olamazdı. Atkmın Y egine kardetinin halinden ği kat'i an gelmişti. tu. Kardeşinden aldığı bu fena zindanı gözünün önüne getir- le becerikli bir adamdı ki l(ı ,
paha biçilmez hazinesini hiç bir adeta ürktü. Onu timdiye ka- Artık bundan sonra Yusuf haber kalbini yeniden kederle di. Ya Kerime de böyle bir için de bulunduğu fU naçar., 1 
şeye feda edemezdi. dar hiç bu kadar müteheyyiç Paşa'nın kendisini boş bir ta- doldurmuştu. zindana atılmışsa... Böyle bir ziyette bile onun kendisine: tJ; . 

Kerime' sine kavuşmak için görmemişti. kım vaatlerle oyalamasına mey Kadri Bey Bebekten lstan- ihtimali aklına getirmeğe bile dımı dokunacağından enı•~ 
her fedakarlığı göze aldıracak - Ben Kerime'yi görmedim dan vermeyecekti. Kerime H. bul'a dönerken takip edeceği tahammül edemeyordu. Gurup vakti Baker'in yazıb 1 
bütün zekasını sarfedecek, ce- lki ... Ben, arkadaşının ev;.nde ni ilk fır5atta zevcesi olmah idi. hattı hareketi tasarlayordu. A- Kadri bu düşüncelerle Şiıli- sinin bulunduğu büyük ~-:, 
saretin para etmediği yerde hi- kah kıydınız diye biliyordum.. Y eg&ne elini kemali şefkatle caba Kerime hali İstanbul' da nin yolunu tutmuştu. Bir müd- dahil oldu. Baker bazı derııt 
leve basvurmaktan çekinmeye>- Demek sen Kerime'yi görme- kardeşinin omuzuna dayamıştı. miydi? lstanbul'da ise Kadri det sonra Kerime'nin babası- saplarla meşguldü. 

·-· ., ' • ' ' 
1 

• • öründü. Nihayet . Bitmedi> 
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Sahneden sinemaya geçen artist
ler gün geçtikçe fazlalaşıyor 

Kabili sı:.vk balonlar 
için yanmayan gaz 

lng!liz:crin 101 R. ismindeki ka
b:li sevk balonları, bundan bir müd 
det evvel, Hindi~tana giderken, F

ransa üzerinden geçtiği sırada dü~
tiı ve yandı. ln~i1izler kazanın se
beplerini uzun uzaUıya tetkik etti

ler. h1üvellidilma gibi soa derece 
tehl.kd; bir gaz yerine, kabili :;evk 
balonları yanmayan bir gazla do1 · 
durmak, bu nevi seyahatlerin emr.i

>·eti nokt~i nazarından birinci safta 

gelecektir. 

Resim 
•• v • • 

ogrenınız 

Kaz hırsızı 
Eskid_n köylüler arasında 

bir dava çıkarsa, bu davaya ka 
1 dılar bakarlardı. 

i Açıl kapım, 
açıl! 

~~~~~~~~~~~· 

Maud Loty df! nihayet sahneyi ter ketti 

Bir çok kimseler vardır ki, 
gemi resimleri yapmakta ma
haret 5ahibidirler. Cünkü bun· 
lar boş zamanlal'Jnda mütema
diyen gemi resimleri yapmak
la meşgul oldukları için hem 
elleri alışmıştır, hem de gün 
geçtikçe cidden güzel resimler 
vücude getirirler. Bazı ressam
lar vardır ki, bunlar gemi re
simlerinden başka resimler yap 

Sinema, sahneden mütemadiyen 1 

artis tleri birer birer çekiyor. En ni. 
hayet Fransız san'atkiirlanndan 
Maud Loty da kararını verdi. Film 
çevirecek. Diyor ki: 

- Ben daha küçükken mektep· 
ten kaçtığım zamanlar, soluğu ıine 
mada a1ırdım. Resme ve maceralara 
karşı büyük bir meclUbiyetim vardı. 
Ben de bir sinema artisti olabilmek 
için yaşunın ilerlemesine intizar eder 
dim. Daha genç iken, kimıe bu va
dide beni teşci etmedi ve yardım 
göstennedi. 

Şimdi ilk defa olarak film çevire· 
ceğim. Hatta bir tecrübe filmi çe
virdim. Mütahassıslar bu filmi be
ğenmifler. Ben sinemaya intisap et
tiğim için çok memnunum. Fakat bu 
san'atın da ayrı hususiyetleri var. 

Yani bir sahne artisti olmak, sinema 
artisti olmağa ki.fi gelmiyor. Mese .. 
li. sinemada muntazam çahşmak ta .. 
zım. Halbuki ben hava ve heveai

me çok düşkünümdür. Fakat tah· 
min ediyorum ki ona da alışacağım. 

1 1 
Renkli filmde mühim 

bir yenilik 
LONDRA - Renkli film 

yapmakiçin yeni 1 usul keşfedil 
mit ve bunun diğer bütün u
sullere faik olduğu yapılan tec 
rübeler neticesinde anlaşılmış· 
tır. Beş senelik gizli tetkik ve 
tecrübe neticesinde meydana 
getirilen ve film sanayiinde bü
yük bir inkılap yapacağı mu
hakkak olan bu usulle filmlerin 
her murabba santimetresinin 
kırmızı sarı yetil mavi ve mor 
renkte SOO bin büzme teıbit e· 
dilmektedir. 

Meşhur çifltler 
Douglaı Fairbankı ile Mary Pick

ford Paristen Amerikaya hareket 
etmi§lerdir. 

Son ıleılikodulardan sonra 
sinir hastalığına tutularak 
tedavi altına alınan Ame-

rikan yıldız/arınılan 
Clara Bo~·v 

Japonyada 

1 

( 
Mauıi Loty 

Pola Negri 
1 

Mary Pickford 
lngilterede 

1 

1917 denbeı·i kuvvei suudiyesi 

müvellidHmaya nazaran yüzde 93 

derec~de 9li'ln H ?lyom ismindeki bir 

gazı ilk defa 0 1,.rak Amerikalılar İs· 
!İmale başladılaı" Yalnız hu. gaz ta
biatta hlebzul miktarda bulunmadı

~· ve İ•tİh•al de pahalıya mal oldu· 
ğu İçin, şimdi mutahassıılar bu yan 

mayan ga::ın ucuzca istihsal çarele

rini aramaktadırlar. Amerikada Tek

saa hükumeti dahilinde ,imdi sene
de 680,000 metre mikabı Helyom i• 

tihsi.I edilmekte \'e metre mikibı yir 

mi franga mal olmaktadır. Bir kabi

li sevk balon için de 145,000 metre 
mikabı Helyom kafi gelmektedir. 

• 

•• 
QI .8 c. 

;.....I ~----~;-,=--&' J 

mazlar ve o sahada ihtisas sa
hibi olmuşlardır. 

Gemi resimlerini yapmağa a 
lışmak için bir defa esası öğren 
mek kafidir. Evveli birinci şek. 
le bakınız. Bir Y hattı görüyor 
sunuz. Böyle düz bir çizgi çİ· 
ziniz. Bunun üzeril'~ de A. B. C 
hatlarını çiziniz. ı son çizgi 
geminin kaburgasıdır. 

Ondan sonra 2 numaralı res-

il' 

• .r© 

Amerikaya gitti. 
Sesli bir 

film çevirecek 

LONDRA - Meşhur sine
ma yıldızı Mary Pikford İngil 'i 
terede bulunan kocası Duglas • 
Fairbanks'la buluşmak üzere . 
Bremen transatlantikile Sout- • 
hampton'a gelmi,tir. Mary ken 
disile kocası arasında bir geçim 
sizlik mevcut olduğu hakkında 

--

me bakınız. Şimdi geminin ka· 
burgasına 1, 2, 3, 4, 5 numaralı 
kuleleri ve kulelere de topları 
yerleştiriniz. Toplar deniz bat-

ı 1 

tına nazaran hafifçe yukarıya 
bakacak tarzda çizilmelidir. 
Oı:ıdan sonra ön taraftaki ta

ı rassut direğini çiziniz. Bu di-

Pola Negri Avrupada iki sene ka
dar kaldıktan sonra, geçenlerde Hol
lyvooda gitmittir. ~ki ı~n~d.ir ı~ne· 
madan aynlan Leh arllıtimn, sıne
ma san'atında bir şey kaybetmiş ol· 
madığı idia edilmektedir. Fakat he
nüz sesli filmde tecrübesini yapma· 
mıthr. Maamafih kuıa bir tecrübe
den sonra, Muvaffakıyetinden emin 
olduğunu söylemiıtir. 

Şarlo'nun çevireceği 
yeni film 

~arlonun Cezaire niçin gittiği 
ıimdi anlaşıhyor. Verilen malümata 
göre, Şarlonun yeni filmi Şimali Af. 
rikada cereyan edecektır. Şarlo 
yakında Portekize gidecek ve orada 
kardeti, Sidney Şaplen ile buluıa· 

caktır. " 

ki haberi "dedikodu., diye tav· 
sif ederek dünyanın en bahti
yar kadını olduğunu söylemiş 
ve kocası hemen bütün vaktini 
golf sporuna hasrediyor diye 
kendisine asla gücenmediğini 
söylemiştir. F airbanks, golf 
amatör şampiyonluğu maçları 
na girmiş, fakat muvaffak ola
mamıfhr. Buna rağmen yüzler 
ce kişi tarafından alkışlanmış-

Rin - Tin - Tin 
Ri_n.Tin-Tin ismindeki meıhur 1 

köpeğin tekaüde sevkedildiği, artık 
sinemada kendi,ine rol verilmiyee:e- ı 
ği yazılmıttı. Halbuki (Tek batına 
müdafi) isminde bir filmde oynaya ı 
caktır. Sinemada şöhret temin eden ! 
köpekler bile birer ıahsiyet oldular. 

İsimleri 
Çok kim•eler vardır ki artiıtle

rin isimlerini yanlış teli.ffuz eder

ler. Biz bunlardan bazılarmm isim
lerinin na,.ı yazılmak ve nasıl okun 
mak lazım geldiğini gösteren bir lis

te neşrediyoruz: 

Böyle yazılır Böyle okunur 
Dou glas F airbanka 

Duglas F erbanks 

Vilma Banky 
Vilma Benfİ 

William Haines 
Vilyam Eyns 

Eleonor Boardman 
Elinor Berdman 

Sue Carol 
Siü Şerol 

Nils Aıtber 
Nil• Ester 

Jonbn Barrymorl 

Yeni jônpremyelerden 
Fernand Grav~y 

Skandal 
Geçenlerde sinemada Malek 

ismile tanınan Buster Keato
nun başından bir vak'a geç
m'.ştir. Hollyvood gibi dediko
du muhitinde bu vak'a uzun u
zadıya tefsirlere sebebiyet ver
miş ve bir skandal halini almış 

tır. 

Müvelfidilma ile doldurul· 
muş olduğu için kolayca 

yanıp parçalanan 
R. 101 balonu 

Kanadanm gaz lllfnbaları ıenede 
300,000 metre mikabı Helyom is
tihsiil edebilecelı: h !dedirler. 

• 
Bu gaz ceçen. asrın sonlarına ka .. 

dar m~liım değildi. 1868 de Locko-
yer i1minde bir Amerikalı bey'etıi· 
nas l'Üneı ziyasını tahlil ettiği sıra
larda, san bir çizgi nazarı dikkatini 
celbetmiı ve bu renkten güneıte, 

yer yüzünde mevcut olmayan yeni 

\ 

~İr gazın bulunduğuna kanaa~ ha.sı~ 
etmiı ve bu gaza Helyom ıımını 

vermiştir. Helyo;n yunanca güneı 

demektir. 
Bu suretle lıim alan yeni gaz, u

zun zamanlar esrarengiz mahiyetini 

nıuhafaza etmİJ ve ancak 1892 de, 
yani yirmi yedi sene sonra, ilk defa 
olarak istihsil edilmittir, Yalmz bu 
gaz istihsil edildikten sonra, bun· 
dan ne ıekilde istifade edilebileceği 
uzun zamanlar düıünülmüştür. 

1917 de yer yüzünde üç metre mi 
kabı Helyom vardı ve bu kadarcık 

gazın her metre mikabı iki yüz bin 
franga rruJ olmuıtu. 19W de Ame
rikalılar uğraıa uğraıa metre miki.· 

hının maırafmı 2500 franga indir. 
mitlerdi. Fakat jeplin gibi 145,000 
metre n1ikib1 ~aza ibtiya"Cı olan bir 

kabili sevk balonu, bu gazla imla 
etmek, gene balonun İnşa masrafı

nı geçiyordu. BufÜn İse Amerikalr· 

lar metre m:kibmı 20 fran'!a kadar 
indirrneğe muvaffak oldular. 

rek resimde M harfile gösteril 
mi~tir. Bu direkte bir endaht 

tarassut kulesi vardır ki, içinde 
bir tek zabit endaht mesafeleri 
ni ölçer ve geminin bütün top
ları bu mesafelere göre ayar e· 
dilerek, ona göre ateş ederler. 

Biraz daba geriye m direğini 
vazediniz. Bu direğin vazifesi 
bayrak itaretleri teatisi içindir. 
Onun için buna iıaret direği 
derler. Resmi yaparken bu iki 
direği bilhassa yerlerine koy-

- @ 
mak lazımdır. Bundan sonra C 
bacasını ve aynca c küçük ba
casını ilave ediniz • 

Şimdi resmin bütün esası çi

zilmiş demektir. Ancak teferrü 

atını ikmal etmek lazım. Onun 
için 3 üncü şekle bakınız. Ge
minin kaburgasına B harflerile 
gösterilen küçük topları sırala
yınız. Arkadaki baca ile işaret 
direği arasına B harfile gösteri 

len bir vinç ve E harfile göste
rilen bir tahlisiye sandalı çizi. 
niz. En öne küçük bir bayrak 
direği ilave ediniz. Direğin ucu 
na da küçük bir bayrak koyu
nuz. En arkaya keza daha bü
yücek bir Türk bayrağı yapınız 
ltaret direğinin tepesine de bir 
amiral bayrağı ili.ve ediniz. Bu 
bayrak zırhlıda filo kumandanı 
nın bulunduğuna itarettir. 

Artık bundan sonra iş karala 

Bir köyde de her gece bir ki 
şinin kazı çalınır ve kimin çal
dığı bir türlü anlaşılmazmış. 
Köylüler hakime şikayet etmiş 
ler. O da gt'Celeyin kümesleri 
tarassut etmeleri için iki ıan

darma tayin etmiş . 
Jandarmalar bir hafta gece

leyin köyü dolaşmışlar, hırsızı 
yakalayamamışlar .. Fakat öyle 
olduğu halde köylülerin kazla
rı da gene boyuna çalınıp du
ruyormuş. 

Kadı bakmtş olmayacak. Bu 
İşe nihayet vermek icin bir a
kıl düşünmüş. Ertesi. gün bü
tün köylüleri camiye davet et
miş. Jandarmalar bir tek kişi 
kalmamasıya köylüleri camiye 
toplamı~lar ve kadıya haber 
vermişler. 

Kadı vaız kürsüsüne gele
rek şöyle bir nutuğa başlamış: 

- Ağalar, köyümüzdeki 
kazlar boyuna çalışıyor ve her
kes gelip bana şikayet ediyor. 
Artık yetişir. Bundan sonra 
kimsenin kazı çalınmayacak. 
Çünkü hırsızın kim olduğunu 
öğrendim. Bu hırsız, şimdi bu 
rada camide ve sizin aranızda 
bulunuyor. Başında da bir kız 
tüyü var. 

Tam bunu söyleyince genç 
bir köylü, gayri ihtiyari elini 
başına götürmüş. Bu suretle 
foyasını meydana verince, ken 
disini yakalamışlar ve hapse 
atmıtlar . 

Hakikaten kadının dediği gi 
bi, artık köyde hiç bir kaz ça
lınmamış • 

Dershanede 
Muallim çocuklara muaşeret 

adabı hakkında bazı şeyler söy 
!edikten sonra, Cemile soru
yor: 

- Sabahleyin kalktığın 
mad annene ne dersin 

- Çayımı getir, derim. 

za-

Çoculdaı , 
Hepiniz masallarda J n. 

sinizdir. Bilhassa '·Kı h:ı 
miler., diye bir haydut ma 
vardır. Bu Kirk haramilerin 
şı topladığı eşyayı bir •ağa 
ya saklaı·mış. Fakat bu magı 
nın kapısında kilit yokm 
Yalnız tılsım varmış. Kırk t 
ramiler mağaranın onune ı 
Jil"ce "açıl kapum, açıl!,, D 

!ermiş ve bu sihirli m:.ımı , 
kapu açılırmış . Tekrar aldık 
n eşyayı oraya doldururlarmı 

Şimdi öyle kapular kalmac 
Bu günkü asrın bütün kapula 

açan tılsımı çalı~ma 1<tır, az:n 
dir. Tenbellere h er kapu kapa 
dır. Halbuki hayatta muvaffa 
olmak için kapu dışında kalaı 
lar, sefil olurlar, perişan olu 
lar, aç kalırlar. Kapuyu açma 
ve hazinelere kavuşmak ıçı 
mutlaka siy ve azim denilen 1 
!itler lazımdır. Bu sebepten s 
zin de her birerlerinizin elind 
böyle bir kilit bulunmazsa, si 
de ileride hiç b:r kapuyu açı 
mazsınız ve ileride fakir vo ~efı 
kalırsınız. 

Çoban 
Bir çiftlik '\ahibi saf bir ço~-· a 

mış. Aktam çoban sürüyü getirdi• 
ten ıonra, çiftlik sahibi sormuş: 

- Keçiler ek•ik değil ya! Heps 
ni saydın mı? 

- Yalınız bir tanesini sayamadım 
efendim. 

- Nasıl sayamadın. Yok.,. ka711 
ettin mi? 

- Hayır kaybetmedim. Fakat ô~ 
le sıçrayordu ki bir türlü sayamadın 

_I ----~--~_B®_~_e_~ _____ I 
Nefes kuvveti 

J • & 

I 

Nefesi kuvvetli olanlar, gögüıle· 
rine ve ciğerlerine güvenen insanlar 

demektir. Tarif edeceğimiz eğlence, 
ayni zamanda ciğerleri kuvvetlen

direcek bir eğlencedir. Bir teneke. 

ciye kurıun lvo.lem kalmlığmda, re
ıimde görüldüğü veçhile dirsekli bir 
tüp yapt1rıhr. Bunun üst kısmına 

bir tel vaııta"ile bildiğimiz baıit bir 

miknatiı demiri. aıtl1r. 

• iki taraftan fındık cesametinde 

bir tahta parçası alın1r ve bunun ü

zerine sekiz on küçük çivi iyice ça

kdır. Tübün ortasından, ucuna tah

ta parçasının geçebileceği büyüklük 

te bir halka vücude ıetirilmit bir 
kol uzatılrr. Alet artık hazrrdrr. 

Oyun, üfürük kuvvetile tahta yu· 
varlağı orta halkadan 

miknatise kaptınnaktrr. 

a-eçirerek, 

"Bilboke,, 
iki santimetre kalınlığında bıı 

tahtadan bi~ d•i•e kesiniz. Bu daire 
nin merkezine b;r delik ve bu mcr· 

kezin etrafına da, ııene ayni buyUk'· 
lükte takriben on kuruş bronz parJ 
cesametinde muhtelif delikler açı 
nız. 

Bu dairen.İn civarına tepeıi halka 
şeklinde burgulu bir çivi so kumız. 

Dil\'er t11:raft.'\n otuz santimetr.:: U· 

zunluğunda bir çomak alınız \i~ 

cunu hafifçe sivriltiniz. Sağlam ·, 
ipin bir ucunu burgulu çivinin hal 

kasına bağlay•n~z, ve bit· ucunu 

çomağa .•. 

Yapılacak şey tmta müdevverı 

havaya atarak deliklerden birini ço 
mağın ucuna geçirmektir. Bir ka • • 
kiti oynanırsa, deliklere nurr.ara ~ 
nur. Kim çomağı -ıra ile bütün 

liklere geçirmeğe muvaffak olurp 
oyunu k,_zanır. 

Japonyada halihazırda 1400 sine
nta v"rd '" Bunl...-,n "ncak altısı seı 
lidir, Bütün dünya memleketleri İ· 
çirıde filmleri en sda şansöre tabi 
tutan millet, Japonlardır. Meıeli 

Emil Y aningı'in Patriyot filini me
nedildiği gibi, Moriı Chevalier'in 
A,.ı. resmi geçidi filmi de bir çok 
Yerlerinden makaslanmıttır. 

Al Jolson 

tiyon Berimor 

Buster ismi o kadar malum 
olmıyan, fakat çok güzel bir ar 
tisti yıldız yapmak, ona şöhret 
ve servet etmek için angaje et
miş. Bir kaç tecrübe filmi çev
rilmİ§. Buster genç kızın kusur 
lu oynadığını görerek, katiple
rinden birini bu kusurların tas
hihini kendi namına artistten 
rica etmeğe memur eylemiş. 
Vay efendim, siz misiniz bunu 
söyliyen ! Kadın açmış ağzını, 
yummuş gözünü .. 

Amerika, arazisinin jeolojik vazi

yeti dolayısile yer yüzünde Helyom 
gazını inhisarında bulundurmakta· 

dır. Graf Çeplin balonu Amerikay;a 

gittiği zaman, kumandanı Dr. Eke
neı-, Amerikadan Helyom .satın al. 

mak istemiş, fıııkat Amerikalılar ver 

nıemitlerdi. Çeplin de müvellidilma 
il~ mahMul olduğuna göre, kabili 
sevk balonları olan devletler, kolay 
ca yanabilen müvellidilma gibi bit· 
gaz yerine, ondan altı yedi defa pa
halı olan Helyom g:ızını kullanakta 
tereddüt etmeyeceklerdir. Çünkü 
Helyom yanmadığı için, hava seya. 
hatlerinde en birinci emniyet tartı 

bu :Juretle temin cdilmi~ olacakttr. 

mağa kalır. Yani denizi dalga- ı ..... ---"'--==-~-.:.---::=-:::--
landırmak, zırhlıyı hareket ha
linde göstermek için, ön taraf
tan suları yardığını ve duman
larını savurduğunu göstermek 
lazmıdır. Bunu da yaptınlZ mı, 
mükemmel bir zırhlı resmi vü

~-

Günde yedi frank 
Ameril<~ bir stodyonun bat dok

loro, r<hlıate halel gelmemek fartİ· 
le günde yedi frank taıarrufa mü
l;Üt bir sistem bulduğunu söylemek 
tedir. Bu zata göre, etle tereyağını 
•ofradan kaldırmalıdır. Domateı, 
Peynir, portakal ve fıstık bunların 
Yelini tutmağa kafidir. 

Sinamada harafeler 
Y ddızlar arasında bırafata İna· 

..... ltlar çoktur. Mesela Fransız reji
~0rleı-inden Boudrioz film bitirildi· 
~~ gün <Oğur gelsin diye stodyonun 
f •r }ki samını kırar. Coleıte Dar· 
•rıı! yetil elbise ile kat'iyyen film 
Çt'Vİrnıez. Viber merdiven altından 
t~ınez hatta rol icabı dahi olsa.. 

El Jiyel•on 

Billie Bove 
Dilli Dav 

Jime Collier 
Siyun Kolye 

Leila Hyam• 
Leyla Ayam• 

Marion Davies 
Meryon Deviı 

Buıter Keaton 
Boster Siton 

Yıldızlar Per 'ste 
Norma Şirer, Joan Cr.:ı.vford ve 

kocaları, Rosita Moreno ve Wiliams 

Haineı Parise ıelmişlertlir. 

Sovyetler filmde 
Rus sennrist1erinden Boris lngo· 

ter Sovyetlerin hayal!nı tasvir eden 
bir sen.:ıriyo yazrnaktadır 

- Beni işimden çıkarmak 
için sebep arıyorsunuz değil 
mi? Halbuki ben asıl sebebi 
biliyorum. Buster cenaplarının 
gönlünü hoş etmedim de onun 
için değil mi? 

O kadar yüksek ı;:erdeden ba 
ğırmı§, çağırmış ki, studyonun 
içi alt üst olmuş. Nihayet ka
dından kurtulmak için mühim 
mikdarda zarar ve ziyan vere
rek aiizını kapatmak istemişLı· 

Fak•! Amerikalılar bir harp halin 
de balonların rüçhamnı temin eden 

bu gazı, ticaret ac.in dahl olsa, sat
mak istemiyorlar. 

Fakat kadın parayı az görmüş, 
en aşağı bir milyon istemiş. 

Buster kab:ıl etmeyince, mu
harebe başlamış. Kadın eline 
ne geçti ise Busterin kafasına 
indirmiş. Hiç gülmemekle ma
ruf olan Buster hu defa az kal
sın ağlıyacakmış ve bir hafta 
yatd.kt:m dışarı ı!Ia~ıam•ş. 

cude gelir. -Zemzem kuyusu 
iki hoca konuşuyorlar. Biriıi öte 

kine dedi ki; 
- Sen hacıyım diyorsun ama, 

ben inanmıyorum. 
- lıter inan, ister inanma.. 
- Eğer gittinse söyle bakalım, 

zemzem kuyuıu nerde? 
Öteki düşündü: 
- Zemzeın kuyusu mu? Ben öyle 

şey bilmiyorum. Eğer öyle bir kuyu 
v1t.rsa, hen c:löncliiktPn sonra kazıl· 
m! t• ~ 

~--------- --- . 
Tasaı-ı"Ufu sevenl~r, J$karp1nteri

ni boyatmak için lostracıya iki üç 

günde bir bet kuruş vermezler. Ev
lerine bir fırça, bir kutu boya alır

lar ve beş dakikada kendi iskarpinle 

rini kendileri boyarlar. Fakat bu ta
sarrufu sevenlere de biz tekrar ta-

Tasarruf 

Li.\·aboda yılc.ındığınız zaman o 

!iğini tıkayınrz. Toplanacak sabun 
lu su ile taraklarınızı ter temiz ~ k 
ya bilirsiniz. 

la cilitlansın diye fazla :.oya !.ı.ul\a,. 

mak hatadır. F "zla cila fazla toz 1 
tar ve iskarpinl~ı·inln yüzlerin& " 

• 

• 
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ıgizisyona taş çıkar
tan bir zulum 

sabıkalının adam söyletmek 
bulduğu usule bakın! • • 

ıçın 

0 24 saatlik zabıta vuku
ıeyanında maruf sabıkalı 
Hayrının yeni bir vak'a

ha kaydedilmittir: 
abacı Hayri Alemdarda 
!çeşme caddesinde 49 nu
llı evde oturmaktadır. Bun 
· ç gün evvel Çolak Hayri
ailem) dediği kadın evden 
ıştır. 

yri bundan müte essir ol
i ve b utPessürle yanında ça 
~ 

~ .. 

1/ak Hayri tarafından 
döğülen Ahmet Ef. 

ırdığımız şoför muavini Sim 
Ahmedi yakalayarak: 

- Karıyı sen kaçırdın, nere
gittiğini biliyorsun, git ge
demistir. 

Ahmet her ne kadar bu te
yyüpten haberi olmadığını 
ylemi,ıe de, Hayri dinleme
ş, adamcağızı sopa ile bayıl
ıcaya kadar dövmü,tür. Ye
miyormuş gibi, sonra da ge
ip oturdujiu evin en alt katı-
hapsetmiştir. 

Ahmet bu mahzende o gece 
y gın yatmış, ertesi gün ayıl
ışsa da dıtarıya çıkarılma
IJ, iki gün iki gece daha ora
' kendisine i,kence edilmittir. 
Ahmet bütün bu işkencelere 
;lığa, susuzluğa, dayağa rağ
en Çolak Hayriye: 
- Bilmiyorum. haberim 

ok! Demekten başka bir şey 
iylememi,tir. Hayri yaptığı 
kencekrin para etmediğini gö 
unce, gene kendi adamların
an Arif ismindeki arabacıyı 
ıhmedin başına musallat et
Diştir. 

Arif Ahmedin yanına gittiği 
aman, zavallıyı baygın bir hal 
le yatar görmüş, uyandırmak 
atemişse de muvaffak olama-
11nca bu sefer guya ayıltmak 
çin, biçarenin sol kasığında 
;o kderin bir yara açmıştır. 

Ahmet bu yaraya rağmen de 
u ·anmayınca Arif gene bıçağı
nı biçarenin sol bacağına batır
mıştır. 

Bir taraftan mahzende bu fa 
cia devam edip giderken, diğer 
taraftan da Ahmedin zevcesi ve 
lıem~ireai endi§eye düşerek üç 
glin,ıen beri namü nişanından 
haber olmayan Ahmedi arama
ya başlamışlar, nihayet Hayri
nın hapsettiğini öğrenmişler
dir. Bunun üzerine Ahmedin 
baldızı Emine Hanım polise 
mü.·acaat etmittir. 

Polis vaki müracaat üzeı·ine 
Hayrinin evine gittiği zaman 
feci bir manzara kar~ısında kal 
ınış, Ahmedi baygın bir vaziyet 
te, pıhtılaşmış k::nlar içerisin
d· inler bir halde bulmuştur. 

Yaralı ~erhal Cerrahpaşa 
h~stahanct•ne kaldırılmıştır. 
Çolak Hayri ile Al'abacı Arif 
h kkında tahkikat yapılmakta 
•'t.r. 

Gezintiden dönmüş 
Galatada oturan ve tiyatro

larda çalışan Marika ile Hik-

Ali isminde iki kişinin sahip ol 
duklan motörü kiralayarak, 
gezmişler, eğlenmişler, fakat 
avdet ettikleri zaman motör pa 
rasını vermek istememişlerdir. 
Motörcüler de bundan muğber 
olarak Marika ile Hikmet Efen 
diyi dövmüşlerdir. 

Galatadaki yangın 
Galatada Mertebani sokağın 

da 12 • 13 numaralı yazı maki-

1 
neleri satış ve tamir mağazası
nın fevkindeki odalardan evvel 

ı 
ki gece birden bire ateş çıkmış, 
yetişen itfaiye tarafından ılük
kan ve odalar kısmen yandığı 
halde söndürülmüştür. 

Dükkanın 25,000 liraya si
gortalı olduğu anlaşılmıştır. 
Yangının nasıl çıktığı tahkike
dilmektedir. 

işsiz kalmamak için 
Laleli apartımanları altında 

elektrikçilik eden Celaleddin 
Ahmet Efendinin işsiz kalma
mak için apartımandaki elek
trik kofralarını bozduğu ve son 
ra ücret aldığı polise ihbar edil 
miş, Polis Celaleddin Ahmet 
Efendiyi yakalayarak tahkika
ta başlamıştır. 

Trenin parçalad1Q-ı 
nefer 

Dünkü nushamızda feci bir tren 
kazası haber vermiıtik. Dün yaptığı 
mrz tahkikatta faciaya kurban olan 
neferin Muhafız kıtasından Ahmet 
oğlu Rıza olduiu anlaşılmııtır. 

Kazayı yapan makinist 1 sınai) 
oğlu l.maildir. Bu husustaki tahki-
katı Müddeiumumi muavini 
Bey idare etmektedir. 

Vl/Agettt! 

Ragıp 

Dispanser 
Topkapıdaki bu hafta 

açılıgor 
Topkapıda yapılan çocuk dispan

serinin ihzaratı bitmiıtir. Kadrosu 
bek1eniyor. Ayni zamanda burada 

tesis edilen çocuk bakım evi de bu 
hafta açılacakbr. 

Yoklama defteri usulü 
Kaymadamlıklarda ve nahiye mü 

dürlüklerinde şimdiye kadar me
murlar sabah ve akşam defter im

zası ile mukayyet değillerdi. Bade
m• merkezde olduğu gibi, buralarda 
defter İmza usulü ihdası ve bu hu. 
susa itina edilmesi tamim edilmiştir. 

• •••• • 1 

Muhasibi 
mes'ullük 
Evrak ve defterler 

bugün devrediliyor 
Zat maa§ları muhasebeciliği 

yarından itibaren lağvediliyor. 
ham eranıil ve mütekaidinin ha 
ziran, temmuz, ağustos üç ay
lıklarn • yarından itibaren Ma
liye tahsil şubelerinden numara 
sırası ile tevzi edilecektir. 

Şimdiye kadar verilmekte o
lan maaı ikramiyeleri tediyatı
na Muhasibi mes'ullükçe bu 
günden itibaren nihayet verile 
cektir. Bu gün evrak ve defter
lerin mal müdürlüklerine devri 
ile iştigal edilecektir. 
Maaı tevziatında gösterilen 

numaralar maaı defterinin ka
yıt numarasıdır. Evvelce bunu 
maraya büro numarası denilir
di. 

Sofya telefonu 
Bugün tecrübeleri 

yapılacak 
Sofya - İstanbul telefonu-

nun bütün nevakısı ikmal edil
miştir. 

Bu gün İstanbul ile Sofya 
arasında ilk doğru telefon tec
rübesi yapılacaktır. Bu te<;rübe 
esnasında fen müfettiılerl ha
zır bulunacaktır. 

Tecrübenin neticesi Ankara
ya bildirilecek ve ondan sonra 
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Birinci sahifeden geçen yazılar 1 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 
Karadeniz muntazam ve 

lüks postası 
• Devairde kodro Bursa - Mudanya hattı satın alındı 

(Başı 1 inci sahifede) (Başı J inci sahifede) 
hayrat maaşları da evkaftan verile- Mezkur idarenin işletmede za-

cektir. ' rar ettiğini şirket ileri şürmüş
Diyanet islerinin l•tanbulda ça- tür. Tarifeyi artırmak istemiş

lışan memurlan, diyanet i,leri bütçe tir. Nafia bunu kabul etmemiş-
sioden çıkmış, evkaf;ı verilmiştir. . 

tır. 
Evkafta otuz sene hizmet ederek 300 Bin lira 
tel:aütlük voktine l!'elen memurlar Hasan Fehmi Bey, bundan 
çoktur. Maam•fih şimdilik bunların sonra mukavele mucibince şir
tekaüt edilip edilmiyeceği belli de· ket hakkında nasıl bir muame-
ğildir. le yapılması lazım geldiğini ve 

f nhisarlarda 1 demiryolunun nasıl müzayede-
Tütün inhisarı idare~i umum mÜ · ye konabileceğini izah etti. Ve 

dürü Behçet Bey hen~z An~rada~ bu meyanda şirketin Türkiye
avdet etınediginden ıdarenın yem de bulunan alil ve edevatına 
kadro ve bütçeo< hakkında kat'i ına· 300 bin küsur lira kıymet tah
lumat yoktur. Behçet Beyin perşem min edildiğini ilave etti. Şir· 
be günü geleceği ve kadroyu da be- ketin mukavelesinin bitmesine 
raber getireceği söylenmektedir. daha elli sene olduğunu hat ü-

Maamafih bu idarede bir çok ta- zerindeki bütün işletme 
0

ve mül 
dilat yapılacağı ve bazı memuriyet- kiyet hakkını 50,000 lira gibi 
lerin liğvedile<:eği şimdiden anlaııJ. bir meblağa mukabil devlete 
mıştır. Bilha••a bütün şubeler ikin- terketmek teklifinin lehinde 
ci müdürlüklerinin ilgası takarrür 

etmiştir. Açıkta kalan memurlara 
memurin kanunu i'hkamı tatbik o
lunacaktır. 

T ahlisiyede · 
Tah1isiye idaresi umuın müdürü 

Necmettin Bey Ankaradan avdet et 
miştir. Necmettin Bey tahlisiye ida· 
resi bütçesine ait meclis bütçe en
cümeni mazbatalarını da beraber ge 

tirmi ştir. Bütçe bugünlerde milli 
iradeye iktir~n ettikten sonra, şeh

rimize gönderilecektir. Musaddak 
bütçenin gönderilmesi nihayet iki 

üç günlük bir intizare lüzum göster 

diğinden, memurlara bütçe gelince
ye kadar avans olarak maaş veril
meye<:ektir. Bütçe encümeni tahüsi
yeidaresinde esaslı tadilat yapmamıı 
yalnız masra;ftan, kesmiıtir. Yeni 
kadroda idarenin yalnız bir ücretli 

memuru asıkta kalmıştır. Bu da bu
günlerde başka bir vazifeye tayin e
dileceğinden bu idarede hiç bir me
mur ve müstahtem açıkta kalmamı§ 

demektir. 

Devir muamelesi 
Dairelerde yeni sene münasebeti 

ile yann kasalar tadat olunarak de

vir muamele5İ yapılacaktır. 

Haziran maaşı 
Muvakkat bütçe tebliğ edildiği 

cihetle haziran umumi maaıı istih

zaratına ba,lanmııtrr. 

Maat bugünlerde verilecektir. 
Tebliğde kazanç vergisi hakkında 

bir kayıt olmadığı cihetle, yüzde 
beş L:azanç \•ergiıinin umumi bütçe 

çıkbktan sonra kesilmesi muhtemel 
dir. 

Müddetle;ini dolduran 
muallimler 

30 sene müddeti dolduı·an me
murlann tekaüde sevkedilecekleri 

malünıdur. Bu karar:n muellimlerc 
de şumulü olup olmadığı henüz ma

lum değildir. Maarif emanetine bu 
hususta hiç bir re,mi tebliğ vaki 

olmamı,tır. Keza emanetin l&gvedi

lip edilrniyeceğine dair bir iş.'ar da
hi yoktur . 

Adliyed~ 
ANKARA, 30 - Memurlukta 

otuz seneyi bitiren hikimlerden el

yevm mahkeme reisliği yapanların 

tekaütlükten İ!'tİ~na olunmaları ta
karrür etmiş gibidir. 

lstanbul da dahil olduğu halde 
bazı viliyelerde otuz seneden fazla 
hizmet y .pan hakimlerin listesi Ad
liye Vekaletine gönderilmiştir. 

Bunlar ara~ında. tekaütlük sure

tile kıı.dro harici çıkarılacaklar, an

cak haziran baılanırıcında belli ola. 
caktır. Söylendiğine göre Adliyede 
otuz seneyi dolduran hik:imlerin 

mühim bir kı<mı tekaüt edilecekler
dir. 

Maliye "" Dahiliye 
M.:Jiye ve Dahiliye Vekilctleri 

tekaütlük Jisteleriaj h•zır etmi,ler
dir. 

Tekaüt edilecekler haricinde me
murlulllarının liğvl v,.ya sair suret
lerle açıkta kalacak memurların ade 
di az olacaktır. Fakat bunlar bugün 
jçin bi..r tahminden ileri geçemez. 

Hakiki va.tİyet haziran bidayetinde 
anlatılacaktır. 

Demirbaş eşya 
Yeni mAli ~ene başında bütün 

devlet ve belediye dairelerinde yeni 
den demir baş eıya defterleri tan
zimine ba,lanacak ve sür'atle ikmaJ 
ediler.k ait oldukları vekiletlere 
gönderilec<ıklerdir. 

lnhisarlarda 
Müskirat lnhiıarında müdiri u

mumi Aaım Bey dün ıreç vakte ka
l ol-

söz söyleyerek dedi ki: 
- Şirkete bir sene sonra 

müşteri çıkmazsa biz bu hattı 
parasız alırız. Ve bir sene zar
fında hattın vaziyetini meşkuk 
bırakmak Bursa gibi nüfus ve 
kalabalığı malum olan ve sana
yii inkişafa batlayan bu mem
leketi nazarı dikkate almamak 
olur. Eğer bir sene daha bu bat 
tamirsiz kalacak olursa bu sene 
10,000 liraya yapılacak bir ta
mir, öbür sene ancak 50 • 60 
bin liraya çıkar. 

Hasan Fehmi Bey sözünü 
şöyle ikmal etti: 

- Mevcut bir hattın hukuki 
vaziyetini tahtı emniyete al
mak, gerek işletme noktai na
zarından, gerek şirketi feragat 
etttirmek ve nihayet Türkiye
de bir hat satılıyor, kimse sa
hipolmuyor ... Manzarasını vü
cude getirmektense bu hattı 
50 bin liraya almayı manevi ve 
maddi mülahaza ile encümeni
miz daha menfaatli görmüştür. 

Rakiıbet 

Bütçe encümeni reisinden 
sonra Ka tamonu meb'usu Ha.
san Fehmi Bey söz alarak Bur
sa muhitinde hattın tesisi gü
nünden beri nüfusun tenakus 
değil, belki de tezayüt ettiğini 
işaret ederek tirketin bu hattı 
neden bıraktığını tahlil ve: 

- Bu şirket, bu şimendifer. 
den menfaat değil, bundan böy 
le işletmesinde zarar vardır ka
naatine varmıştır. O halde biz 
ne yapacağız? .. Zararına mı iş
leteceğiz? .. 

Diyerek zararın husulünü ve 

Sinemacılar 
( Ba:; tarafı 1 inci !;ahi/ede) 

§ebbüste bulunmak üzere Anka 
raya gönderilecek heyet te seçil 
miştir. 

Bu heyet Kemal sineması sa 
hibi Kemal ve E/hamra - Me
lek sahibi Fahir Beylerden mü 
rekkeptir. Heyet hareketten ev 
vel sinemacılar namına Maliye 
vekaletine bir telgraf çekerek 
vaziyeti arzetmiştir. Fahir ve 
Kemal Beyler yakında Ankara 
ya hareket edeceklerdir. --Bir ni,anlanma 
Landra sefirimizin kın 

Prenses Şiutıktir 
H. mın oğlu ile nişanlandı 

Londradan bildirildiğine gö 
re, Türkiyenin Büyük Londra 
elçisi Ferit Beyin kızı Emel H. 
Mısırlı Prenses Şivekar Hanı
mın oğlu Vahit Yusri Beyle ni 
şanlanmıştrr. Evlenme merasi
mi temmuzda Prensesin Paris
teki malikanesinde yapılacak
tır. 

Tekaüt 
Tapu evrak mümeyyizi Sami 

Bey tekaüde sevkedilmiştir. 

nü olm3k jtib:trile yeni kadronun 
bugün alitkadarana tebliğ edileceği 

aöylenıyordu. Haber aldığımıza gö

re yeni kadroda epey, tebeddülat 
olmuştur. Gerek merkez, gerek mül 

haki.t memurlarından bir kısmı a

çıkta kalmışlardır. Yeni kadroda bir 
çok memurların ünvanı memuriyet

leri değişmiş, maatları da tenkihata 

uğramıştır Maamafih bu kabil me
murlar hakkı müktesep esasından 

istifade ederek iki oı;enc e5ki maaşla-

hedefini otomobillerle otobüs
lerin rekabetinde gördü. 

_ Otobüs ve otomobiller bu 
§ekilde işledikçe, bunlar için 
bir kaydüşart konmadıkça dev
let te zarar edecektir .. Dedi. 

_ Ben Erenköy havalisinde 
oturuyorum. Bostancıya kadar 
banliyo hattı bugün zarar et
mektedir. Otobüsler yolcu ta
şıyor. Demiryolu idaresi zararı
na çalışıyor. Bu hususta acaba 

1 Nafia vekaleti ne düşünüyor? .. 
Diye sordu ve Nafia vekilinden 
izahat istedi. 

Nafia Vekilinin cevabı 

Müteakıben Nafia vekili Hil
mi Bey söz alarak Hsaan F eh
mi Beye cevap verdi. 

- Zarar etse dahi Bursa-Mu 
danya hattını hükumet işlet
mekte devam edecektir. Bursa 
iklısadiyatının inkişafı namına 
hattın işletilmesi zarureti var-

SAKARYA 
vapuru 

31 mayıs PAZAR 
günü akşamı 1 7 de Sirkeci 
nhtımından hareketle(Zon
guldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun , Ordu, Giresun, 
Trabzon ve Rize) ye azimet 
ve avdetle ayni iskelelerle 
Göreleye uğrayacaktır. 

DİKKAT: Pazar günü 
saat birden sonra vapurun 
yanına gelen mallar kabul 
edileme:ı. 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet hanı altında 
acentalığına müracaat. 

Tel: İstanbul 2134 

- Yaz mevsımllçln 

BEBEK'te 

Kiralıt lalı 
dır. Filvaki otobüs ve kamyon- Dalyan ilnUnde Salp Bey 

M d h ttı yalısı möbllell olarak ki· 
!ardan Bursa • u anya a ralıktır. Derunundakllere 
büyük mikyasta müteessirdir. l'm•• müracaat 
Fakat, otobüs ve kamyonların 
tesbit ettiği ücret şimendifer 
nakliyatı ortadan kalktığı tak
dirde tezayüt edeceğinden Bur· 
sa iktrsadiyatı bu yüzden muta
zarrır olacaktır. 

Otomobil ve kamyonlar 
Demiryollarına karşı otomo

bil ve kamyonların rekabeti a
deta dünya meselesi halini al
mıştır. Onun için Avrupada bir 
çok tedbirler alınmaktadır. Biz 
de Bursa - Mudanya hattı için 
bazı hususi tedbirler düşünmek 
teyiz. Şirketin tarifesini tezyit 
edememeııi imtiyazname ile mu 
kavelenameye bağlı olması yü
zünden yapamadığı hususatı 
Devlet Demiryolları şebekesine 
hattın intikali dolayııile biz 
yapmak istiyoruz. 

Ezcümle istasyon ile şehrin 
arasında bir kamyon servisi ih
das etmek istiyoruz. 

Nafia vekili hundan sonra 
hükiimetin teklifinin kabulünü 
istirham etti ve esasen, dedi 
bu 50 bin lira bırakıp gitmit <>· 
lan tirketin müstahdeminine 
borcundan ibarettir. Müstah
demin de heyeti celilenin ma
liimudur ki Türk vatandatlan
dır. Bu it İntaç edilecek olursa 
gene sevinecek olan bizim va
tandaşlardır. 

. Salonda kabul sesleri yüksel 
dı, maddelere geçildi ve layiha 
194 r<•v ile kabul edildi. 

Memnun olmadılar --·-(Ba.~ı 1 inci sahifede) 
lar yeni bütçede bareme şimdi al
dıkları maaşı aılı ile gireceklerdir. 
Meı;eJi timdi 90 lira RR)i ma.aır o
lan müderris, bareme girince 288 

lira alacaktır. Binaenaleyh mütekait 
müderrisler bundan fazla para ala. 
'."'Ya•ca.ktır. Çünkü tekaüt maaşları 
ıle bırhkte f'"ene diğer hocaların 
ay tnr almı~ olacaklardır. 

Mütekait müderri" iıe en fazla 
Tıp !?kültesinde bulunduğu içio, 

Tıp hocaları en evvel, divanın bu 

mukarreratına itiraz ederek, hakları 
nın verilmediğini iddia etmitlerdir. 
Halbuki ayni kararı İmza eden di

van azas~ meyanında üç tane Tıp ho

cası vardn·. Ankaraya giden hey'e

tin vaziyeti deiiıtirnıekte ntüeısir 
olacaldan zannedilmemektedir. Çiin 
kü 800 bin lira ancak bu ıekli halle 
İn1kio ve,.mektedir. Vekilletle bu hu 

sustftki temasın hararetli olacağı tah 
min eclilebilir. Hey'etin kendi nok
tayı nazarlarını müdafaa etmelerine 

mukabil, Muammer B. de akıini 
müdafaa edecektir. 

Dün ak~am Muanınıer Raşjt Bey 
le ı:ı-örü,ıük. Bize bu mesele hakkın 
da dedi ki· 

- Divan imkin dairesinde hak
ka muvafık bir bütçe Y•pmıştır. Söy 
lendiği ıribi b>rem tatbike çalışılır. 
ken, ne haf.taların boğazından, ne 

de levazrmr tedrjsiyO?den bir şey ke

silnıemiıtir. E"r .en levazımı tcdriıi
yenin ne olduğu da bu noktada müp 
hemdir. Baremin tatbiki için yapı
lan taMrruf umumi ınasraf)ardan
dır. Darülfünunda a51J olan tedrisat 
trr. Tedrisatın ihlili için değil, bila
kis mükemmeliyeti için tedbirler a
lınmıştır. Yalnız yeni bütçeye göre, 
her dairede olduğu gibi, yeni tesis.at 

(Hükumetçe muayene edilmit) 

Alman nuris iki 
Türkiyede nuris veya müreb
biye olarak vazife arayorlar. 
Teklifler zirdeki adrese ya· 
zılacak: 

"W. 1441,, a Rudolf Mosse 
A. G. Bucarest, Caleo Vic
toriei 31 

Adana vilayeti Karaisalu 
kazasının Karsanti nahiyesi 
dahilinde pos ormanında mev· 
cut olup beheri 150 kuruş 
bedeli muhammin ve kapalı 
zarf usulile müzayedeye çı
karılan 28,740 parça mamul 
çam kerestesine talip çı:ıma
dığından mezkur keresteler 
pazarlıkla ihale olunmak ü
zere 11 - 6 - 931 perşembe 
gününe kadar yeniden ilana 
konmuttur. Tafsilat almak 
istiyenlerio Ankarada Orman 
müdüriyeti umumiyesile lstan
bul, Adana Orman müdüriye
tine müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

Beyanname 
Tayyare Cemiyeti • tarafın

dan yüz paraya satılmakta 
olan beyanname ve hüviyet 
varakalarının fiyeti kırk pa
raya indirilmiştir. Muhterem 
halkımızın bu varakaları Tay~ 
yare Cemiyetinden tedarik 
etmek ~uretile de Cemiyete 
muavenette bulunacaklarına 
şüphe yoktur. 

Zayi - Maluller cemiye
tinden aldığım ve Fatih as
kerlik şubesi tarafından taı
dikli mıluliyet vesikamla, An
kara eytam sandığına yatırı
lan yüz liraya ait bir mak
buz ve betiııci dereceden 
malul olduğuma dair Ankara 
heyeti sıhhiyes! tarafından 
veriien raporu zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan bunla
rın hükmü olmadığını ilin 
eylerim. 

Malul gazilerden Ahmet 
oğlu Nuri 308 - - --

Zayi - Fatih Maliye şu
besinden almakta olduğum 
zevcimden muhassas 14045 
liva numerolu maaş cüzda
nım zayi edilmiştir. Yenisi 
alınacağından zayiin hükmü 

11 M~~!~!.~~!al~ .. 
Köprüba,ı B. 2362 · şube 
acentesi: Sirkecide Mühür· 
dar:ıade hanı 227~0 

Bozcaada postası 
( EREGıJ ) vapuru 31 

mayıs pazar 17 de idare 
rıhtımından [ Gelibolu , 
Lipseki, Çanakkale, İmroz, 
Bozcaada) ya kalkacaktır. 

-Pire - lskenderiye 
(EGE) vapuru 2 ha

ziran salı 1 O da Galatadan 
hareketle İzınire, Pireye 
uğrayarak cumartesi sabahı 
İıkenderiyeye varacaktır. 
lakenderiyeden pazartesi 
15 te kalkacak çarşamba 
Pireye de ujrayarak per
,embe gelecektir. 

Ayvalık sürat postası 
( MERSİN ) vapuru 2 

haziran salı 17 de Sir
keciden Gelibolu Ça
nakkale, Küçükkuyu, Ed
rrmit, Burhaniye Avvalığa 
kalkacak dönüşte Altmo
luğa da uğrayacaktır. 

---
50 kalem muhtelif kırta-

siye 2500 metro muhtelif 

renkte yerlı şalı. 1 
İhalesi 11/6/931 saat 16,30 

Münakasa ile alınacaktır. 

KARADENİZ POST ASI 
vapuru 

2 haziran ERZ~R~M 
SALI 

günü tam saat 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zon
guldak, lnebolu, Samsun, 
Ünye , Ordu , Giresun , 

Trabzon ve Rize) iskelele
rıne azimet ve avdetle 
ayni iskelelerl6 ( Of ve 
Sürmene) ye uğrayacaktır. 

Dikkat: ?~':~:n 
vapurun yanına gelece!i 
efya kabul olunmaz. 

Tafıilit ıçın Sirkecide 
Yelkenci hanında kain 
acentesine müracaat. Tel. 
İstanbul 1515 

Liman mıza muvasal.ıtı 
beklenen vapurlar 

(DİANA) vapuru 31 ma· 
yıı Pazar (Romanya ve Bul
garistan) dan 

(TEVERE) vapuru 31 ma
yıs pazar (İtalya ve Yu,a
nistan) dan 
Yakında limaoımızdan ha

reket edecek vapurlar 

.( GAŞT AYN ) vapuru 31 
mayıs pazar ( Burgaz, Kös
tence, Sulina, Kalas ve lb
raile) ye 
(DİANA) vapuru 31 mayı" 

pazar ( Selanik, Volos, Pire, 

Patraı, Brendizi , Ankona, 
Fiuma, Venedik ve Triyeste) 
ye 

(BALESTINO) vapuru 2 
haziran Salı (Samsun, T rab
zon, Batum ve Novorosisk) e 

( COSULİCH LİNE) kum
panyasının lüks vapurlarına 

aktarm'll edilerek ıimali ve 
cenubi Amerika limanlarına 

gitmek için tenzilatlı doğru 
bilt. verilir. 

Hereevi tafsilat için Ga· 
!atada mumhane (Lloyd Tri

estino) ser acentesine Tele· 
fon Beyoğlu 2127 veya Ga· 

latasarayında sabık Selanik 
bonmarşası binasındaki yazı· 
hanelerine. Telefon Beyoğ:u: 

2499 ve yahut S:rkecide Kır· 
zade hanındaki yazıhanesine 

müracıat edilmesi. Telefon 
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uponların tebdil.ne 
devam ediyoruz! 

arilerimiz neşrettiğimiz kupon
ları göndermesinler, saklasınlar 
"Politika., gazetesinin ilk 

'lıüsa.bakaıına ait kuponların 

fİtmukabilinde tebdili muamele 
1İne devam ediyoruz. Posta ile 
lfdığımız kuponların sahipleri
nin de isim, adres ve fiş numa
'•larım neşrediyoruz. Bu fiş 

nllmaralarını da tamamen ne,. 
tcttikten sonra kur'a çekerek, 
hediyelerimizin tevziatına bat
llyacağız. 

Dikkat! 
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--Piyangosu . ~~ 
5. inci Keşide 11 Haziran 1931 dedır. ~~ 

Büyiik ikramiye ~~ 
50,000 liradır. ~~ 
A ,·rıca · 15,000, 12,000, ~~ 

• • 
10,000, 8,000, §§ 

•• 
Liralık ikramiyeler ii 

• • -• 

ve 40,000 
Liralık bir mükafat vardır . 

--------·•• -·---------· ------

Tekaütlerin üçaylıkmaaşları aşa- Muhtarlara Rehber :~~htlı~:rı:e~r~f~~: 
da Yazılı gu .. nlerde ve isimleri ya- hıber, tapu ve nüfus ;şleri, izin kağıtları vesaireye ait mü

teaddit nümur.eleri muhtevidir Herkese lazımdır. 25 kuruştur. 

l M ı . b ı . de ·ı ektı"r A k D l . Bu kitap her evli erkek ve kadın 
zı 1 a ıye şu ~ erın verı ec ş ers erı ile nışanlanacak ve evlenecekler 

Eytam ve Eramil 
maaşları 

Askeri 
\!aaş numern:.iu 

Jlazirıt n 
OOOOI _ OO..f-00 1 Şehz•dehajı 

00401 - 00800 3 
0080 ( 1 ~,}() ı. .. 

3600 ı 3o.1~0 1 Yen lcıtml 

:ıuJS 1 - :ıo6<ıO .ı 

14001 14500 1 
14501 15010 :ı 
15001 1~~50 6 

4!501 - 43000 1 
43001 - 43500 J 
4J501 -:- 4'19oO 6 

45001 - 45500 1 
45501 46000 .ı 
46001 - 46480 ı. 

5000 1 50300 [ 
so;ıo ı so500 ;1 
!i060 1 - 50811) ti 

110001 - l!OJ.50 l 
20351 - 2065J .l 
2065 ı - 20850 {ı 

3)001 - JJ70~ [ 
:ıo:o ı Jl .lıo .ı 
31.lı)I - :l2)1!i 6 

26001 
26bl 1 
27W1 

- %h00 ı 

- ~7200 .ı 

- 277'10 fı 

0800 1 - 08400 1 
0840 1 - ~8800 :ı 

C8801 - 0908') 6 

Fatih 

" 
Aknray 

.. 
., 

Beşlktıj 

Galatasaray 

" 

Kulekapı 

,. 

" 
Katlık,,, 

• 

Çarşı 

. , 

Tekaüt maaşları 
Askeri 

~l:ıış nuınerc~u 

1 l:ı iri il 

O 1-t) ı \! Şe hı>debaşı 

O;J?O'l 4 .. 

.ııooı .1s1.>ıı 2 )'encamı 

.H251 - !lRi50 4 

17001 IHOO \! 
17401 17700 4 
17701 18020 7 

-WOJ 1 - 40JO ı 2 
-1-0JO 1 - 4000) 4 
45601 - 4()Cj(j() 7 

48001 - 48.100 \! 
48;ı() 1 - 48(ı()() 4 

48001 - 48'l20 7 

52001 - 52:.?50 2 
52251 - 524!i0 4 
52451 - !i2650 7 

11 :;oı 2ıtıoo 2 
21801 22100 4 
22101 - 22.150 7 

.ı;ıooı 

3M51 
3.1851 

~IJ4'i0 2 
- :J:l85() 4 
- 34.180 7 

~SıJ() 1 2!14;i0 2 

284!i 1 - 28850 l 
28851 292C)() "! 

1000[ 
10451 
107!il 

10450 2 
10750 4 
10975 7 

Fatih 

Aksaray 

.. 

1'ak.:-;im 

• 

Sclam;ıı 

" .. 

, . 

Eminönü 

• 

için kıymetli bir rehberdir. 25 kuru~ verip bu kitabı oku
yanlar mes'ut olup aşkın ne olduğunu anlayaklardır. 
Cin Alı• Çocuklarınıza faydalı v'!. güzel bir kitap o1mt

. mak isteyorsanız bu kitabı alınız. 25 kuruştur. 
T •z.f V d s· l Ahmet Refik 
1. arın e na ın ıma arl Beyin bu gü-
zel eserini herkes severek okuyacaktır. Meşhur Türk kadın
larından 6 tanesinin bayatını anlatır. 50 ku uştur. 
Aşk Ahla""kı Felsefe muallimi Hilmi Ziya Beyin 

eseridir. Asrımızın ahlak kitabıdır. 
Muallimler ve gençler bu mühim e5eri okumalıdır. 100 k. 

Sınıf Muallimi t1e Vazifesi 
Bütün muallimler için okumaları farz olan bir eserdir. lngiliz· 
ceden tercüme edilmiştir. Çok mühimdir. 100 kuruştur. 

O k A '"' 1 Ahmet Refik Beyin çok kıymetli ca gaıarı ve tarihimizin karışık bir devri-
ne ait eseridir. 50 kuru7tur . 
11.Jr.•ll"' B '[ l Ali Haydar Bey tarafından 
lVI l ı ı mece er toplanmıştır. Çocuklarımıza 
ve halkımıza eğlenceli bir kitaptır. 25 kuruştur. 

Babür Şahın Seccadesi :~şa~~~;;P 
temsili komedi. 25 kuruı:ur. 

O.. .. k n· d uünyanın en meıhur genç rumce e e kız romanı, yakında çıkıyor. 
t .............. ----··- -· .. --
L-·~-·-J.~tanbul Be~diyesi ilanları 

Yeni sene miinasebetile esnaf yedinde mevcut bilumum 
terazi dirhem, kantar, paskül, arşın, metro ile hububat ve 

maiyat ölçülerinin bilmuayene damgalanmasına 6 haziran 931 
tarih"nde başlanarak lS Ağustos 931 tarihinde nihayet veri
lecektir. Bu müddet zarfında hangi mıntıkada İcrayı ticaret 
edenlerin hangi ğün ve nereye müracaat edecekleri aşağıya 
yazılmış olduğundan alakadarların müracaatla mevazini dam
galatmaları ve bu müddetten sonra damgasız görülecek 
ınevazin esbabının umuru belediyeye müteallik ahkamı ceza· 
iye kanunun maddei mahsusuna tevfikan tecziye edilecekleri 
ilan olunur . 

1927 mali senesi nihaye· 
tine kadar Milli Hükümet 
bütçelerine müteallik borçlar
la Milli Hükümetin zamanına 
ait bütçe ve adi emanet he
saplarında kayıtlı borçların 
alacaklıları 1513 numaralı 
kanun mucib:nce şubat/ 930 
nihayetine kadar müracaatla 
müraı:a ıt vesikası almışlardı. 

Tayin edilen bu müracaat 
müddetin hitamından sonra 
tebeyyün ve tahakkuk eden bu 
gibi borçların alacaklıları için 

1-4-931 tarihinden itibaren bu 
kerre kabul edilen 1783 nu
maralı kanun mucibince altı 

ay daha müracaat müddeti 
tayin o'unmuftur. Eylül/930 
nihayetine kadar hitama e
recek olan bu altı ay müd· 
det zarfında alikadaranın 
mıballi ikamet itibarile tabi 
oldukları en büyük mal me
muruna ba istida müracaat 
ederek müracaat vesikası al
maları ilin olunur. 

İstanbul 4 üncü icra me
murluğundan: 

Tamamına (4960) lira kıy· 
j met takdir edilen Erenköyün
' de Kozyatağı'nda eski 19 

yeni 38, 39, 40 numaralarla 
mürakkam maa bağ köşkün 
nısıf hissesi açık arttırmaya 

vaz'edilmiş olup 15-6-931 tari· 
hinde şartnamesi divanhaneye 
talik edilerek 30-6-931 tari
hine müsadif salı gtinil saat 
14 den 16 ya kadar İstanbul 
4 cü İcra dairesinde açık art
tırma suretile satılacaktır. 

Artbrma ikincidir. Birinci 
arttırmada (500) lira ya talip 

ilmiye 
Maaş numerosu 

04501 - 0+51!5 
01001 - 01140 
0400 [ - 04070 

Küçiıkpazar 

Fatih 
Kumkapt 

Mülkiye 
\l..ı.a~ numeroıu 

0200 [ - 02200 2 
02201 - 02.150 4 
0':!351 - 02520 7 

Mercan 

Merkez mmtakası 6 haziran ila 26 haziran 931 tarihine 
kadar iskele zabıtai belediye kulubeıinde. 

Beylerbeyi nahiye mıntıkası 27 haziran ili 16 temmuz 931 
tarihine kadar. Beylerbeyi nahiye merkezinde. 

Kısıklı nahiye mıntakası 17 temmuz ili 26 temmuz 931 
tarihine kadar Kısıklı nahiye merkezinde. 

çıkmış olup bu kerre en çok 
arttıranın üstünde bırakıla· 

caktır. Arttırmaya iftirak için 
yüzde yedi teminat akçesi 
alınır. Müterakim verği, Be
lediye resmi, vakıf icaresi 
müşteriye aittir. 03501 - 03550 

oısoo - oısso ı 

02501 - 02510 1 
oaoo • - oJo40 ı 
02001 - 02557 1 

00501 - 00542 

Bışiktaı 

Taksim 

Kulekap< 
Sel!msız 

l Iıydırpa;ı 

l~minonll 

Mülkiye 
Maq aumerosu 

0001 - 00300 1 
00301 - 00600 3 
00001 - 00800 6 

32000 - S\!100 l 
52101 - 32200 3 

08001 - 08300 1 
08301 - 0850') 3 
08501 - 08680 6 

\!900 [ - 29250 1 
291!51 - 29~00 3 
1!9501 - 29710 6 

25001 - 25~ 1 
25201 - 25400 .~ 

25401 - 25525 6 

13001 - 13\!00 1 
13201 - ı.~350 J 
13~51 - 13530 8 

19501 - 19630 1 

21001 - 21250 1 
211!51 - 21500 3 
21501 - 21770 6 

16001 - 16350 1 
16351 - 16650 3 
16651 - 16990 6 

Mercan 

.. 

KUçOkpazar 
.. 

Divan yolu 

" 

Kumkapı 

" 
• 

Ama vutk!Sy 
.. 
.. 

Kamerbatun 

• 

Kuımpata 

Selim;ıı 

• 

Haydırpaıa 

05001 - 05250 1 Emm•>nü 

05251 - 05450 3 
05451 - 05700 6 

32SOI - 32000 "'2 
,)\!601 - 3lfı60 4 

10001 - 10200 
ıoıoı - ıo.ıoo ' 
ıoaoı - ıouo " 

28001 - 28150 2 
28151 - 28300 4 
2830 [ - 28-IJO 7 

26001 - 261~0 il 
261~1 - 26300 4 
26301 - 36J70 7 

14001 - 14150 2 
14151 - 14300 4 
14301 - 144~5 7 

19001 - 19105 2 

22501 - 2;050 2 
22051 22800 4 
22801 - 23020 7 

KüçOkpazar 

• 

Oivanyoll 

" 

Kum kıpı 

• 

Arnavutköy 

Gatata>aray 

" 
• 

Tartabaşı 

L skudar 

" 

1800 ı - 18200 2 Kadıköy halinde• 

18201 - 18400 4 • 
1840[ - 18560 7 • 

06501 - 066:i0 i 
06651 - 06750 4 
06751 - 06980 7 

Cırşı 

• 

ilmiye 
Maaı numerll'.'iu 

04501 04525 2 
OlOOI - OJ 140 2 
04001 -- 04070 2 

03501 03550 2 
02501 - 0251 o 2 
03001 - 030-1-0 2 

02001 - 02057 il 

00601 - 00~05 2 
oısoo - 01~:;o 2 

Küçi.ıkpar.ar 

f'atih 
Kumkapı 

Beşiktaş 

li:ulekapısı 
Seltmsır. 

Haydarpaşa 

Eminönü 
li:amerhatun 

Avans ve Hidematı vataniye ma..: 
aşları 1 haziran 19 31 de kadınla
ra ve 2haziran1931 de erkekle
re Hoçapaşa Maliye şubesinden 
tediye olunacaktır. 

r Devlet Demiryolları idaresi 
-, 

ilanları I 
Münakasaaı feshedilen muhtelif bina vevagon camları pa

zarlıkla mubayaa edilecektir. Pazarlığa iştirak edeceklerin 
3 lıuiran 931 çarşamba giinü saat: 15 te 2050 liralık te
minatlırile birlikte Ankarada ll'WeJl'C daireııine mürua.at 

evleıneleri. 

Doğancılar Belediye merkezinde soa defa olarak 27 tem
muz ili lS ağustos 931 tarihine kadar vezinlerin damga 
muamelatına devam edilecektir. 

* * " 
Pazarlıkla ben:ıin ve gaz 

Pazarlıkla sekiz bin kilo benzin ve sekiz bin kilo gaz alı· 
nacakbr. Taliplerin S25 lira teminat akçesi getirmek şartile 
31 mayıs pazar günü saat on beşe kadar levazım müdürlii
ğline gelmeleri. 

Günlen 
1/2 

3/4/6 
71819 

10/11113 
16/17 

18120/21 
22/23 

24/25/57 
28129/30 

baz:ran 

" 
il 

il 

il 

" 
il 

il 

Rumelikava~ 
Yen;mahall~ 
Sarıyer 
Büyükdere 
Tarabya 
Yeniköy 
istin ye 
Uluköv 

.3alida muharrer günlerde damga muameleıinin icrası 
mukarrer olduğundan esbabı alakanın mahallinde bulunacak 
memuru mahsusuna müracaatları ilin olunur. 

* * * 
Üsküdarda ( Salacak ve Şemsipaıa ) sahillerinde umumi 

deniz hamamı inşa ve işletilmesi pazarlık suretile taliplerine 
verilecektir. Bu mahallerde deniz hamamı yapıp işletmek 
isteyenlerin pazarlığına iştirak etmek llzere 6 haziran 931 
cumartesi günü saat 14 te encümene müracaatlan 

* ... * 
Belediye mevkiinde haziran 6 ili 12 Anadolubisar ve 

Yeni mahalle 
Kanlıca İskele civarında ,. 13 ., 14 
Çubuk"u Mektep yanında ,, 15 11 16 
Papbahçe Arnavudun kahvesi 11 18 11 20 
Beykoz Dairede 11 21 11 27 
A. kavak Kavakta 11 28 11 29 

Balada gösterilen günlerde ve mevakide esnafın ellerinde 
mevcut mevazin ve mikyasatla dirhem ve ölçeklerin Memuru 
mahsusu tarafından rusumu alınmak suretile damgalanaca· 
ğından alakadar esnafın mezkür ;::ahallere müracaatları 
ilin o\ımu~ 

l(iralık gazino 
Büyükadada rıhtım caddesinde kain bel.ediye m~i gaziJ;ıo 

bir seneden üç seneye kadar pazarlıkla kıraya verılecektır . 
Taliplerin ş..rtnameyi görmek için her gün pazarlı~. i~in 86 
lira teminat akçelerile beraber 416/931 perşembe gunu saat 
on beşe kadar levazım müdürlüğüne müracaatları. 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 
.,u ikinci teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre Tür

kiyede İş yapmağa izinli bulunan (Sosyalist Sovyet Cumhu
riyetleri ittihadı Ticareti Hariciye Bankası) bu kerre müra
caatla Bankanın Türkiye umumi vekili mösyö Azovski'ye ve
rilmiş olan vekalet müddetinin 1 ağustos 931 tarihine ve 
müdür muavini İzrail İsaakoviç Lurye Efendiye verilen ve
kalet müddetinin de 20 ikinci teşrin 931 tarihine kadar 
temdit edildiğini bildirmiş ve lazımgelen vesikayı vermiştir. 
Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık iörülmiış olmakla ilan 
olunur. 

Hakları tapu sicillerile sa
bit olmayan ipotekil alacak· 
lılar ile diğer alikadaranın 
ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz 
ve masarife dair olan iddia· 
larını ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müs
pitelerile bildirmeleri lizımdır. 
Aski halde hakları tapu si
cilile sabit olmayanlar satıt 
bedelinin paylaımasından ha
riç kalırlar. 

Alikadarların yeni icra ve 
iflis kanununun 119 uncu 
maddesine göre tevfik hare
ket etmeleri ve daha fazla 
malümat almak isteyenlerin 
930t532 dosya numaralile 
memuriyetlerimize müracaat· 
!arı ilan olunur. 

... --ACELE __ _ 

Satılık Kotra 
(Z.) rumuzuna İstanbul pos
tahaneıi 176 numerolu kuh 
adresine tahriren müracaat 

edilmesi. 

İstanbul ikinci ticaret da
iresinden: 

lstanbul Türkiye lı bankagı 
vekili avukat İsmail İsa beyin 
İzmirde Ömer ağa hanında 
turfandacı Abdullah Ef. i1e 
Meyvehoıta kabzümal Rıza 
zade Hakkı Ef. aleyhlerine 
ikame eylediği alacak dava· 
sının reddine dair sadır olan 
10 Temmuz 930 tarihli ve 
263 adetli ilim suretlerinden 
birisi medyun Hakkı Ef. ye 
tebliğ kılınmış ise de diğer 
müddaaleyb Abdullah Ef. nin 
ikametgibının meebuliyetine 
binaen tebligatı lazime ifa 
kılınamamış olmasından dolayı 

bermucibi talep bir ay müd
detle ilanen tebligat icrası 
karargir olmuş ve tebliğ ma
kamına kaim (olmak üzre ila· 
mın bir sureti mahkeme di
vanhanesine talik edilmiş ol
mağla bl'faber gazete ile de 
ilan olunur. 
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MlLLlYb:T !'AZ.Al< .)! MAY l:S 1931 

Bu müstesna fır.saHan istifade ediniz 

Ticaret odasının mü!laadei mahsusasile yalnız 1 ila 16 hazirana kadar 
Kostümler - Pardesüler • 

Muşambalar TENZİL Ve· saireaen mürekkep mühim bir stok üzerinde 

Galata'da • Karakoyde Kain büyük elbise mağa~asında 

- -· "'. '·f,,._~~ • .... ~.~.: . ,. :-'" 

Zayıf ve iştihasız 
olanlara Fosfatlı Şark Malt 

1 
hulasası kullanınız. Her 

eczanede satılır. 

lstanbul Menkul Kıymetler ve Kambiyo 
Borsası ve Osmanlı Bankası komiserliğinden: 

27 EJ ltıl l 930 tarihli ve ı 726 numaralı kan una te vlikan lstııı· 
lmlda Bınk.lar konsorsiyomll rauhndan Oımanlı Bınkuına çek 
ola r ık ıe~lim , e bankadan istirdat olunan i ıterlinlerlt bllnların 

mukabilinde mevkii tedavüle çıkarıl an ve bankayı iade olunan 
ıhliyat eırakı nakdi ye mikdarını mübeyyln otuz beşinci tebliğ. 

1- Döviz vaziyeti 
1 - 2 1·5- 1931 carlhine kadar Konsouiyo•cı 
U •man lı bank asını çılc ol•rak t•9llııı edilmiş olın 

J. !l.38500 

2 - 21-ö-1 931 den 28-5- 1931 tarihine kldar J. 1000 

rnnsorslyomc• Oı manlı Bankasını çek olıuk 
Hlin edilen 
S - Ha fta zarfında is ıirdıt olunın 4-0500 

4 Fule 39500 

~ - 28-5·1 931 culblne kadar ıuli mıı JtkOnu L 199000 

2- ihtiyat evrakı nakdiye vaziyeti 
\'uk ardalci birinci madde mucibincı lsterliıl 

ıu ll ınııı muhbilindı mc•kli ıe4ıvül• çıkı-
rılmı ~ olan lbılyar evrakı nıktlJt r. L. 11453914,68 
Yukardaki ikinci madde muclblnco hıfta 

,.rfında isteri in tcsli rr n muiabili •de 
ıııevkll ıedıvüle çıkarıl an evnk ı n ıkdlye 'f. L lOJı 3 
\'ukardakl üçüncü ııııddı •uclbincı hıftı 

ıarlında iıt l rdat olunan llıerll•lıre •ıklbll 
iade olunon evrakı nılcdiyo T. L. 4 171a!,t5 

Fark T ı.. 4-07029,~5 

\'uklrdolı:I beşin ci mıddo mucibince !8-5-1931 
tarihine hdar mcvlui ıe~avll le çıhrılmış olan 
ihtiyat evrak ı nakdi.re yelcOnu T. L 2046885,43 

! 7 ey! OI 1930 tarih ve 1726 numerolu konun ıcvlihn keyfi yet Ma· 
!iye Yekll e ıi umın• tebliğ ve ilin olun ur. 

1726 Nun1erolu 27 Eylfil 1930 tarihli kanunun 
tatbiki do)ayısile vaki olan ihtiyat Evrakı 

Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışları 
28 Mayıs 1931 tarihindeki vaziyet 

1° - Döviz Giriş ve Çıkışları 
21 Mayıa 1931 tarihinde mevcıut 
evelki bakıye 
T ahail edilen yabut hafta ııarfmda 
tahsil edilecek olan D&rizler 
2115 - 28/5 tarihine kadar 
Hafta zarfında çıkan D6vizler 
21/5 - 28/S taribbae kadar 

Fark 

ı, 1,000 

.ı 40,500 

!. 238,500 

.ı 39,500 

28 mayıs 1931 tarihinde Oımanlı !, 199,000 
Bankası yedindeki Döviıler yek6nu -----

20 - İhtiyat Evrakı Nakliye Giriş ve Çıkışları 
Çıkan Evrakı naktiyenin T. L. 2,453,914,68 
21 mayıs 1931 tarihindelılı 
bakiyesi 
Hafta zarfında çıkan evrakı T. L. 10303 
naktiye 21/5 - 28/5 tarihine kadar 
Hafta zarfında giren evrakı T. L. 417,332,25 
nakliye 21/5-28/5 tarihine kadar 

Fark 

Çıkan İhtiyat evrakı nak
tiyenin 28 mayıs 1931 
tarihindeki yekünu 

T. L. 407,029,25 

r. L. 2,046, 885, 43 

Osmanlı Bankası 

Deniz levazım satın alma 
komisyonundan: 

6500 kilo süt (!haziran 931 pazartesi günü saat 11 de mü• 
nakasaya konmuştur. 

10,270 kilo (Muhtelif cinste yaş sebze ! l haziran 931 pa
zartesi günü saat 14 te münakasaya konacaktır. 

Heybeli Adada deniz harıp mektebi ve lisesinin 931 senesi 
birinci altı ayhk ihtiyacı olan yukarda yazrlı 6500 kilo süt ve 
10,270 kilo muhtelif cinset sebze münakasaya konuldu. 

Münakasa zamanı olmak üzere tayin edilen 11 haziran 931 
pazartesi günü saat 14 te yaıpılacak açrk münakas;ı.da teklif etli 
lecek fiatler muvafrk görüldüğü t~kdirde ihale edilı;ceklı:ı-in
den şartnamesini almak isteyenlerin her gün ve vermek ist e
yenlerin ihale gün ve saatinde Kasımpaşada deniz müzesi 
umum kapısının üstündeki deniz levazım satın almak omıs
;•onuna müracaatları. 

r ,, .., Dr. HORHORUNi ,... <ı,' 
' 
\ı"" ı,,., ;.;ltı Tok atlı\Un ,·anın da mektep sok :l5. 
f ! ···I:;:: ;~~~;fj[f [ lrıgUn t-ahah tan aıc~nına kadır. ;j;]jF: ıj1~H!1ji_JH1~~1~11 ~: 

Emniyet sandığı mü
dürlüğünden: 
Muhammen lkru Morhıınıtın cin• ve nevi norçıun u. ismi 

Kı ymeti No . .. 
2540 2078 Usklidarda Kefçedede mahallesinde Karaca 

ahmet sokağında 337 numaralı bir hanenin 
tamamı. Emine Hayriye H. 

1105 2188 Eğri kapı Hacı ilyas mahallesinde taşcı soka-
ğında eski 12· yeni 32 numaralı bir hanenin 
tamamı. Sait Celalettin ve Mehmet Nev

zat Ef. !er velisi İhsan Ef. 
14948 2237 Galatada klıcalı paşa mahallesinde Medreae 

sokağında yeni 18 numaralı maa müştemi!At 
bir sahilhanenin tamamı Ayşe Hacer H . 

ile Lionida Ef. 
864 2553 Balat Hocaali mahallesinde bakkal sokağında 

eski 13 yeni 15 numaralı bir hanenin tamamı 
Fatma ve Servet H. !ar 

617 2566 Eyip Kaaım çlvuf mahalleainde balıkçı bak-
kal sokağında eski 10 yeni 12 numaralı bir 
hanenin tamamı. Hüsameltin 8. 

4800 2613 Alaca hamam Hoca Alaettin mahallHinde 
tahmis önü caddesi sokağında eski ve yeni 
68 numaralı bir dükkanın tamamı. Fehmi 

bey tarafından Ali Ef, bilvekille 
1330 2656 Tophanede Muhittin mahallesinde Çukurcuma 

sokağında eski 21 yeni 23 numaralı bir ha
nenin tamamı. Hatice Nuriye H. 

573 2919 Üsküdar İcadiye mahalleaipde Kayıkçı şöh-
ret sokağında eaki 38 yeni 34 numaralı maa 
bahçe bir hanenin tamamı. Onnik Ef. ile 

Mm. Nunik 
2804 3227 Unkapanı elvanzade mahallesinde atik tepe-

paşı cedit tepebaşı caddesi sokagında eski 14 
yeni 4 numaralı bir hanenin tamamı. 

Ahmet Hamdi Ef • 
2196 3273 Beyoğlu Hüseyin ağa mahallesinde karga so-

kağında eski 18 yeni 22 numaralı bir hane
nin tamamı. Mm. Siranuş 

24000 3171 Beyoğlu Küçük pangaltıf mahallesinde cabi ve 
bekçi sokağında eski 16, 18, 2o yeni 21, 
23, 25 numaralı maabahçe bir hanenin alb 
hi11e itibariie beş hissesi Madam Agavni 

383 1845 Çarııyıkebirde batpazarı caddesinde eıki 63 
yeni, 61, 63 numaralı maa oda · düklkimn nıaıf 
hiııaui. brahim Ef. 

1440 3592 Balatta Hocaali mahallesinde Hamam soka-
ğında Nki ve yeni· 57 nnmaralı bir hanenin 
tamamı. Tahsin, Hurıif, Seza ve Hafız 
Nihat Efendiler · -

1725 3795 Hasköy Sütlücede Mahmutağa mahallesinde 
Tekke sokağında e1ki 34 yeni 48 numaralı 
bir hanenin zemin ve ebniyesi Mehmet 
Sadullah Ef. ile Makbu'e Hilnım. 

5940 6081 Bakırköy Cevizlik mahallesinde Hat boyu ve 
hamam sokağında eski 53, 55, 34, 32, 57 yeni 
24, 26, 39 numaralı maa dükkan hanenin ta-
mamı. Şükrü Bey 

8280 6173 B ogaziçi Vaniköyde ve caddesinde atik 50, 
77, yeni 92, 95 numaralı mukaddema maa 
ahır ve arabalık mahallerini müştemil · ma'i'" 
müttemilAt 1ahilhane elyevm arsayı müütemil 
sahilhane. İsmail Hakkı Bey 

8900 6432 Beşiktaş Cihannüma mahallesinde Serencebey 
şokağında eski ve yeni 31 numaralı bir ha-
nenin tamamı~ İbrahim Rifat Bey 

8173 6294 Vefada Darülhadis mahalleıi.nde Türbe soka-
ğında eski 5 mükerrer yeni 9, 11-4, 1, 4-2~ 
numaralı iki hanenin tamamı. · Osman 
Kamil B. · 

4253 6773 Kabataıta Ömeravni mahallesinde Karaabalı 
sokağında eski 46 yeni 56,58 numaralı iki 
hanenin tamamı. Ahmet Akif B. Ne1ahat 
Gülfem H, Şerif Celalettin Bey 

5930 6972 Hocepaşada Ebussut cadd~nde eski 8 yeni 
67, 69 numaralı bir hanenin tamamı. Emi
ne Mihriban H. tarafından bUvelaye Fatma H. 

1364 7068 Kocamustafapaşada Canbaziye mahallesinde 
Ağaçayırı sokağında eski ve yeni 2 numaralı 
bir bap hanenin tamamı. Meliha ve Muni
se Hanımlar 

3175 7076 Şehzadebaşında muhtesipkaragöıı: mahallesinde 
Yaverağa sokağında eski ve yeni 3 numaralı 
ııukataalı natamam bir hanenin tamamı. 
Fatma Nimet, Fatma Şükrüye Han mhrla 
Recai Ef. 

6226 7432 Bakırköy Kartal Tepe mahallesinde iııc rli 
sokağında 61 numaralı rubu tevsi intikalli ve 

,-------------------------

• 

Bugün işe başlayabilirsiniz. 
Para biriktirmeyen başlamak için mutlaka ay ••)'• ıse

nebaşını belr lem ek ve ya bir yıldönümüne intiııar etmek 
şart değildir. . . 

Hemen bugün iş Bankasından bir kumbara alarak 1 

parıı biriktirmeye başlayabilirainiıı:. 

Büyük ve küçük binlerce kiti, kumbara .a.yeııinde, bir 
iki sene içinde sermaye sahibi olmuşlardır. 

1 TÜRKiYE İŞ BANKASII 

kurup, daha faıılaııına para venııd 
giinahtır. _ 

Yarı yanya daha ucuz ve daha müeuir 
1erli malı olan FA YDA'yı istimal ediniz. 
Sinek, ıivrisinelr, tahta kurusu, pira, güve 
resair haıaratı yumurtalarile aniyen mahv 
ve itlaf eder. Kokusu latif. Kat'iyyen 
leke yapmaz. Bütün devairi devlet ve 
müeıseı;atı milliye ve ecnebiye FAYDA 
istimal eder. Kutusu 50 büyük 75 bir 
jdloluk 125 kuruıtur. Hasan ecza deposu. 
Toptancılara tenıı:i!At. 

üç rubu tevsii intikalııiz köık maa baiı ve 
kulübe Fatma Melek H. 

385 17150 Uzunçarııda yavaşcqahin mahallesinde Gaz
nevi Mahmutefdndi ' mektebi sokağında eıki 
11 yeni 19 numaralı bir hanenin altı hi1Se 
·itibarile üç his.aeai. Fatma Hanım 

27764 20247 Galatada Hacımimi mahallesinde Kumbaracı 
sokağında eski 4, 6, 8 yeni 4, 6, 10 numaralı 
bir apartımanın tamamı. Ethem Adil B. 

9020 20247 Galatada Hacımimi mahallesinde Kumbaracı 
ııokağında eski 6 mükerrer ve yeni 8 numa
ralı ve apartımandan geçilir hakkı mUruru 
havi müstakil ittihaıı kılınan bir maA-azanın 
tamamı. Ethem Adil B. 

4750 2087 BUyükadada Yalı mahallesinde kumsal sokağın-
da 3 numaralı bir hanenin tamamı Mm. Eftemiya 

Yukarıda ikraz numaraları yazılı emlak vadesi hitamında 
borç ödenmemeıi hasebiİe altmq bir gün müddetle satılığa 
çıkarıldığından talip olanların ve faıla tafıillAt almak latiyen
lerin sandık satış amirliiine müracaat ulemeleri lüzumu ilin 
·•~nur. 

- _ _.,! 

M. M. satın alma 
komisyonu ilanı 

Kırmızı domates, bamY' i 
patlican, fasulye, kabak, sf 

mizotu, yeşil biber. . 
İz mitteki kıtaatın ih tiyaı1 I 

olan balada cinsi yazılı yed1

1 

kalem taze sebze kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur 
İhalesi 20 - 6- 931 cumartel 
günü saat 15 te İzmit 23iic 
fırka satınalma komisyonun 
yapılacaktır. Taliplerin şarl· 
nameyi görmek üzre Fındık 
lıda hey'etimi:ıe ve ıartnaııı1 

almak ve tekliflerini verme~ 
üzre teminatlarile birlikte fr 
mitte mezkür komisyona nıU· 
racaatlan. 

* * * 
ıalahiyede bulunan kıtaatıt 

ihtiyacı olan yedi kalem erı 
:ıak, yem ve mahrukat kapıl[ 
ııarfla münakasaya konınııl' 
tur. İhalesi 16 haıiran 93i 
salı günü saat 14 te ııılahiye· 
de askeri 1abnalma komi~ 
yonunda yapılacaktır. TallY: 
!erin prtnameyi görmek iİ 

Fındıklıda heyetimize ve şs 
name almak ve tekliflerİJI 
vermek üıı:re teminatlarile b' 
Jilete ı•lahiyede meı:kür k 
misyona müracaatları. 1 

* * * 
Malüllerle tehit yetimleri~ 

931 sen..si ikramiyelerinin tel 
biti için tubelerine müraca•

1 etmek Uzre 30 mayıs 93 
akıamına kadar verilen miid 
detin görülen lür.um üıı:erİll 
30 haziran 931 akıaınıı'1 

kadar temdit edilmiı oldu~ 
uı. olunur. 

• • • 
Afiyon karahisarındaki el 

raduı. ihtiyacı olan sığır e 
kapalı zarfla münakaaaya ko 
muıtur. ihalesi 13/6/931 c 
martesi günü saat 9,30 d 
Afiyon karahisannda askej 
sabn alma komisyonunda yı 
pılacakbr. Taliplerin şartıııj 
me almak ve tekliflerini ve~ 
mek ü:ıere teminatJari 
mezkür komisyona müracl 
atları. 

• * * 
lımirde bulunan 57 nci fı 

ka hayvatının ihtiyacı ol 
kuru ot kapalı r.arfla müıı1~ 
kasaya konmuştur. İhalesi 1 
6-931 çarşanba günü s~' 
15,30 da İımirde miistabkt .ı 
mevki satınalma komisyooııı~ 
da yapılacaktır. Taliple' 
şartnameyi görmek üzre fı~ 
dıklıda hey' etimize ve şıır1 
name almak ve teklifleri V 

mek üzre teminatlarile rııe 
kür komisyona müracaatfııt' 

ÇİKOLA1" 
CEMİL 
ŞEKERCi 

HAFIZ MUSTAFA 
VE MAHTUMU 
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