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Avrupa Birliği ' Yarın Reisicümhur intihabı yapılacaktır 
ve 

liükiımetin Cevabı 
Siirt meb'usu: MAHMUT 

Avrupa birliği etrafındaki fa
o.liyet, normal bir halde devam 
ederken son zamanlarda Paris
~c toplanan tali komisyonların 
1Şleri nasıl karıstırdıklarını faa 
liyete ve maks~da nasıl bir 
tenk ve hususiyet vermeğe ça
lıştıklarını dünkü makalemiz· 
de izah etmiştik. Şüphe yok ki, 
tali komisyonların bu tarzı ha· 
teketi, hem salahiyetleıri, hem 
de umumi ve büyük gayenin 
ıneqfaatleri dahilinde değil
dir. Mesela Pariste toplanan 
bu tiili komisyonlardan biri 
Şarki Avırupada hububat mese
lesini tetkik etmek istiyor. Va
~ifesi, basit bir anket iken, fi
l7n işlere karışıyor, hububat i
§tni geniş bir rüyet zaviyesin
~en mütalea edeceği yerde bu 
ışi, mahdut mıntakalara ve 
llıalfun bazı devletlerin vaziyet 
\le ihtiyaçlarına göre halle ~
vaşıyor. Şarki Avrupada keyfı
Yet ve kemiyet itibarile en 
kuvvetli bir mevcudiyet ifade 
eden Rusya ile Türkiye; bu 
tetkikte nazarı dikkate bile a
~lnınıyor. Tabiidir ki, siyasi ve 
1ktısadi bir çok sebep ve şartla
rın neticesi olaı1 hububat me
&elesinin halli yolunda bu yüz
den müsbet bir adım bile atıla
mıyor. 

Pariste içtima eden diğer 
~ır tiili komisyon gilya Avrupa 
•ttihadı komisyonunun müza
keresini tanzim ile uğraşıyor. 
Ortaya; procedure namı altın
da İsviçre Hariciye vekilinin 
bir raporu çıkarılıyor. Bu ra
Porun istinat ettiği mantık ve 
~ükürnlerin karşısında hayrete 
düsmemek kabil değildir. Ra
Pora nazaran Avrupa ittihadı 
komisyonu, Cemiyeti Akva
illın bir komisyonu imiş... Bi
ııaenaleyh bu komisyonun teş
kiltı ve mesai!ri, Cemiyeti Ak
"arnın esaslanna göre tanzim 
tdilmeli imiş .• Bu ve buna mü
masil işlerde, Cemiyeti Akva
ıtıa dahil olmayan Türkiye, 
~usya ve İslanda'nın karışu
I'tlması doğru değilmiş ... 

Bir bakışa göre, bu procedore 
Almanya, İtalya, Macaristan, 
eulgaristan ve Yunanistanın 
lehimizdeki tekliflerini d"i5fu'
ltıek ve Türkiye ile Rusyanrı 
A.vrupa ittihadı mesaisine i~ti
takine mani olmak iç·in ortaya 
alatılmıştır, denebilir. Alakadar-
rın ve taraftarl.ırınm iddiala

tına göre Avı upa ittihadı mü
essesesi; aıemşümUI bir mahi
Yeti haiz olacaktı. Halbuki ta-
6avvur edilen yeni şekline göre 
g"cne Cemiyeti Akvamdan bir 
tkseriyetin hakimiyet ve nüfu
~Unun yürütülmesine vasıta o
~~a~ demektir. insaniyeti bü

Yuk ıdeale götürecek yol bu 
ltıudur? 

_Herralde Avrupa ittihadı ko 
ltı!sy · ıile Cemiyeti Akvam a
tanındaki münasebetin hududu 
ııu çok iyi tayin etmek lazım
<lı:. Bu komisyon olsa olsa, Ce
~1yeti Akvumm mesaisi dahi
.1nde olan tahdidi teslihatın 
b~z.ari komisyonuna benzetile-
thr. Hatırlardadır ki tahdidi 

teslihat ihzari kcmisvonuada 
Cemiyeti Akvama dahil olma
Yan Türkiye gibi, Rusya gibi, 
A.rnerika gibi devletler de işti
rak etmiş ve bu i~tirak komis
~onun mesaisinde büyük faide 
•eri mucip < '.nuşt·ı. P.:erhalde 
l>ariste toplana:l tC.11 komisyo
t,ı.uı kararı, işi karıştırmış bulu 
ııuyor. Cemiyeti Akvam katibi 
~llıumiliğinden Har:ciye \ e~i
~ize gelen son mektup ıle 
1lk davetnamenin mana ve ma· 
lıiyetleri arasında ı-·;yük bir 
fark mevcuttur. İlk clavetna
~tde mayıs ayı içinde Avrupa 
ittihadı komisyonunun topla·· 
11acağı ve içtima tarihinin ay
~ca bildirileceği yazılmıştı. 

Uznamede cihan iktrsadi buh
tanının tetkiki gibi mühim bir 

(Devam; 6 ncı sahifede) 

Gazi Hz. yarın Mecliste 
bir nutuk irat edecekler 

•••••••••••••••••••• 
1 G · H 1 
ı azı z. : • • • • 
İ Sakaryaya kadar İ Jlullarrlrl : Ahmet HAMI> 

1 'bir tenezzüh 1 
Meclis açılınca Divanı riyaset, milteakıben ı -- : 

Reisicilmhur intihabı yapılacaktır i iai~:!!RA8;z~::ri ~: 5 
f ransa vakıa bir 

harp kazancb u• _....__ = .,.,,,~._, n 1 1 aabah Sakaryaya kadar ( 

ı 
• trenle gidip gelmek sureti- • 

Celseyi Meclisin en yaşlı azası olan stanbul meb'usu Abdili- 1 le bir tenezJ!üh yapmışlar- : 

hak Hamit Be}rin küşat etmesi kuvvetle muhtemeldir ı:: •• ••••••••••••••• Fakat milyonlarca kalp kaybettı : 

ANKARA, 2 (Telefonla)
Dördüncü B. Millet Meclisi 
pazartesi toplanıyor. l\leb'us
lar dünden itibaren buraya gel 
meğe başladılar. İşçi ve amele 
meb'uslardan bazdan bu me
yandadır. 

Yeni meb'uslar bugün Mec
lise gelerek, lokanta ve istira
hat odalarında meb'us arkadaş 
larile tanışıp görüştüler. Ame
le ve çiftci meb'uslar elbiseleri
ni muhafaza ediyorlardı. 

Birinci celsede azanın kahir 
ekseriyetinin bulunacağı anla
şılmaktadır. İçtimaı kimin aça 
cağı henüz belli değildir. En 
yaşlı aza veya muvakkat bir 
reis celseyi açacaktır. 

En yaşlı azalar Abdülhak 
Hamit, Necip Asım ve Kars 
meb'usu Faik Beylerdir. Ab
dülhak Hamit B. pazartesi sa-

Y ann Paediıte mühim bir nutı 
İrat edecek olan 

GAZI Hz • 
genç azalan Sıvas meb'usu 
Mehmet oğlu İsmail, Mersin 
meb'usu Ferit Celal, Yozgat 
meb'usu Avni ve Afyon meb'u
su Ruşen Eşref Beylerin yap
ması ınuhtemeldir. 

Reiaicümhur intihabı 

kik edilecek ve hey'eti unıumi
yeye arzolunacaktır. Meb'usla
nn birinci celsede tahliflerinin 
içrası için kendilerine üzerinde 
ant yazılı varakalar tabedilmis 
tir .Bu andın içinde teşkiliitı E~ 
sasiye Kanununda tasrih edil
miş bulunan yemin yazılıdır. 

Meclisin müzakere edeceği 
meseleler 

ANKARA, 2 - Meclisin 
fevkalade içtimaında hükfıınet
çe müzakere edilmesi teklif e
dilecek layihalar şunlardır: 

1 - 931 bütçesi, 
2 - Aylık muvakkat bütçe, 
3 - İcra ve iflas kanununun 

tadilatı, 
4 - Valilerin salahiyetleri

nin tevsii, 
5 - Kazanç, arazi, musakka 

fat ve veraset vergilerinde ya
pılacak tadilat, 

Kabinenin 
vaziyeti 

İsmet Pş. kabinesin 
de esaslı değişiklik 

ANKARA 2 (Telefonla) -
Kabinede yapılacak tadilat et 
rafında alınan son malumat şu 
dur: 

Tebeddülat etrafında ortaya 
atılan isimler birer tahminden 
ibarettir. Vekillerden bazısının 
değişeceği doğrudur. Fakat E 
saslr bir tebeddül beklenemez. 

Herhalde İsmet Paşa kabine 
si eski simasını muhafaza ede 
cektir. Hele istirahata mühtaç 
oldukları için yüksek makam
daki bazr zevatın çekilmeleri a 
srl ve esası olmayan bir şeydir. 

O ayinler 

Bu, asırlann bırakhğı bir mirastı 

/ir•nıe ve.•p•re·nın LDbnanda ya .. tırdıflı meraslmdem 
1-firanşe Despere, 2-LDbn•n r'lslcUmhuru Şart Debbas 

Türkiye Cümhuriyetinin letl-e de alakamız olmıyacaP-r 
kendi yuvasını kurmalk ve ken tabiidir. Fakat, heyhat!, Ma~ 
di yuvası içinde y~ama!ktan dater srfatilıe Suriyeyi istila e
başka bir siyaset takip etme- den Fransızlar bizi raıhat bı
diğini artık bütün cihan anla- raksalardı, biaiıın süklln ve em 
mıs bul.unuyor. Böyel olunca niyetimizle oynamağa basla
makaleledmizin başlığında - masalardı şimdiye kadaı: oldu 
ki Sıııriye ve Fransız tabirleri ğu gibi gene ıhiç sesimiz çık
İl'k bakışta biraz garip görüne mazdı. Y azılanmızı daima ve-

- \.ektir. sikalara, vak'alara ve gözle gö 
yeni e~ aslar üzerine Suriye artFk bizden ayrıl- rülen vaziyetlere istinat ettir-

mıştır. Suriye ile komşuluktan mek prı:'1siplerini taıkip ettiği 
müzakere başlıyor ve hissi rabrtıılarımızdan baş- miz için bu sözlerimizde şah-

Küşadı müteakip riyaset di
vanı intihabı yapılacakur. İda
re amirlerinin geçen senekinin 
ayni olacağı zannedilmektedir. 

ANKARA, 2 (Telefon) - ka ibir alakamız kalmM11Jştır. si .bir iddia, siyasi bir maksat 
Harici borçlar meselesi, yeni Komşumuzun gazeteleri biz- araıma!k beyhudedir. Alakadar-

,.. __ ,, . . H . rlen hemen her gu'·n ıbased- ve ların v ıb'"·- "'-"-n--Uıte zabıt k&tipliğj vazifesi~ 
1 

bir safhaya gınyoc. iimıllerin b" 1 ~· e uu ... ssıa Suııs.uıı ve em-
ila edecek olan vekilleri yeni esaslar dahilinde ecne ı ~rgaruo anlar müstesna niyetlıeri ile oynanan ibiz Türık 

Müteakiben Reisicümhur in 
tihabı yapılacaktır. Reisicüm
hur Hz. bir nutuk i-rat ettikten 
sonra içtima talik edilec-ektir. 
İkinci içtimam pazart~si günü 
yahut beş gün sonra yapılması 
muhtemeldir. 

AVNt B~7 RUSEN EŞREF B. I işi halletmek üzere müzakereyi ~!m:rlt ~ze.re, bize karşı büyüık lerin dikıkatlıe dkuımaları maık-
ır samımıyet ve hüsnü niyet sadıım.ızr izaha ıkafidir. 

Jçtiınaa ,·jya1et etmesi mubtem .. 
olan 

ABDÜLHAK HAMtT B, 

bahı geleceğinden Meclisi . 3:ç-
"htimali cok kuvvetlıdır. 

ması ı • . . 

Meb'us mazbataları 
Meb'usların intihap mazba

taları henüz gelmediğinden 
bunlar geldikçe peyderpey tet-

fi - Muamele vergisi, 
7 - Orman kanunu, 
8 - Divanı muhasebat teşki 

Iau layihası, 
9 - Hususi idareler lıyihası 

ve yol vergisinin tenzili. 
10 - İş kanunu, 
11 - Mühendislik kanunu, 
l 2 - Firak kongresi mukar 

(Devamı 6 ncı sahifede) Dört katipliği Meclisın en 
=.:==~===========:'===:=~·================= 

Yeni bütçede 40 mil.. Bir tevkif 

1 1 k f Rize Telgraf Müdürü 

yon ira ı · tasarru ş~~:t~~:~:~!!r:~! 
Bey şehrimizde tevkif edilmiş-

B ütçe yeni kabine teşekkül ettik- ~r~~~~~;!:~es~~;r~fs!: 
ten S0llf3 kat'i şeklini alacak maldır. Kendisi mahfuzan Rize 

ye gönderilecektir. 

ANKARA, 2 (Tel~fo'.'.1a)-_ 
H .. kfunet 1931 senesı butçesı
ni~ tesbitile meşguld~:- Faka~ 
bütçenin vaziyeti henuz tesbıt 
edilmiş değildir. G~çen sene 
bütçe 220 milyon lira olarak 
tesbit edilmişti. Hükfune~ sene 
başında verdiği bütçeyı 204 
milyon üzerinden y~pmıştı. 
Halbuki altı aylık tcc~be, ~ah-
.1~t ve tahakkukat netıcesmde 

sı a • 
bu yekunun bulunamrya~agı an 
)aşılmıştır. Bundan hr.~ka bu 
sene bazı varidat kanunlannd~ 
tadilat yapmak, bir kıs~-~~r~ı 
leri azaltmak lazım geldıgı ıçın 
varidat hu sebeple de tenakus 
edecektir. Maliye Yckili 

ABDÜLHALiK BEY En nikbin tahminlere göre 
1931 senesi bütçesini 180 mil
yon lira üzerinden tcsbit etmek r~ard_aı: kısılacağınrn tayin e-

'"mkün olacaktır. dılmesıdır. 
mu K "'k · · · 1 b' . . .. at ı arar u;ın yenı rn •ne 

Hükumet mütevazı~ bır but 1 nin teşekkülü beklenmektedir. 
çe yap;ı.ayı en esaslı b~r şı_~ te Yeni kabine bazı yeni vekil
lakki ettiği için bn açıgı t.ıtçe- !erin dahil olması ihtimaline bi 
de tasarruf etmek mecburiyetin naen o vekaletlerin bütçelerini 
dedir. Bütün mesele, bu açığın yeni vekillerinin tetkik etmesi 

hangi vekaletlerclen.hangi mas tabiidir. 

Romen filosu 
Yakında Akdeniz liman 
farını ziyaret edecek 
Aldığımız maliimata göre 

Romanya donanması yakında 
Akdenize geçerek bazı linlanla 
n ziyaret edecektir. 

Romanya donanması limanı 
mızdan geçerken burada bir 
müddet tevakkuf ederek resmi 
makamatrn ziyaret edilmesi 
muhtemeldir. 

Komünist beyanname
lerini basanlar anlaşıldı 

Bundan bir ay kadar evvel 
komünistler tarafından beyan
nameler tevzi edilerek 1 mayıs 
da nümayiş yapılmasına çalışıl 
mıştı. -

Polis yaptığı tahkikat neti -
cesinde bu beyannamelerin 
mahkum komünistler tarafın
dan tertip ettirildiğini tesbit et 
miştir. 

Tahkik.at devam etmektedi't. 

M.DEKLOZYER Jf. VAYT 

kabul etmişlerdir. Müzakere 
Ankarada cereyan edecektir. 
Hamiller, Ankaraya hareket et 
mek için Meclisin içtimamı ve 
yeni hükfunetin teşekkülünü 
beklemektedir. Hamillerin ve
killeri, yeni Meclisten yeni iti
mat alacaı. olan yeni hükumet 
le temas edeceklerdir. 

Müzakeratın mevzuu şudur: 
Türkiyenin mali ve iktısadi va 
ziyetine göre tediye kabiliyeti
ni hesap etmek ve bu kabiliyet 
ve imkanın müsaadesi dairesin 
de bir formül bulmak .• 

Hükumet tarafından miırah 
has olarak sabık Maliye Vekili 
Saracoğlu Şükrü Bey müzakc· 
rata memur edilmiştir. Esasen 
Başvekil de ıbu müzalre.atı ali 
ka ile takip imkanını bulacak
tır. 

"' "' * 
Dayinler vekillerile yeniden 

müzakerata başlanacağı haber
lerleri ünifye fiatleri üzerine 
tesir etmektedir. Dün Düyunu 
muvahhade (92.5) liraya çık· 

ınJ§UF, 

, eseri gösterirler, B.una muka-
1 bil Türık matbuatının Suriye- Fransızlar ve biz 

den hemen hiç bahsetrıremele- Pier Loti diyor ki "Türkler 
ri Cümhuriyetimizin siyasi lhiç 1biır zaman Fransızlara düş-, 
umdelerine ıriayetten ileri gel- man olmaıı;mşlardır.,, Sonra ila 
?Ieıktedir. Böyle olunca orayı ve ediyordu: "500 senede elde 
ışgal eden her hangi bir dev- 1 (Devamı ikinci sahifede) 

Sanayi birliğinde mü
him biriçtimaaktedildi 
Fabrikatörler sanayici meb'uslara 
dilek ve teme:nnilerini izah ettiler 

Dlln S•n11gl blrlif11nde lstanbul aıeb'ualarınd•n Vasıf 
ve Hamdi IJıgterln rlgaullnde aktedllen içtima •• 

Dün saat on üç buçukta Sa- miyenin bu mevzuu üzerindeki 
nayi birliğinde fevkaliide bir temennileri sanayici İstanbul 
hey'eti umumiye içtimaı akte· meb'uslarına izah olunmuştur. 
dilmiştir. Bu içtimaa yeni İs- Vasıf ve Hamdi Beyler heyeti 
tanbul meb'uslarmdan sanayici umumiye kararlarını çok ehem 
Vasıf ve Hamdi Beyler de işti- miyetle karşılayarak not almış 
rak etınişlerrlir. lardrr. 

Hararetli mü2akere ve mü - Dün verilen kararlar 
nakaşalarla geç vakte kadar de Dünkü içtimada ittihaz edi-
vam eden içtimada milli sanayi len kararlar hakkında Birlik u
müesseselerinin ihtiyaç ve dert mum! katibi şu izahau ~ 
leri görüşülmüş ve hey'eti umu (Devamı 6 ıncı sahi .• esi b 

(Jı 'idare al 
1 -~Caktır. 



' 
Fransa 

harp 
vakıa bir 
kazandı ....... -----

1 

MILLIYET PAZAR ;J 

• A. 

HARIC HA 
lngiltere' de yeni 

Fakat milyonlarca k~lp .kay?etti: sene bütçesi 

MAYIS · 193!" 

ERLE .,. 
Mısırda Merkez bankası tesis 

hey' eti toplandı Bu, asırların bıraktıgı hır mır~tı I • • 
(Ba~ birinci sahifede) 1 ini bilemer için çok bazın o- Malı ye nazırı vergılere zam yap-

ettiğimiz bir eseri bir bl«n luy~~~ bütün bu ~terimi· madan bütçenin 
çizgHıilıe silip atmak isteyen zi bidiııtelerin iolci~ma bn-a-

ve taritıinWıde ilk defa ahtını karak man~ılan gakbesini bek müvazenesini temin edebildi. 

1 Milliciler intihabata 
iştirak etmiyor 
KAHİRE, 1 A.A. -Veft 

fırkasına mensup 400 kişi ile 
liberallerin ve başlarında bulu
nan sabık Başvekil Nahas paşa 
Mahmut paşa ve eski ayan ve 
meb'usan azalarının bir takımr 

Kapatılan hisse senetleri 14 buçuk M 
milyon liradan fazladır 

bozaalk ıolan biz Fıwwzl.ıml let"ken Sunyede çift.an Fr11U1ıa , · 
ne duneli !,, ça bir gazetenin aleyhimizde 

Anıdre Desobordes-Rex~ im- ya2lClığı bir makale bizde ·garip lngilterede amele hükumeti ı 
:.:asile bir Fransız zabiti de şöy bir iğne tesiri yaptı; yazaca- yeni sene bütçesini yaptı. Bir 
" ,__,, " 0 -- .. ,_ müd - ı..~ı....•-- 0 · :ıı..~;... t müddetten beri hasta olan Ma .e yazıy~ı ... u; ... ...,.,....... - gnnız ma...........,.. ır.~·- cıes 

det Şarkta yaşadım. Bizim dip ~terimizin bu darbe ile fış- Iiye nazırı Mr. Snowden de iyi 
lomat ve ih.ükfunet adamları- kran a:kisleridir. leştikten sonra ilk defa olarak 
mızın taıkdir edemediği Türk "Courrier de Syrie,, ismin- parlamento kaqısma çıktı, kı
halkınm ruhlllf'la Fransa için de'ki gazetenin başmakalesi: sa. fakat etraflı bir nutukla ye 
derin bi_r dost!~ ve gön~lden j T.ürklein FransızlMa mü~_akatı ni bütçeyi izah ve müdafaa et
gelen bır sevgı bulundugunu "İyi koınuşumuz., Turkle- ti. Yaşı altmışı geçmiş olan ve 
gördüm. Fransadaki binlerce i'in zihniyetlerini anlamak ıbi- yirmi seneden fazla fasılasız 
Türk dostları arasına artık be- z~m için pek güçtür. Fil:haıki- surette parlamento hayatrnda 
ni de kaydediniz.,, ka, istiklal hacplerindeın bu faaliyet gösteıen Mr. Snowden 

günkü Kürt hadisesine kadar amele ltrkasrnrn en birinci ma 

! nın intihabata karşı boykot mü 
cadelesine devam etmek üzre 
Tanta'ya gitmek için trene bin 
meğe teşebbüs etmeleri sopa
larla mücehhez polislerle arbe
de çıkmasına sebebiyet vermiş
tir. Ve~çilerden 4 ve polisler -
den 2 kişinin yaralanmış oldu
ğu haber veriliyor. Hükumetin 
her türlü ihtiyat tedbirlerine 
rağmen Veftçilerden bir takı
mı nihayet trene binmeğe mu
vaffak olmuşlarsa da tren istas 
yondan biraz ilerde durdurul
muş ve kendilerini hamil olan 
vagonlar çözülmüştür. 

Tüdc.i.)"C}'e uğranuş ve bizi bi Fransanın K-cınalistlere karşı Iiyecisidir. Bu ihtiyar naur son 
taraf bir gözle tetıldk etmiş o- dösterdiği dostane muamelele derece çahşkan ve azimkar bir 
lan ~i yabancıyı dinlerse- rin müklifatı olarak onlar !hu- adamdır. Bunun son misali de 
niz ayni sözl«i işitirsiniz. Fa· dudun her noktasından silahlı ağır bir hastalıktan kalkacak KAHİRE, 1 A.A. - Tan-
kat, ıgıeın.e Fransız dostu bir çeteler gönderiyor, "Geys,, a- yorgun, ve zayıf bir halde olma taya gitm-ek isteyen Veftçilerle 
dipl'Omatın dediği gibi, Fran- 'kınlarile şimali Suriyeıde lişi- sma rağmen işine devama ba:ı polisler arasında vukua gelen 

, sızlar "Bir pire için yorgan., ret reisini vurduruyor, çeteler lamıı.sıdıc. Hele yeni bütçenin musademede 18 Veftçinin ya-
yakmakta devam dtikçe ıbu yüzlerce .koyun ve deveyi ga- tanzimi öyle kolay bir iş olma- . ralarumş ve bu meyanda sabık 

' beş asrrlrk Fıransız muhabbeti ret ederek müsterihane :bu "lyi dtğı malümduc. Başvekil Mahmut paşanın da 
aı.iman ve kül olmakta gecik- komşu,, muza sığıruyıc1". Bun- 1929 da yapılan umumi inti- bir iki sopa yemiş olduğu söy-
miyecoktir. dan ıbaŞka kamilen Suriyeli o- habat neticesiııC:e senenin hazi far. Mc. Sııowden bu müşkil va lenmektedir. Başvekil, akşam 

Fransız lisanı ve Fransız e- lan Iskenderon sancağında ramnda iş başına gitmiş olan ziyetten maharetle sıynlmış olmadan evvel yapılması muh-
1 debiyatı bizde Arapça ve A- Türk propagandası Kemalist amele hükumeti iki seneden be bulunuyor. Fakat bu kfıli değil temel nümayişlere mani olun-
1 cemoeden ziyade ummnileşıniş 1 matbuatının muannidane hü- ri bi, çok müşkilatla çarpış- dir. Mevcut müşkilatm devam mak üzere Kahire'de mevcut 

tı. Fransızl~.rm, ;başta Pier Lo cumlarmdan ?a k':'v'."et _al~rak İ mak mecburiyetinde kalmıştır. etmeyeceğini kimse temin ede kıtaatın Mısır piyade ve suvari 
t tı olımak uzere, sayaookları kesafet ve şKldetını gıttLkçe Bu müşkilattan en mühimi de nıez. Mı·. Snowdeıı yalmz pet- kuvvetleri ile takviye edilmesi
; Tüıık dostu çok mahduttur. artırıyor. her sene bütçenin müvazenesi- rol resmini arttırmış ve bütçe- ni emretmiştir. Her tarafta sü
< H~lıbUki bi2lCle . ~em~n ~er ~ütün bu mücadelelerin g~ ni temin için karşılaşılan vazi- yi hariçte bulunan bir para ile kfın vardır. Dahiliye nazırı, Mı 

1 ; TW1k Fransızlar ıçın bır Pıer yesı Antakye ve lskenderon yet olmustuc. Amele hükümeti tevzin etmek çaresini bulmuş- sırda vaziyetin sakin ve tabii 
; Loti -~ . . un Alsa~ ı;-oren gibi e!".g~ ana 1 yerinde t~tunabilmek için ah- tllr. Yeni sene bütçesi müteva- olduğunu beyan etmistir. 

Buyuk har!) hızı Fransız- vatana ıltıhak edecegıru tel- ı rar ve muhalazakaclan hesaba zin olarak parlamentoya arze- KAHİRE, 1 A.A. - Sokak-
larla karşı karşıya getirdi~i .kin etmektedir. Bu mıntaka katmak mecburiyetindedir. O- dilmiıııir. !arda otomobille ve (intihaba-

< zaman içi~iz~e. ço~ acı" bır halkı~m kaffesi bu itik~dı bes 1 n~'!. iç~n.öyle. ileci gidecek iste- Yeni bütçenin uyandırdığı ta boykotaj) yazısını havi bay 
ha:yret belım;ı_ıştı. ~ır . Fro.nsız lem.ege_ m~burd':'r• aksı ha_l~e dıgı gıbı vandat memba/an bu tesir şu olmuştur; Herkes ye- raklar tasımakta oldukları hal
narnlrsının Turke nışan _alaca- asılmaga layrk bır vatan hamı ı Jamamaktadıc. Sonra da istinat niden vergilerin tezyidi ciheti de dolaş~n bir takım kadınlar 
ğı ~ .~rrmı muharebesınd~- telakki -~dilmektedir. ettiği amele kuvvetine ho~ gö- ne gidileceğini düşünecek çar- tevkif edilmişlerdir. 

3 ben silah ve hars arka~a~ı bıl- Bu cumleden oalrak: Antak rünmek mecburiyetindedir. pınt!da iken §İm~i b~yle bir le Nahas paşa yaralandı 
diğimiz Fransızla.1"m Bızım Ça ye livası pröfesörlerinde:ı Ma~ Böyle bit kaç taraft kollamak dakaclık mecburıyetı kar.psrn- KAHİRE ı A. A. _Son r 

( nak Kalede suya ve ~raga 1 mut Selim, Mzhmut Alı, Alı , mecburiyetinde kalan Mac Do d~ b~Iunmadığını göcüuce ge- ı hadise esnası~da yaralanan Na 
gömcoeğ!miz hiç hatrrnmzdan 1 Hilm! B~ylerle bu sancağın nald hükumeti için yeni bütçe nış brr nefes almış oluyor. has pasa başından muztarip bu 
gec;meMi._ . ınaarı_f mustoşarı Mr. Boza,,n,- yi yaparken çok dü~ünmek la- K\ımi bir intihap 1 k, d 

=ed '- kad b k yu Ank b y LONDRA l (A.A.) - A tınma ta ır. U« ıse.oı;ı o ar ça u 1 tay ıbile ara mat uatı .,, zım geliyordu. s- • 
'f v~r~ı ve ~ilaı:ılaır ~ kenaci~~ I tarafm<l~ vat~n. J;ı.ain!n ola- Mc. Sııowden 1930 _ l93l se- hton - under - Lyne'da dün ya 

1 lı ~~ otdu kı asırlar bırd. . rak tavsıf edılmışlerdı~._ An- nesinin varidat iazlıı.lığı göste pılan mütemmim intihap, bü-

ANKARA 2 (A.A.) - Cüm ı Tesis heyeti bunu müteakı~ 
huciyet Merkez bankası tesis (A) sındı hiııelNini temsilen 
heyeti bugün Maliye vekili Ab hükO.met tarafından ittihaz e· 
dülhalik Beyin riyasetinde top dilecek ve bunlardan birisi baıı 
lanmış ve kapatılan banka his ka idare meclisi riyaseti vazife 
seleri mikdarma i ttrla kesbet- sini görecek olan iki idare mec 
mriştİir. Tesbit edilen bu mik- lisi azasile B ve C hissedarları 
dara nazaran kapatdan hiseler bulunan milli ve ecnebi banka
on dör buçuk milyon lirayı te- larm intihap edecekleri iki, D 
cavüz etmiştir. Mütebaki hisse hissedarları bulunan ticari mıi 
leır de Ziraat, Emlak ve İş ban-

esseselerlc hükmi ve hal:iki eş 
kalarının teşkil ettikleri bir . . 
banka konsorsiyomu tarafın- has. tarafında ıntıhap olunacak 
dan kapatılarak bankanın ser- 1 1, tı~ar~t odaları ura?hasl~rı
mayesi tamamen temin edil- mn mtıhap edeceklen 1, zır<: 
mişt.i.r. at .~alarile zir~at kooperatif-

Bu içtimada, sermayeleri ec ~~rının_ e~babı zffaatten. o_ln;ıak 
nebi parası olarak mevzu ban- uzere ıntıhap edecek_lerı ıkı a· 
kalarla imtiyazlı şirketlerin za hakkında teımennıyatta bu-
2 milyon dört yüz bin liraya ba lunmuştur. 
liğ olan taleplerini, bankanın 
teşkiline dair kanunun tayin et Heyet, bu maksatla ilk iki a 
tiği bir buçuk milyon liraya ib za ile ticaret ve ziraat odal<H"ı 
Iağ eylemiştir. Muayyen mik- ve ziraat kooperatiflerinin se
dara nazaran vaki taleplerin çecekleri azaların temini inti
yüzde altmış iki nisbetinde faz babını ve diğer taraftan millı 

la bulunduğunu tesbit eden te- ve ecnebi bankalarla D hisse· 
sis heyeti, bu müesseselerin is darlarmın seçecekleri azaların 
tedikleri hisse mikdarını bu e- intihabına müsaade edilmesini 
sas dairesinde yani yüzde alt- ve intihap günıinün ta} iniıH htı 
mış iki nisbetinde tenzil eyle·· kumetten ricaya kara•r verm , 
miştir. tir. 

-~~~~~~~~----·-~~-~~~~~-

Başvekil ve M. M. 
Reisi Ankarada 
ANKARA 2 (A.A.) - Ba:j

vekil İsmet Paşa Hazretlerile 
Büyük Millet Meclisi Reisi Ka 
zım Paşa Hazretleri bugünkü 
trenle Ankaraya avdetbuyur
muşlardır. 

Yunanistana yumurta 
ihracah 

İSTANBUL 2 (A.A) 
İhracat ofisinden tebliğ olun-
muştur: 

Yunan c ~vahı ---........ -
Muhtelit mübadele ko-
misyonuna tebliğ edildi 

Muhtelit mübadele heyc~i
nin mesaisini bir an evvel ik
mal etmesi hususunda Türk 
ve Yunan hükumetleri tarafın 
dan ihzar edilen arzuya muhte 
lit mübadele heyeti bitaraf aı:a 
sı tarafından verilen ce\·aba 
Mukabele olarak Yunan hül;( · 
meti tarafından ihzar edile;ı cı· 
vap dün şehrimiz Yunan Cent 
ral konsolosu tarafından mülıa 
dele riyasetine tevdi edilmiştır 

ille 
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nıa 
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~e 
15 
ha 
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rlaı" 
bal 
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. l h~dı; muha.bbetler tehlike~ı 1 taky; duvarların~ obu hamler- rerek kapanacağım söylemiş- yük bir aliik~ uyandınnıştır.-
1 a bır sapan taşı oldu. Fır~a ibır 1 le alakayı .lresmege davet eden ti. Halbuki netice böyle olma- Zira ilk defa olarak yeni Mos-

harp !kazandı, f~~t mılyonlar beyannameler yapıştırılmış- mış, mali sene gaJresi olan 31 ley frrkası bu intihapta bir nam 
ca kalp kaybcttı ıkı bunlar asrr tır. martta 23 milyon Iicalrk bir a- zet göstermiştir. Bu intihabın 1 lar w;....üık· "' ~~~· !arın bı · ın :'e ~..,.. ...~~~~ (Devam edecek) Çlk göze çarpmıı;tır. Varidata- icrasına amele fırkası meb'us-
raıktıgı bır mıras ıdı. Bır Fr~: zalmıştı Burıa mukabil mas- larından M. Bellamy'in vefatı 

.• , sız muhaıTiri Türk ıkarektennı / k · 19 · · h 1 ı , .. .. • . .• uc:ı,~~k ra ç~ tu. 31 - 1932 senesı ü.ı:erıne zanıret ası o muş-
nıe guzel:iillisaı etımk ~·~1 • ~~ Naki ve Şakir bütçesine gelince; varidatrn ne tur. Mumaileyh muhafazakar-

ispanyada vaziyet Yunanistana ithal olunacak 
yumurtaların damgalanmasına 

MADRİT, l A.A. - La Si- dair Yunan ziraat nezMeti ta
erra gazetesi, M. Berenguer'in rafından ittihaz olunan 27 şu
muvakkaten serbest bırakılma- bat tarihli karar neşrini müte
sı ricasıru mutazam .. ım bir akıp ilga edilmiş olduğundan 
mektup göndermiş olduğunu hükmü kalmamıştır. 
yazıyor. Mwnaileyh, hükumet Devri alem seyahatine 
kuvvetini hiç bir suretle sui is-
timal etmemiş ve inzıbat ve a- çtkan lngiliz tayyaresi 
sayişe karşı hiç sui kasıtta bu- lSTANBUL 2 (A.A.) -
lunmamış oldugunu beyan -et- Devri alem seyahati icra etmek 
mektedir. Hükfımet komiseri üzere Londradan hareket ed"n 
bulunmadığından, istintak ha- tayyareci Neville Stack ve 
kimi M ... B~re~guer'.in m~ktu- ı Chaplin'in rakip olduktan İn
bunun onumuzdekı haftadan giliz tayaresi buo-ün saat 20,45 
evvel tetkik edilmesine müsaa- te Yesilköy tay;are meydam
de etmiyecektir. na inı{ıiştir. Tayyarenin motö

Bu cevapta Yunan hükumeti 
komisyon mesaisinin bir an e ı nı 
vel ikmali için her turlü te.-;hi Y 
lan göstermeğe amade olduğu ~ 
nu ve komisyon raporunda me ilt 
sainin sür'atle ikmali içın lü
zum gösterilen hususatın im-
kan dahilinde nazarı dikkate de; 
almacağıru bildirmiştir. 

ta muzaner oma ıçın ~·ır- k d "dd" ld • • k 
k k.f. ~·w· di B l 'tt'l a ac cı ı o ugu anlaştlıyor. !ardan Broadb,ınt ın azanmış 

ler zaptetrne a 1 ~ır.ı ır, ey er gı 1 er B b.. · d 8 3 ·1 l"b 11 d d Tüı'kün kalbini de ka- 1 u s~ne. utc;esın c O mı yon olduğu 9,763 ve ı era er en 
, YOi' u, • ~ - ---- ~ 366 bın l:,ra masraf, buna muka Greenwood'un elde etmiş oldu 
El zanmp_ak Lolaz1?1tu· . ., h nüz ~ bil, 766 milyon liraltk t'aridat ğu 6,695 reye karşı 13,170 rey 
, ıer tı ransanın e görülmekted ·c A 1 k · • kazanarak intihap edilmişti. 
~ "kalplerimizde yaşadığı lbir dev k !c •• 1 

•• cac ~ 1 a~gı .. 
ı., rede"S~gili Fransamız şarkta apa~m1a. ıçbıuln ısekye~kı ~acı a_t Dün karşı karşfıyak uç dnamzMet 
ıı ölüyor . ., diye bağırıyordu. Bu memk~a arı1 h~ka' ı _tı~a edı: 1 vardı. Amel~ Mır 

1
asmf akn . 

e bü·..::.ı.. F g" olsa ve şim yo, ı ame e u umetının vazı ! Gordon, yenı os ey ır asm-
r- ransız sa .. b" k h - '. . ~ diık" · t" ·· yd' ı"htimal yetım ıc at da a muş.ulleştı- dan M. Young, ve muhafaza-
ı vazıye ı gorse ı, d b d • B dbe 

b k" · karcı.ısın ren e u ur. karlardan M. oar rt. Muha 
, ' du ~a~hçe ~~enrdı;ıazı · -~ - 1 Vergileri arttırmak cihetine fazakar namzet, 12,420 rey ile 

a ıntı ar .,...e 1
• l" "k' I d • I k · · ·1 · · R ki 1 · e F b"zd uzaık iken ge ınce şı ayet er e çoga ma ıntıhap edı mıştır. a p enn-

T .. k~Lb" 
1 ~'I. vakmdı. ! tadır. lrıgilizler kendilerinin den M. Gordon 11,005 ve M. 

'İ UI' .... a ıne .,...... , d"" d k . y k 1 
Şimd" S · eıde omuz omuza unya a en ço vergı veren oung 4,472 t"ey azanmış ar-

c geld~ v~~Y'hat ! Kaı}plerimiz NAKl BEY SAKlR BEY bir millet olduklarını söylüyor drr. 

a uzaıkl.aşıyor ve meçlerimiz ça- Geçenlerde şehrimize gelen ~- y h k'IJ 
tllflY-Ol". İktısat v-ekfileti ticaretmüsteşa eni ta rir Zabit ve ı erine 

Medeniyet, lisan ve edebi- n Şakir ve ticar-et umumi mü- --·---

MADRİD, 1 A. A. - Har
biye nazırı, ordunun sulh za
manında 100 bin ve harp halin 
de 2 milyon kişiden mürekkep 
olmak üzre tensik olunacağını 
beyan etmiştir . 

Madritte büyük bir nümayiş 

ründe küçük bir anza olduğun
dan derhal tamirine bagJanmış 
tır. Motörün tamiri bu gece hi
terse tayyare yarin sabah saat 
4 te Yeşilköyden Halebe müte 
veccihen hareket edecektir. 
Edirnede idman şenliği 

Mübadele komisyonu Türle 
hey' eti reisi 

Muhtelit mübadele ko;nisyo 
nu Türk heyeti riyasetine ti:
yin edilecek olan Şevki ne:·ııı 
iki üç güne kadar ~ehrimizc 
muvasalatına intizar edilmek
tedir. 

Trakya mahsulatı için 
tenzilatlı tarife 

il 

d 

yatile Şarfka girmiş olan Fran- dürü Naki Beyl~ d~ Ankara- ! Tahrir komisyonlarının 
: ~ sa, siyaseti ve ordusile orada?- ya haı:eket etm~şlerdır. . faaliyeti ne safhada ? 

çıkmış bulunuyor. _Fraruıız sı- Şakır ve Naki Beyler ıhracat 

diploma tevzii 
Bu sene Harbiye mektebin

den zabit vekili olarak neş'et e 
decek olan Efendilere diploma 
ları yarın saat 14 te mektepte 
merasimle tevzi edilecektir 

MADRİD, 1 A. A. - Sos
yalist fırkası ile işçiler umumi 
birliği sükun dairesinde büyük 
bir nümayiş yapmışladır. Nü
mayişçiler başvekalet dairesine 
gitmişlerdir. Burada nümayiş
çiler namına murahhas bir he
yet sosyalist fırkası ile işçiler 
birliğinin taleplerini havi bir 
beyannameyi muvakkat hüku
met reisi M. Zamoraya vermiş 
terdir. Bu beyannamede, güm
rük çalışma müddetinin 8 saat 
olarak tesbiti hakkındaki Va
şington misakının tasdikı, içti
mai sigorta teşkilatı yapılması 
ve ziraat işleri hakkında icap 
eden kanun ve nizamların tan -
zim ve tatbiki istenmektedir. 
M. Zamora balkona çıkmış ve 
verdiği cevapta, bu taleplerin 
esasen hükı1metin programına 
dahil bulunduğunu söylemiş
tir. 

EDİRNE 2 (A.A.) - Öğle
den sonra stadyomda erkek li 
sesinin idman şenliği yapılmış 
tır. Büyük bir intizam ve neş'e 
içinde tatbik edilen program 
muvaffakıyetle intaç edilmiş
tir mesainin feyizli neticeleri 
bütün Edirne halkının takdiri 

Trakya mahsulı.inün büyüt: 
bir kısmı, bilhasa buğdaylar bü 
sene müstah:;iliıı elinde kalını~ 
tır. Bunun başlıca sebebi fiyat 
düşkiinlügüdür. Fiyatların dü· ı 
şük olması müstahsile ve tüc
caramalını İstanbul pirasasına 
getirmek imkanını vcm1emek

e yasetinin en müşkil zamanla- işleri ve serbest mmtaka mese 
ı i( nmızda ıbize gösterdiği dost- lesi hakında alil.kadarla temas Fatih kazası dahilindekı tah 

t lulı:ları unutmak nankörlük o- ve tetkikatta bulunmuşlardır. t"İri müsakkafat komısyonlann 

i 

ı lur. Ne yazık ki Tfutkiyeye kar dan Fatih meıkez tahriri mü-
ııı şı takip edilen siyasetin ~~ Naki Bey bunlardan başka sakkafat komisyonu Sofular 

e Jarla birlikte değişmesi bızı ticaret borsası idare heyetile mahallesinde 400 ii mütecaviz 
ea teaccübe sevkettiği kadar ya- mübayaacılar arasındaki ihti- hane ve diikkan tahrir ederek 
ıı pılan fedaıkarhklann Fransa- lafla ~eşgu~ olmuş_t~r. .. . İskender Paşa mahallesinin 
17 ya tcımin edeceği neticeleri de Nakı Be->'.ı~ tekl~_fı uzerıne tahririne başlamıştır. 
ld heba etmektedir. Fransız siya- 1 Borsa meclısıle mubayaacılar Şehremini nahiyesi tahriri 
eı setinin ıbu biri bj(-ini tutmayan idare heyetinin aralarında bu müsakkafat komisyonu da Me 

safhaları, beynelmilel vaziyet- gün mü~terek bir içtima akte~ !ek hatun mahallesinde 460 ev 
!erde bize karşı göstermeğe derek meseleyi intaç etmelerı j arsa ve dükkanı tahrir ederek 
başladığı roüşkilat ve Suriye- muht!.meldir. uzun Yusuf mahallesinde faali 

•at 
ul 
d 
i.r de aleyhimize hazırlanan sui Mübayaacılar noktai nazarm yete başlamıştır. 

kast bizi çdk müteessir etmek da ısrar ediyorla. Samatya nahiyesi tahriri mü l'; 
a. 

.. 
1 

a 
e 
/l, 

teJir. 1 sakkafat komisyonu ise Koca 
Memleketimizde ikinci bir Lüzumu muhakeme Mustafa Pasa mahallesinin 

Türkce ·kadar taammüm etmi~ tahririne basiamıştır. 
olan -Fransızca yerine şimdi kararı Bu komisyonlar tahrir ettik 
İngilizçe, Ahnanca ve ıhatta Kanada buğdaylarını müttehi leri vergi mikdarıru Maliye şu 
İtalyan<:a konuşulduğunu, A- dei Amerika malı gibi göstere belci vasıtasile emlak sahiple

: t nadolu kitapç;ılarmda bile rek yanlış menşe şahadetname Vergi mikdarlarını fazla bulan 
ı Fransız~adan ziyade '?aşka li- si vererek büyük bir sui istima emlak sahiplerimaliye şubeleri 

sanlarla yazılmış •kıta!_llann le sebep olmakla maznun üç ne müracaat ederek itirazlara 
'·1 '.., .,ıı:ittinleri el.oldurduğunu gör- gümrük memuru hakkında Şu başlamışlardır. Bu itiraz istida 

,·,1 ı;.,;,,. : •ransız harsının on sen_e rayi devletçe lüzumu muhake- ları komisyonlarca dünden iti 
end. r ·:- .. kadar biııdeki mcvkı- me kaarı verilmiştir. baren tetkik edilmektedir. 

Merasimde kolordu erki;::ı 
ve matbuat mümessilleri hazıı 
bulunacaklardır. 

Scyrisefain meınurları 
Seyrisefain idaresi için yeui 

bir (memurin ve mütekaidin) 
nizamnamesi hazr·rlanmıstır. 
Bu nizamname projesi Sey~ise 
fain iJare meclisinin yarınki 
içtimaında ikmal edilerek hü
kumete arzedilecektir. 

Projeye nazaran müddeti 
hizmeti yirmi beş seneyi bulan 
Seyrisefaiıı memurları diğer 
devai memurlar gibi tekaütlük 
hakkını alacakladır. 

Verem hastanesi 
Şehrimizde yapılacak olan 

verem hastahanesi için Maarif 
vekleti 25 bin lira vermiştir. 
Vekalet bu suretle muallimler 
için yatak almış oluyor. 

lıpanyada 1 Mayıs 
MADRİT, 1 A.A. - Bütün 

nakliyat servisleri dunnuştur. 
Mağazalar kapalıdır. Gazeteler 
intişar etmemektedir. Y:ılruz 

doktorların hususi arabalarla 
gidip gelmelerine müsaade e· 
dilmiştir 

ni mucip olmuştur. 

Yunan meb'usu bir 
konferans verecek 

Sehrimizde bulunan Yunan · 
meh'usu M. Makas dün Anka
raya gitmiştir. Mumaileyh An 
karada Türkocağı konferans 
salonunda "Harpten sonraki 
Yunan telakkiyatı,, mevzulu 
bir konferans verecek ve per
şembe veya cuma günü şehri

mize avdet edecektir 
M. Makas şehrimizde Gala

tasaray konferans salonunda 
da bir konferans verdikten son 
ra memleketine avdet edecek
tir. 
Halit Ziya Bey geldi 

Bir müddetten beri İzmir ve 
havalisinde teftişatta bulunan 
kadastro heyeti fenniye müdü
rü Halit Ziya Bey dün İzmir
-ten !ehrimi2C gelmiştir. 

tedir. 
Çünkü bu takdirde navlun üc 

reti maliyet fiyatını ge~mel:te 
dir. 

Ticaret borsası İktısat vekij 
letine müracat!a köylünün elin 
de yığılıp bu mahsulün en !:ısa 
bir zamanda İstanbul piyasası 
na naklini mümkün bulunması 
nı istemiştir. 

Bu mahsulün İstanbu:a geti 
::-ilmesi için tenzilatlı fevkaifı
de bir tarifenin tatbikı icap t"t 

mektedir. 
Paket .. .. ""' .. gumrugu 

muamelab 
Paket gümrüğü muamelatı 

için yap1lan yeni teşkilat şika 
yetleri mucip olmaktadır. 

Rüsumat idaresi bu şikayet 
lerin işlerin bati olmasından i
leri geldiğini görerek muayene 
heyeti kadosunu tevsie karar 
vermiştir. Bir kaç güne kada< 
yeni kadro ile işlerin tesriinO 
çalışılacaktrr. 
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Yeni Türkçe harflerini 
bilmeyenlere iş yok 

Maarif müfettişleri kanunun tatbik edi
lip edilmediğini kontrol edecekler 

ı 
Millet mektepleri talimatna 1 dikleri nıüddetge bu hizmetl.-

!'Jesi mucibince bir mayıstan re almmayacaklardır.,_. . 
itibaren müessesatta istihda- Maarif ınUdiırlyetlnın verdı
ına talip olanların millet mek- ği ma1'1mata nazara~ ~ırtanbul 
tepleri şahadetnamesini haiz da, millet mekıtep~ını?- a.çıldı 
bıılunmalan mecburidir. Dev- ğı ilk senede yUs ytnnı 1f1 ki 
lct müesseleri belediyeler in- §İ ıahacletname almıştır. kln-
lı . ' ' · · d _,., olan!lann ısar idareleri banka demiryo oı senesın e me ... ..._. 
1 ' ' ded' - 1- b bın bu SeılC ıı ve liman idarelerinde çalı§'" a 1 ...,.... .. ış, eş ' . . lr 
llıak isteyenler evvelemirde iııe kırk üç b~ kü~uı:- ~ıd · 

. Maarif müfettışlen, kanu-
llııl!et mekteplerinde okuduk- b ddesinin tatbikmı e 
lar d · 'k .. k nun u ma 
ı ına aır vesı a gosterece - h · tle kontrol edecekler 
erdir emmıye 

M
.
1
·
1 

dir. 
1 et mekteplerine ait tali Muallim muavinlerinin 

ITıatnamede bu mecburiyeti imtın.nı 
'koyan 49 wıcu madde şudur: Muallim muavini olup ta üç 

"Köy veya mahalle ihtiyar sene müddetini ikmal etmiş o 
heyetlerine aza olabilmek veya !anlardan, ahvali sıhhiyelerine 
15 ve 47 inci maddelerde mu- binaen geçen sene imtihana gi 
harrer hizmetlere kabul edile- remeyenlerin imtihanları dün 
bilmek için 1931 mayısmdan i- erkek ınualim mektebinde ya
tibaren, taliplerden okur ya- pılınışur. 
ı:ar olduklarına veya milfet İmtihan sualleri Vekaletten 
trıekteplerinde okuduklarına göndeırilmiştir. Maarif müdürü 
rlair vesika aranacaktır. Kasa- Haydar Bey imtihanda mü
lialarda, mektepli köylerde ika meyiz sıfatile hazır ulunmU§ 
oıet etmiş olup ta sıhhi bi;r ma tur. 
~ereti olmayan ve maişet şera İmtihana 32 muallimin gir
ıti de millet mekteplerinin ted mesi lazım gelirken bunun an
risat zamanlarında devamına cak onu girmi§tir. 10 muallim
nıani teşkil etmemiş vatandaş den dördü erkek, altısı kadın
lar mezkiır vesikayı irııe etme dır. 

100 bin liralık bir 
ihtilaf var mı ? 

lsmail Müştak ve Hüseyin Cahit 
Beyler ne diyorlar? 

Dün bir akşam gazetesi Hü
seyin Cahit Beyin sabık bir şe
ri k: ta rafından yüz bin liralık 
bir matluptan dolayı aleyhine 
dava acılacaıhm ve meselenin 

Hüseyin Cahil Beyin 
beyanatı 

- " ev tnanidar bir mahiyeti olduğunu 
Yanyordu. Bu hususta İsmail 
~ü~tak Bey bir muharririmize 
iltideki sözleri söylemiştir: 

Diğer taraftan Hüseyin Ca
hit Bey de bu yüz bin lira hi
kayesinin aslı olmadığım, şe
!"ikler arasında hiç bir ihtiliif 
mevcut bulunmadığını söyle
miş ve şunları ilave etmiştir: 

me 
lü-
im- "B;ıhsettiğiniz havadisi ben 
ate de tesadüfen okudum. Mesele 

k 

ilin esası şundan ibarettir: Hü 
Seyin Cahit Bey, Ahmet Refet 
l3ey ve ben bundan üç sene mu 
kaddem komisyonculukla işti

" - Şirketin tasfiyesinin 
teehhüre uğraması, Devlet de
miryollarile aktolunan bir mu
kavele dolayısileaçtığınuz dav::ı 
dan ileri gelmiştir. Şirket, bu 
davayı ınatlfıbatı için ikame et 
mis tir.,, .,.....,,..,.,.... _ _ _ 

-· _ - -· ···- 1' 

Yıldız sarayı 
syo lral etmek üzere bir kollektif 
ta- §İrket aktetmiştik. Şirketimiz _ ....... " l 
:·ın 1evıet demiryolları idaresi ile Sanatoryom yapı ması 
ı ~c stanbul elektrik ve tramvay tasavvur ediliyor 

ek- §İtketi ve Orozdibak ticaretha Belediye reis muavini Ha-
ilesi tarafından getirilen malla mit Bey, Yıldız sarayından ne 

J n tın gümrükten çıkarılması mu sıu·etle istifade edileceği hak
arnelesini ifa ediyordu. Bun- I kında atideki beyanatta bulun 
dan altı ay evvel şirketimizi 1 mus,tur: . 

•yül~ fe h l s e karar verdik. Bll- hesap ı _ Yıldızın ba 1çe, gazıno o-
r bıı leshe k<ı.rar verdik.Birhesap me ı ıarak kullanılmasından ziyade 
lmı~ tnuru defterlerimize görehesap sehre ve halka daha faydalı o
"iyı.ıt terikin şirkette tc:nettüden ba- fan sanatoıyorrı haline getiri!-

dü- :ıt nıatlfıpları olduğunu gösteri mcsiııi de düşünmekteyiz. Bu
tüc- Jl_ordu. Ahn:ct Refet Hey şirke nun için de yapılması icap e
sma t~n fena idare yüzünden feshi den tadilatın ne olduğunu tet~ 
1t>k· tıhetine gidildiğini ve bundan kik ediyoruz. Şu muhakkak kı 

dolayı kendisinin killli zararı burası vaziyeti, geniş bahçele
n üc Olduğunu iddia etmektedir ve ri itibarile sanatoryom yapıl
el~te ~ahza bu sebeple mahkemeye mağa gayet müsaittir. . 

lrıttiği söylenmektedir. Diğer Bu takdirde saray daha nafi 
vekil b~r akşam gazetsinin yazdığı bi'I" şekilde kullanılmış olur ka 
elin l>irmi beş bin lira meselesine naatindeyiz.,, 
bsa lrelince bunun şirketle bir ala Belediye bu tasavvuru kuv
asası kası yoktur; Hüseyin Cahit B veden file çıkartmak için bazı 
ma.sı İrı bizim şirket haricinde diğer şirketlerin tekliflerine intizar 

bir işi daha vardır, bu para o i etmektedir. 
Şc aittiır sanırım. Ahmet Refet V .=.:d;:___I •k•t--

7
iskat 

geti ~ey şır· ketı'ınız· · e sonradan ilti- atan aş 1 an 
kaia- ı.. . edildi 

''ilk etmiş değildir, İlk şerik ve 
p t:t llıüessislerdendir. Mahkemeye 

lb.üracaatından haberdar deği
liın maamafih hesabatın bir 
liirİü tasfiye olunmamasından 

elatı doıayı bana sık sık müracaat 
şika ~e şikayet ederdi. Hesaplar 

ltı.eydandadır. Cahit Beyin bu 
lııısusta lazım gelen vesaiki ib 
ta:ı: edeceği ve zimmetle mat-
1~P ııe ise meydana sıkacağı 
~~Phesizdir, esasen biz de bu i l' takip ediyoruz ve şirketin 
ta · · ke · etin usulen ila-

anı· 

"'yene 
karat 
kada' 

ANKARA, 2 - Resmi i:diı 
almaksıznı tabiiyetini değiştir
diği anlaşılan Midyat kazası
nın İstil köyünde 1924 doğum 
Ju Hacı Hasan oğlu Hamit Ef. 
nin Türk vatandaşlığından çı
karılmasına karar verildi. 

Sanayi müfettişi 
Peşteye gitti 

İstanbul sanayi mıntakası 
aanayi müfettişlerin~?- ~al~t 
B. Peştede açılan sergıye ış~

. ket etmı -

Vlllig~tt~ 

Tescil 
ihtira ~aıe~ıeri nasıı Kilim seccade hırs _ tescıl edılecek? ' iZi 

Heyeti vekilenin 1-2-931 ta
dhli .içtimamda tasvip olunan 
reıımi ıımai mülkiyet gazetesi 
talimatnamesi dün İıktısat ve
kaletinden vilayete bildirilmiş 
dr. 

Talimatnameye göre bun
dan böyle tescili istenilecek ih 
tıira talepnameleri yüz kelime
yi geçmeyecek sekizer kuruş
luk pullu ve imzalı bir hulasa 
raptolunacaktır. 

İhtira resimlerinden sert ve 
kalınca beyaz kağıt üzerine si
yah mürekkeple çizilmiş ayn
ca bir nüsha verilmesi ve mar
kalar için azami ıox ıo C.m 
eb'adında ve matbaa harfleri 
kalınlığında birer kılıse alın-
ması lazım gelir. , 

Tebligat tarihinden bir ay 
geçtikten sonra tediye edile
cek tescil evrakının bu suretle 
noksanları ikmal edilerek İktı 
sat vekaletine gönderilecektir. 

Maaş verildi 
Mayıs·umumi maaşı dün veril 

miştir. 

Müfit Bey geldi 
Birin~i umumi müfettişlik 

refakatıne memur mülkiye mü 
fettişi Müfit Bey mezunen şeh 
rimize gelmiştir. · 

Müfit Bey dün vali muavini 
Fa~~ B.ey ile mülkiye müfettiş 
lerını zıyaret etmiştir. 

Türkiye-ltalya konso
losluk mukavelesi 

Türkiye cümhuriyeti ile Ital 
ya arasında aktolunan konso
losluk mukavelenamesinin tas
dikına dair kanun vilayete bil
dirilmiştir. 

Polis teavün sandıQ-ı • 
Polis Teavün sandığına ye

ni muhasip alınmadığı gibi za
bıta erkanına veyahut diğer 
memurine nizamname hilafına 
hiç bir suretle fazla para veril
memiştir. 

lstanbul meb'uslarının 
mazbatası 

İstanbul meb'usan heyeti tef 
tişiyesi yeni intihap edilen 
meb'uslann mazbatalarını ik
mal etmiş ve vazifesini bitir
miştir. 12 meb'usa ait bu maz
batalar ikişer nüshadan 24 nüs 
ha hazırlanank Dahiliye veka 
letine gönderilmiştir. 

Bundan başka 12 meb'us için 
müşterek olarak ikişer nüsha 
d_aha mazbata tanzim edilmiş 
tır. Bu mazbatalardan biri Da
h!~iy~ veklil~tine .gönderilmiş, 
dıgerı heyetı teftışiyenin dos
yasında hıfzedilmiştir. Bu su
retle heyeti teftişiye 26 mazba 
ta tanzim etmiştir. 

Beş umumi müfettiş 
lik ihdas ediliyor 

ANKARA, 2 - Yeniden 
ihdası mutasavver beş umumi 
müfettişlik 931 bütçesinin tat
bikile beraber ihdas edilecek
tir .İstanbul ve Edime bir mm 
taka, Karadeniz sevahili bir 
mıntaka, İzmir - Balıkesir -Ma 
nisa ve civar vilayetler bir mm 
taka, Adana - Konya vehavali
si bir mmtaka, Ankara ve di
ğer merkezi vilayetler de bir 
mıntaka addedilecektir. Müfet
tişi umumiler, ekseriya teftişat 
la meşgul olarak halkın iste
diklerini, viJaıyetlerinin umumi 
vaziyetlerini daima tetkik ede
ceklerdir. Daimi bir merkezleri 
olmıyacak, lüzum görecekleri 
yerlerde kısa müddetlerle ika
met edeceklerdir. 
Nezaret altına alınan 

komüniıtler 
ADANA, 1 - Komünist

lik tahrikatı yapmakla maz
nun dört ki~i nezaret altına a
ıuınuştır. 

Bazı evlerde taharriyat ya-

nın garip müdafaası 
Maznun müdafaa ediyor : " - Namaz 
kılmayan adam seccadeyi ne yapsın?,, 

- Bak, senin için kilim sec- ı kinci ceza mahkemesi faaliyet 
cadc çalmış, diyorlar.. halinde idi. 

Kansız, zaif yüzünde hafif M h )" h k h 
bir tebessüm canland . U te ıt a em ma -

- Namaz kılmayaı~ adam, kemelerinde tatil 
seccadeyi ne yapsın? Muhtelithakem mahkemele-

- Kilim de çalmıssın... ri bire·r birer yaz devrei tatili-
İf . ı , - tıra.... ne girmeye başlamı§lardır. Bu 

- Konsol saatine, battaniye meyanda M. Aserin riyaset et 
!ere ne diyelim? tiği Türk - Fransız ve Türk -

- Bakele. bakele ... hiç habe Belçika ınahkemeleıi de bay-
rim yok... ramdan bir gün evvel elde mev 

- Zapta geçmiş .. Nasıl ha- cut bazı daval;;ırın ınürafaasını 
berin olmaz. yapmrş ve tatil devresine gir-

- Efendim, bana bir şey sor miştir. 
madılar ki haberim olsun. Cızır Mühimmat davası 
cızır kağıdı doldurup zorla im- Türk- Fransız mahkemesi-
zalattılar. nin son gördüğü mühim dava-

- Çağırın bakalım şahitle- !ardan bid de mühimmatı har-
. ' n.... biye Fransrz şirketinin hüku-

Şahitler birer birer geldiler. metimiz aleyhine açtığı dava o 
Ev."ela iri vücutlu, kanlı çeh- lup talik edilmiştir. Bu davayı 
relı, nefes alırken fosur fosur takip etmek üzere şirket namı 
öten bir adamcağız içeri girdi. na sabık Fransız ayan azaııtn
İşte anlattıkları: dan bir avukat şehrimize gel-

- Efendime diyem, oturıy- miş ve son celsede hazır bulun 
rık ... aha gm; dedi. Gapı asıl- ı muştur. Mahkeme, avukattan 
mış megerse ... davaya esas olan mukavelena-

- Kimin kapısı? menin ibrazını istemiş ve avu-
- Ahan bizim gonşunun ga kat bunun y anında mevcut ol-

pısı. Evde de iki canlı tezemiz madığını söylemesi üzerine re 
var. Çoluk çocuk kapı gırç idin is M. Aser: 
ce ürktüler. Hepi birden elime - "O halde Paristen buraya 
yapıştılar .. Çeresiz dışarı fırla- kadar zahmet ettiniz.,, 
dıh. Karanlıhta gözüm iyi seç Cevabını vermiştir. M. Aser 
me~.amma bi karaltı gördüm. le beraber Fransız ve Belçika 

Uzerine ha vardım ha vara- mahkemeleinin hakem ve a
cağım. Sözüm ona fena hayvan janları tatil devresini geçir
kimin bağırdıklayın ~kildiın mek üzere memleketlerine git 
geri... miş.lerdir . 

Sonra devresi gün işittik Hakem mahkemeleı·inde 
ki gomşunun evine hırhızlar tebeddülle;· 
girmiş. Halı idi, kilim ıidi, ne Diğer taraftan muhtelit ma ı 
ki buldu ise çalmış. Benim bil- kemelerde bazı tebeddüller de 
diğim bu... olmuştur. Ezcümle İtalyan ve 

Öteki şahit, ihtiyar bir ka- İngiliz mahkemelerinde ha
dındı. Adı Mamure imiş. Fa- kem Memduh Bey açıkta kal
kat kendisi canlı bir harabe ha mış, ayni mahkeme hakemle
linde. Tek dişi kalmamış ağzın rinden Mehmet Ali Bey Türk
da Hlfları çiğner gibi söylüyor Yunan mahkemesine naklet
du: miş, Türk - Belçika mahkeme 

- Allahın keskin kılıcına ge sinde hakem Cemil Bey İtal
lesiceler. Alemin maline göz yan ve İngiliz mahkemelerine 
diken işte böyle rezilil rüsva o- geçmiş, Hacı Adil Bey de Bel 
)ur. çlka ve Fransız mahkemelerin 

Mekanı cennet olsun bizim de kalmıştır. 
büyük valde derdi ki... Ajan muavinlerinden Sıtkı 

- Şimdi oralarını bırakın &y de açıkta kalmış, bit ajan
da gö.-düğünüzii bildiğinizi an lık lağvedilmiştir. Esasen ajan 
latın... lardan Nazım ve Vasfi Raşit 

- Anlatıyorum ya işte... B. ler meb'tısluğa intihap edil 
- Dernek çalarken gördü- diğinden yerlerine yalnız bir 

niiz... ajan taıyin edilecektir. Kalem-
- A ... neme lazım. İki elim de de bazı tasfiye yapılmış, 

yaruma gelecek görmedim, Ha iki daktilo, iki katip, ve biT ta
ni lafı oluyordu da işittim. kip memuru açıkta kalmıştır. 

Üçüncü şahidin bir isim yan Hali hazırda muhtelit mahke
lı§lığı neticesi getirildiği anla- melerde on dokuz bin dava 
şılıyordu. Muhakeme gelme- mevcut olup bunun on bir bini 
yen şahitlere tebligat için kal- Yunan mahkemesindedir. İn
dı. giliz ve İtalyan mahkemeleri 

Mahkemelerde faaliyet gelecek nisanın birinci günü 
mesailerini ikmal ve taınamile 

Bayramertesi olmak müna- tatili faaliyet etmiş olacaklar
sebetile dün Adliyede yalmz ı·. d rr. 

Terkos işi 1 

Şirkete yeni bir müh 
Iet verilecek mi? 

Mütekaitlerin 
dilekleri 

Ankaraya beş kişilik 
bir heyet gidiyor 

Terkos sularının ka:bili 
§Ürp bir hale ifrağr i-
çin şimdiki esi11atm ista- . Öğrend_iğimize göre, müteka 
hı maksadile Nafıa ve- ıtler cemıyeti ayın ortasrna 
kfüeti tarafından Teırkos şirke doğru Ankaraya beş kişilik bir 
tine verilen' üç ay mühlet nisa heyet gönderecektk. 
nın sonunda hitam bulmuştur. Heyet, mütekaitlerin bazı di 
Dün Ankaradan gelen bir tel- !eklerini intaç maksadile hliku 
grafta Terkos şkke1ine yeni- metle temasa gelecektir. 
den üç ay mühlet verildiği ve -
ancak bu müddetin sonunda bu şekilde bir karar verildiğin 
şirket mukavelesinin feshedile den maHlmattar değilim.Vek§. 
ceği bildirilmektedir. letle şirket arasında cereyan 

Dün bu hususta malfunat al etmekte olan müzakerat hak
kında da bir şey söylemekte 

mak üzere müracaat ettiğimiz şiııket miidürü: mazurum. Yalnız bu telgrafta 
mevzuubahis yeni mühlet habe 

- Böyle bir ~ey bize teblig- rbıin bir yanlışlık eseri olduğ'lt 
t . . 

kullanılmayacak .. 
15 hin lira 
Muhacirlerin getir

dikleri şekerler 
ne olacak? 

Rüsumat baş müdiriyeti, 
Bııılgaristandan gelen bazı mu 
haciderin, kendilerine verilen 
resimden muafiyet hakkını ha
zine zararına sui istimal ettik· 
terini tesbit etmiştir. 

Bu muhacirler 5000 liraya ka 
dar kıymeti haiz ticari eşyala 
rrndan resim alınmamasmdan 
bilistifade 50000 kilo şeker ge 
tkmişlerdir. 

Lakin gümrük idıuesi bwıla 
rın şeker tüccarı olmadıkları 
halde böyle külliyetli mikdar
da şeker ithaline teşebbüs et
melerini şüpheli görerek mua
~elesini durdurmuş ve güm
rukten çıkarılmasına şimdilik 
müsaade edihnemişti.-. 

Rüsumat vaziyeti hükumete 
bildirerek muhacirlerin hazine 
aleyhine şeker ticareti yapma
larına meydan vermemek için 
takibata • tabi tutulmalarını ve 
ihtiyaçlarından fazla mikdarın 
dan resim alınmasını istizan et 
miştir. 

. Ancak bu istizana cevap gel 
dıkten sonra bu şeker meselesi 
halledilebilecektir. Muamelesi 
durdurulan şekerlerin resimle
ri yekunu 15,000 lirayı müteca 
vizdir. Bundan başka yerli ta
cirlerde bu gayri tabii muafi
yet vaziyetinden müş.tekidir
ler. 

Polis müdürlüklerinin 
İsmi değişecek 

Yeni polis kanunu mucibin 
ce polis müdürlüklerine (Em
niyet müdürlüğü) denilmesi IA 
zımgelmektedir. Kamın hazi
ran başlangıcında tatbik edile
ceği cihetle isim tebdili de o 
tarihten sonra yapılacaktır. 

Yine bu kanun mucibince 
Emniyet müdürleri, vilayetin 
asayişine ait her husustan doğ 
rudan doğnına mes'ul olacak
lardır. 

Bir Italyan meb'usu 
şehrimizde 

İtalya meb'uslanndan Kont 
de Teretti dünkü ekspresle şeh 
rimize gelmiştir. Mumaileyh 
şehrimizde sabık İtalyan kon
soloshanesinde inşa edilmekte 
olan Opera binası in~aatile ala 
kadar olduğu söylenmektedir. 

Milli Müdafaa müs
teşarının hastalığı 
İstanbulda tedavide bulunan 

milli müdafaa vekaleti müste
şarı Ferik Dexviş paşanın ra
hatsızlığı devam etmekte oldu
ğunu geçen gün yazmıştık. Te 
davisine ihtimam eden heyeti 
sıhhiyenin gösterdiği lüzum ü
zerine müşarünileyhin iki gün 
mukaddem refakatinde refika
ları ve Gülhane hastahanesi em 
razı asabiye muallimi Nazım 
Şakir Bey olduğu halde berayı 
tedavi Viyanaya hareket ettik
leri ve fartımesai neticesi ola
rak husule gelen mühim ve aııa 
bi bir hastalıktan muztanp ol
duğu maatteessüf anlaşılmış
tır. 

Paşanm kariben kesbiafiyet 
ederek tekamülü uğrunda çok 
çalıştığı ordudaki vazifesi başı 
na avdetlerini hararetle temen
ni ederiz. 

Bu münasebetle Bilecik 
meb'usu Salih beyden aldığı
mız mektubu aynen dercediyo
ruz. 

"Eniştem Derviş paşanın 
mühim ve asabi bir hastalrJ..-tan 
muztanp olarak berayı tedavi 
Viyanaya hareketi münasebeti
le gerek tedavisine masruf olan 
alaka ve ihtimamdan ve gerek 
muhterem ve aziz arkadaslarr
nın hatırrnr sormak suretile 
gösterdikleri muhabbet ve tees 
sürden dolayı fevkalade müta
hassis ve minnettar olduklannı 
arz ve ib!ağa beni tevkil eyle
miştir. Bu vazifeyi ayn ayn ifa 
etmenin imkansızlığına binaen 
ben de Milliyeti tavsit ediyo-
nım . 

, Bilecik meb'usu 

Ehonami 

Tahvilat 
200 bin liralık istik

raz tahvili alındı 
İstikrazı dahill tahvirauna 

ait alu aylık raşa muamelatına 
Borsada başlanmıştır. 

Osmanlı Bankası tarafından 
hükiimet namına, imha edil
mek üzere, (200,000) liralık is 
tikrazı dahili tahvilau satın a
lımruştır. İstikrazı dahili ( 99) 
dan muamele görmüştür. 

Dün mayıs iptidası olmak 
münasebetile istikrazı dahili 
tahvilatının (27) numaralr ku
ponlarının faizleri de banka ta
rafından tevzie başlanmıstır. 
(20) liralrk beher tahvil icin 
(50) kuruş faiz verilmektedir. 

Dün Borsada İngiliz lirası 
üzerine çok hararetli muaıne
le olmuş ve konsorsivom 9000 
!sterlin satmıştır. K~mbiyo fia 
tinde (20) paralık bir temev
vüç olmu~ ve {1030) da kapan 
mıştır. Bayram t,.tili <lolayısile 
terakiim eden işlerin tasfiyesi i 
çin bu gün pazar olmasına rağ
men borsa açık bulundurulacak 
tır. 

Ziraat sergisi için 
mükafat 

İstanbul Ticaret Odası şeh
rimizde açılacak ziraat serğisi 
için bir mükafat ihdasını karaı 
laştırmışu ~Oda sergide mey· 
vecilik ~' ı1de en iyi meyve 
yetiştirene , 100) lira mükafa
tı naktiye verecektir. 

Alpullu şeker fabrikası 
"Edirne postası" gazetesi 

Alpullu şeker şirketinin köylü 
yü izrar ettiğini iddia ctmistir. 

Şirket erkfuundan biri b~nu 
tekzip ederek demiştir ki: 

- Köylüler fabrikadan za
rar değıll., fayde görmüşlerdir. 
Pancar zeriyatmdan çok istifa
de ettikleri için daha ziyade ek 
mek üzere tesebbüste bulun
muşlardır . ' 

Şirketimi:Mn Edirne konser
ve şirketine tesahup etmek is
tediği iddiası da asılsızdır. Şir
ketimiz vaki olan müracaatlar 
üzerine müzaheret maksadile 
bu konserve fabrikasr hisse se
netlerinden bir kısmını almıs-

tı . 
Bu konserve işinin inkişaf 

edememesi yUzUnden sermaye
sinin dörtte üçü kaybolmus ve 
kanwıcn feshi lazım gelmiştir. 
Şirketimizin bu işi clenıhte edt 
ceği asılsızdır." 

Üzüm ve incir alım 
satımı 

İzmir ticaret ve sanayi oda
sının üzüm ve incir alun ve sa
tımı hakkında hazırladığı ra
porlara nazaran, mevsim ipti
dasından 31-3931 tarihine ka
dar İzmir borsasında 22,219, 
406 kilo incir satılmıştır. 

Ayni müddet zarfında İzmir 
borsasında satılan üzüm mik
tarı da 34,263,341 kik>ya baliğ 
olmuştur. Mevsim iptidasından 
31-3-931 tarihine kadar İzmir 
limanından ecnebi memleketle 
re vaki ihracat yekunu da 34 

' milyon 148, 727 kiloya baliğ" ol-
maktadır. 

MiJli f abrikalarm ma
mulatı arbyor 

Memleketimizde fabrikala· 
rm adedi gittikçe artıyor. Sana 
yi umum müdiirlüğiinden alı

nan malum~ta göre teşviki sa· 
nayi kanunundan istifade eden 
müesseselerin 927 senesindeki 
imalat kıymeti 19 milyon lira
dır. 928 senesinde fabrikaları
mızın imal ettikleri eşyanın kıy 
meti 41 milyon küsur liraya ka 
dar çıkmıştır. 

9Z9 senesinde fabrikalarımız 
daha çok istihsal yapım lardrr. 
Türkiye fabrikaları 929 ela 67 
milyon 22 bin lira kıymetinde 
mal imal etmiştir . 

930 s~nesine ait istatistikler 
henüz çıkanlmamı:;;tır. YeıP· ..... 
tahminlere göre 930 "" , .• esi bu 
fabrikalarımız 929 sr (JI 'idare altı 
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Sa 
~~illi~~t 1 Sıhhi bahisler 1 ·~e~~;~ı~~:~n:;ar~~~ ~1 Nt~[ ~Jl)IJ- '3 zan ayağının lbaşpamıağı ya-

1 snn umdesl"Ml/llyetllr" Hayatın pası .• bk~!lan damarlar ~:ıtutu:;~:ea~%~c:ıa.n:;i~ 
3 MAYIS 1931 ''Yolcu, ceçinnelı: elimizde ıre sancılar peyda olur. 

l::>AREHANE - Ankara caclıleol :,c,ıı~~:.::·;!:;mı;:.:r!::. İ~irab~ı hafifletmek i- Artık ikisi de ihtiyarladıktan sonra 
., 100 Tclrraı aclreti: Milliyet, ı.. zm içinde atcıll bir i•tirap do- Çin aya.mı yataktan aşağı Bal' • • -Fransızçadan- Umumi ha·ııbin muhteltf saıf 
ıab 

1 
dol•tl)'or... ıkıtır. Uzll'l.ln böyl-e bic vaziyet· halan var ki bunlara dair şlin-

,.' T·' {Reloindranat Tacor) te bulumnaııı hemen sancıyı diye !kadar ç k "' ld • 
_.,_ numar.ı-aı k_.. Fenalaşan, ağırlaşan Kadın pek genç pelk güzel- Sonra. şu_ lkarşısında!ki k-enç · 0 ,.ey yazı ıgı 

24311 - 24312 - 243l3 Dr. Ru3çulrlu Haltlıı vak'alarda bu ağrılar kangre- ıdi. Yalnız SC'l'Vetin 'Yerelbilecği ve gii2!el kaıdına ıbaktı. Bu ika- ,~alde_ ~~~~ir tüurlü bit!Ph tü-

t kuvvetle bu tkıaıdına malik olan dıın onun ı"çı"n ne '-aıdar •kıym•t enıne " 1 ıyoır. muımı ar-p 
ABONE ÜCRETLERi 

O Türkiye için Hatiç içiıı 
ayiığı 400 kurut 800 kuruş 

' • 7 50 .. 1400 • 
U 1400 tf 270\) N 

- ··-
Gl'len evrak geri verilmez. 
Müddeti ıreçen nüshalar 10 kıınıt 
r. Gazete -. matbaaya ajt iti• 
'n n Udiriyc ür:ıcaat ec:lilir. .. 
Gazet:..miz ı!a.u . .uın meı'uliyıetini 

ıb<.ıf etmez. 

Bugünkü Hava 

1 l n en' zil l ·~ ra ret 1 ~ cnaz 
8 dı. 1 u~un ruztt;dr po\·raz ve 

Yalova saf ası 

Ben Bursada Çekirge cad
.esinde sıçırarken bizim gaze
eci aı~,adaşlar Yalova safası 

ı ·apmışlar. Bütün safalar gibi 
undan da mahrum oldum ... 

. ~sasen alemde iki Yalova sa
' ~ı meşhurdur: Karagözün
! ·ü ve gazete~ilerinki ... 
ı Bu iki Yalova safası arasın
' la pek büyük fark ta yoktur .... 
; r alnız birincisi perdenin deru-
1 ıundadır, ikincisi birununda ... 
, Gazetecilerin Yalova seya
ı ıatinde talihleri yoktur. Bu se-
ıe sakır sakır yağan ve akıllı, 

1 ıhmak her kesi ıslatan bir yağ 
l n!lı altında bir kısmı yalıda, 

ıir kısmı da kaplıcalarda ıslan 
r nışlar, geçen sene de böyle ol
t nu,tu .. Ne demeli?! Demek 

\llah rahmetini üstümü~en 
•ksik etmek istemiyor .. Gazete 
·ilerin daima ıslanması nasibi-
lir ... 

ı Arkadaşlara nazaran Yalova 
1 t0lu pek iyi halde değilmiş ... 
' vilayet mahafili bu ;öze gülü-

ror: 
- Gazeteciler her yerde yol 

;uzluk tevehhüm ederler ... Al
i lırmamalı! diye cevap veriyor. 
1 İçlerinden bir arkadaş dedi 
• tl: \ 

i - Her ~,.,, vardı. Hani içtik 
5 .e ... Lakin hr türlü neşelene
• nedik ... 
fi Biçare ç--cuğa diyemedim ki, 
~ ~azeteci için neş'e ve hüzün bir 
1
1 aktörün neş'e ve hüznü gibidir. 

1 ~,1 farkla ki gazetecinin ki da
e ha fazla sürer . 
a 

mn habeııcisidir. ÇC!'Sine ikan "' ~ l b ı d • ı 
V a.rhğımız uzadıkça uzviye- Tütüne gelinıce, ıbu ıhususta girmeyen uzuv, kangren olur. yaşlı adam bir ıgiin ooun tara· liydi !. . . nası · aş a 

1
' mes u veya mes 

fından şu teklif lkaıışısında !kal uller .kimdir? .. Baıhsini taze-
timizin büzülitp yıpranmakta ona ağır /bir mes'uliyet yükle Hayat nehri ile sulanımıyan ne mıştı: - Hayır, dedi, ben seni ıbı- Iiyeceık değiliz. Şimdiye kadar 
olduğunun farkına varmayan tilımiş ise de ikaıbaihati isbat o- siçlec ölürler, dag"ıltrlar, aır.a- raimuyacağım. b _,_. ı:k , · · · _ Bon art·'- aramızd~'-,· . una ..... ır ç an c-senerın ısını 
hiç kimse yoktur. Makine işle lunaımamıştı.r; ona fazla bir larındaki tabii rabttalaır kırıl- = 0

"' Kadın kendini şiddetle se- ı · · k b"l ·mka 
dikçe aşınır, yıpranır ve zaman şey isnat etımeğe değmez. A- <lığı için beden onları dışarıya münasebeti daha kat'i bir şeik- ven erkeg"in nihayet mag"IUp . ..ıerınHı yazma! • 

1ı·e ~ nsfız-
le !koy.mark ı"stı"yorum. Yanı· 1111• _ 'Uır. arp mes u ıyetı etra ın-

geçtikçe düzeni bozulu:. An- ralarında münasebet bulunma atar. Kangren solgrun renkler- ıolarak ona: d b. k "k --'·ım· ıJh i -"-· l kahla senin zevcen olmak isti- a . ır ço vesar neşıı"'"'ı ış-
laşılır ki biraz sonra duracak. yan bu m teli s"""P er esas le, siyahımtralk kaıbuklada !baş yonun. - İstediğin gilıi olsun.. tir. Fa:kat bunları tetkik edip 
Artık herkesin umumi bilgile- lı bir akide olamaz. Bunların lar. Ekseriya ayalk başpanna- B · 1 -•- b" t" 'k k · elk · · Zengin ve yaşlı adam "-una enLrn zevcem o ac ..... sın .. ır ne ıce ç .. arına ısteyrec 
ri sırasına geçmişür; Damar- heyetı mecmuasından şu netı ğında başlryan yara ve yahut ·u D · ,.__.,_,. · ı b" ı "h -'--- · t"•.ıı...aıd 

H 
ne cevap vereceg< ini bilmı"yor- emesıni uc.ıuıyordu. Iki o an ır arı au"'"" ıs r..,u e 

ların sertleşmesi bizzat yaşa- ce çtkar: ayatta çok hastalık yaralarla devam e"er. O esna- k d da · k" '-"l" ,_ da ·· ··ı kt" \"' du, Fakat genç kadın kendini a ın n haıı.gısi galiıp gele- ı.rnuı ır ne ""a r uzu ece ır. 
manın bir neticesidir. Adeta çekenler ve çok yorgun düşen- da ağrılar son dereceyi bulur. k · B ·· b h k · ed" • · 

l d 
_,, l "iddetle seven bu erkeg· in üze- ce tı? .. Seven eııkeğin kalbi ugun a ssetme ıst ıgı 

necat fidiyesi gibi bir şey ki ec ateroma üçar uıuyor ar; ıstırap daimi, fasılasız ve iti- Y b ·k· k d · · • "-rindeki nüfuz ve tesirinden e- u t ı a ının müoadelesıne mız mevzu gene umumı uar-
yaşamış olanlar onu ve~ecek... yoı>gunluğun sebebi ne olursa sallkardrr. s ,_. h 1 rd b" b" .,_ da"ııd" y 

1 H d
.. min olarak israr ediyordu.Mut an"'ı sa ne o uyo u. •!1 ır sanıasıma · ı ır. u-

Hatta öyle ki vakitsiz peyda o swı. ayatta yorgun uşen- B" h b"l 1 k. ı · t ' • h b · · 
lerı·n damarlarında at•r~ ~ ızzat asta ı e an ar ı laka bu emelini elde edecekti. Çok geçmedi. Erlkek ıkat'i nanıs an m umuını ar e gırı-

olmasa, gayri tabii marazi bir v ~ .. ~ k ı ı · b h-d· · et fmd 'k" 
luyor. Erkeklerı·n ·kadınlardan angren o muş parça ar ora- Yoksa? .. Yoksa bu münase- bir sesle cevaıp verdi: şı ve u a ısenın ra a ı 

şeydir,..denilmezbile .. Diğer ta- d ı · d'·'- 1 esraır Y · t ' ' ziyade damarları büzülüyor; an ayrı rp gıtme ı!ı<.çe ıstı-rap- bete artrk nihayet vermek is- - Şimdiye kadar birlikte ya · ·. . un8;nıs aın ~ umumı 
raftan damar sertleşmesinin tan •kurtulamıyacak. Bwıunla . d 0 d d • .b. k ıharbe ıştırakı haylı meralklı 
diğer bir eşi, arkadaşı daha be~ki ç.ok çalıştıkları için... tıyıor u. n an ayrılmağı hiç şa ıg•mız g~ ı gene yaşama - b" led" K 1 11:ı· fl • 

Hangi damarlarda aterom olu beraber onun bu arzusu yapıl- istemiyen adam nihayet dedi ta devam ederiz. İzdivacımıza 1 rmihesede kır. rMa Vıtar:_:gı 
var: Aterom bu iki hayat pa- maz. Çürııkülhastalıg"m 0 safha kı"·. ı"mka' n yoktur tere er en . enı=ıoıs 

d k. f k d yor? .. Kırmızı kan oevelanınm .. sının arasın a ı ar , amar sında bile işlerin !kendiliğin- S . 1 . _ _, • , müttefikler tarafına geçip isti 
sertlenmesinin ince damarlar azimet noktası olan ve aort de . - enın e tLAJivaç şeklinde Gene kadın maglup olmuş- f d tm • . d"" .. .. d 

nilen büyük damarla .kanın ko den yoluna gırdiği vardır. Baş birleşmemiz için mani vardır. t K. · h f l a e e egı uşıınup uruyor 
da ve aterom'un kalın damar- pannak el sürmeden kendili- u. · _ ın, usuımet ve ne ret e du. Hülasa Yunanistan haı1bin 
1 d l d 

laylıkla dolaşamadıg" ı bacak Ben serlbest değilim. Çünkü erkege baktı Artık !buradan ar a o ması ır. g· inden düşer. Bunlar nisbeten . · nısfı geçtikten sonra işe !karış 
A 

damarlarında.. başka bir ıkadın daha var ki çıkıp gıtmdkten başka yapaca terom, damarların iç yü- müteaddit olan vak'alardır. A- • . . - tı; ve malUm olduğu üzere müt 
·· d l ' · * * * senden evvel onunla t:ınışmış, gı lbır şey yoktu Yalnız şıd zun e evve a nescın yumuşa- lınan t edbirler sayesinde adet - . . · · • teHklerle lberaber olarak .. 

yarak bozulmasile başlayan Işte bir adam ki altmış ba- leci azalmaıkta olan ibazı vak'a onu sevmiştim. Şimdi bu ka- detlı ·bır naz~rl~ baktı, sonra Fakat Yunanistan haııbe gir 
sert, kireçleşmiş levhaların har ve bir o kadar da kış geçir !arda vardır ki onlarda facia da tl(n yaşlıdır. Kendisinden pek kapıyı .aç_tı gıttı. meden evvel ve girdikten son-

- genç bir kadınla evlendiğimi O g tt kt 1 k 
teşekkülünden ibaretti ~. Bu- miş. Halinden memnun. Sıh- ha müthiş manzaralar alrr. 1 1 en sonra .Ya nız. a ra Yunanistan bir ıhayli meraık duyunca p ek müteessir olacak 1 ı d k·--' "-eındi 
nun neticesi olrarak damar ha ti yerinde. Zahmetsizce ge- Kangren insafsızca ilerler·, baş an yaş ı a a.m c.ııuı ~ ne lı sahneleııe şahit olımuştur. 

tır. Müsaade et de. b k d k '' d d • tıkanmasa bile iki suretle dar- zip dolaşıyor; çalışıp çabalı- lamış oldug" u noktada şiddeti u a ar at 1 a vran ıgma İngiliz, Fransız ve Alman ,giz . Genç kadın şimdiye kadar t Fa:k t b ku t ---' laşır: Ya damarın iç yüzü yu- yor. Zekası prüzsüz. Bazı .w.- artar. Tahribatı genişleır. Ya- şaş. ı. a u ve . neı=en li teŞkilatı alabiLdiğine faali-
her istediğinin yapıldığında g l yord ' B ~1r b !k d muşadığı esnada içini döşeyen manlar oluyor, oslkisıine nisbet pacak baş·ka bir şey ıkalmadı- e 1 u · · : a.,,...a ' •r . .. a Ill;a yet sarf ediyorlar ve biribirle-
şaşırmış, güzelliğinin tesirin- olan merbut t d - "-

ince zarın harap olmasile üze- le ayakları düşüyor; daima so ub· ı için cerraıhhk sahneye girer · ıye 1 ona ıger uır rinin OY\lnunu ibozmak için ha den emin bir kadındı. Dargın k d m k t tm · · rinde peyda olan yaralara çar- uk. Hava biraz souk olursa el uzvun az çok büyük biır parça- :1 ına il avem.e . e esı ı- tıra gelen ve geLmeyen §.eyle-bir vaziyet aldı: ık t 
pan kanın pıhtılaşmasından; lerinden, ayaklarından birinin sı bıçak altına ctuşer. Kanbaren çın uvve vermıştı. ri yapıyorlardı. 

- Demek ki, dedi, yaşlı bir G" · ı d · t t yahut kireçli levhaların tedri- hassasiyeti gider, hatta bazen olmuş paıır.~ kesilip alındıktan ıttı, sene er erııberi samı- şte son ngiliz neşriyat ha 
r- •kadının hatı~ı için beni feda e- • · b · 

cen kalınlaşmasından.. 1 ağrılar, sızılar peyda olur. Ll- sonra ıstıra '.Jı son dere<:eye gel deceksin .. 0 halde lben de ka- mı bır raı ıta ıle bağlı olduğu yatının ıbüyilk bir alaka ile ikar 
Bazen bu iki ma'.<anizme kin o bunun pek farkında ıol- miş olan biçare, hiç olımazsa, kadını ziyaret etti. Son derece şılanan yeni eserlerinden biri-

rarmu vereceğim. h ı o ı birleşerek ayni neticeyi ıhasıil. maz. "Kanın cevelanını hızlan bir an için olsun huzur ve isti eyecan ıydı. nu hiç böy e ni de o esnada Yunanistan'da 

1 
- Nasıl bir karar verecek-

ederler: Damarların içi dolar; dırmak için,, yürür. Lakin hay rahat bulur. Bu suretle kurtul . , görmemiş olan yaşlı kat!,m bir faaliyet gösteren müttefik teş 
ayni zamanda hem çapı, hem ; ret!. Gezdikçe yürüdükçe hoşa muş olan bahtiyarlar müstes- sın.· S d 1 _ V şey soıımadı. ıkilatmın neler yaptığını anlat 
alestikiyeti kaybolur. Kolayca gitmeyen hadiseler şiddetle- nadu-. Faıkat facia her vakıt ı . -d. enk end abyrlı ac~gım. S e Fakat o her şeyi itiraf etti. i mağa tahsis edilen bir eser teş 

l ılır k
. ~- , . gı ıp o a mı u acag•m. e- G b. k d ı 1 k" · an aş ı ı yumu!?aı< ve içi a- nir. Bir g·ezinti esnasında, bir böyle mes'ut olarak netıcelen . ld • b . d f enç ır a ın anası uzun za ıl edıyor. 

çıık mecralarda dolaşması la- merdiven çı-karıken birdenbire mez. Kangren, belki ı r • ....; ~~ne~~ği~i ~~1~r;I;;.. enı e e m~_ndberaıbker yda.ş~dığm1 ı, s?ndr:ı 
1
. 'G"l\he All.ie.d s

1
.eore

8
t _ScBrvicile 

zımgelen kan bu şerait altında baldırlarında şiddetli bir geril tekrar peyda olur. Bazan rke- 1 b 1 8 . , o '"'a ının en ısıne o an ız ı- n reıece,, ısLrn ı ve ır as 
engellerle kaTŞılaşır. me, bi !kurulma duyar. o ika- silen yerde bazan ba§ika bir - şte u ? maz · · enı bun vaç teklifini nasıl reddettiğini 11homson tarafından yazılan 

D l l 
. k dan menederım. BaŞka rher ar- anlattı \ b · ._ h tıı" • • 

amar arı sert eştıren, ate- da" şiddetli ki artık ileriye noktada ... Kııngrenin hır no - zusu karşrsın<la hiç bir mukave · • . u ~serın . mevzuu 1Ja sse gı 
rom yapan yalnız yaşamak mı doğru bir adım atamaz. Durur taya münhasır kaldığı ender- t .. t b d Kadın bunları agır, kıbar barız şalhsıyetler kral Koıstan-
dır? Şüphe yok ki haytt. Bir \ve gerilme geçer; tekrar yola dir. Kangren tekrar meydana ~e d?os .~rml eyednek. u ka '!?1ın bir vaziyet alarak dinledi. Er- tin, Venizelos ve bir hayli de 

k 1 
k" 

1 
k" ıb şım ı soz erın ı · at ıyet F __ , , ._,.d. 

ç-cı yaşı ımse er var· ı u a- düzülür. az, çok uzwı fasılalar çıkınca facia tekrar başlar. Fa ık d h d .... d"· kek sordu: ransız cene ..... ve amıı ..... ı ır. 
rızaya düçar olmamışlardır. dan sonra •bu hal tekrar gelir. kat hastanın mukavemeti ıkı- genç a ın:, ayr~t~ ~ŞUJJ •. u. - Ben sana hiyanet ettim. Yunanistan'ın wnuıni harbe 
G ·· 1 1 b şk k Bu şaşkınlıgın tesırıle bır müd b" 1 . . d F eçen gun. .ere .• sone ere a __ a I Gelip gitmesi ve tekerrür etme rılmıştır. Vak'a her te errür et d d" • .. ,._.1 ed" Beni aıffettin mi?.. ıran evve gınnesın e ran-

b l 1- et ne ıyecegını uı em ı. İngı"li n~ktaı" ı 
se ep enn ınzımam etmesı a- si bu arızaya "nöbetle gelen to ti!kçe neticenin me~um bi.r fe- S k d" · - Hayır. Bu bir hiyanet de- sız ve z '"' na:Dar a-

B _,,_ 1 d d • h . d" onra en mı toplıyarak: d b . '- · ;·htil'f ld -
zım. u s.,uep er e yaşa ıgı- pallama,, Adını takmağa vesi- laket olacağı şüp esız ır. Kul Ö · · · ğiLdir.Sen rkalbinde ıkalan genç rm a arız ıuır • a o ugu 

ada kl d .._ - yle ıse, dedı, ben ,gıde- skid '- · ~"' ı d • ·ıd· 
mız esn , ço arımızın tu- le olmuştur. landan siıa.h ne ika ar rı<uvvet- • . A ik b .. selb . Iiği bitirmeik için böy bir maoe e eı:ı.uerı. m~ .. u egı ı. 
tuldukları marazi arızalara bağ . li olursa olsun, uzviyette kuv- cdeghımf 1rt u muna 1 .. etın raya lüzum vardı. Şimdiden Faıkat bi'l"ilbiııini takip eden neş 
l·dıır Zehı"rlemnel- ı"ntamlar Burada bır utarıza açmak k t lm k 1 a a az a uzamasına uzum . tt b ik 00. · daıh . · • · v•, • 

1
• k" h J vet, mu aveme o a zım- ok sonra biz daha samimi oluruz. Mya an u e mı a ıyı 

bunlara karşı pek hassas olan azım. ta 1 •. erkes. vesveseye, dir .h.i iyi ıbir netioe elde edile- Y ·· . Çünılı:ü sen de ben de ihtiyar- göstermiştir. Umumi harbin 
kanın cevelan cihazına meşum kurun~uya duşmı:sın. Baldırla- bı.lsı·n. ·memıba az.ald1kça u··mı"t Erkek ıbu sefer yalvarır gı- "lk f tikten lıaııbe 1 h 11k d l bi dedi rki: ladılk. 1 

• nısyı geç . sonAlmanra 
bir tesir icra ediyor. Bu bahiste n gerkı en ' e eslmın amaraıharı- de azalır. gıııen unanıstan ın ya 
maıınunlar li-stesinin ibaşında nın tı a~m~ 0 ası ve Y ut - Beni bırakmazsın değil Teşekkür tarafına mı yoksa müttefikler 
ıbüyük tesemmümlerle bir ara- t~kanacagı lazımgelmez. Hastanın ölümüne sebep, mi? .. Sensiz yaşamak benim Mektebimin 17 fakir ve bikes safına mı geçeceği ne kadar 
da tifo, oynak r~atimıaları, O kadar ıhususi 'bir malhiyet kang.renle nesiçlerin harap ol- için pek azap ve işlreııce ola- tereddıihlü mucip oldug" u hatır-

a deg·ı·ldır" Kangren netı"ce caık çocuklarına bayram münasebe· 
kızıl gibi intani hastalrkların tc olan bu topallama her daim m sı · · · !ardadır. Yunanıstan'ın o sıra-

, 
Tarih yazmayız ! 

sayılmış olduğu hayretle görü aterom alameti değildir. Ba- si olaraı'< zehiırfl maddeler pey 

1 

Fakat kadın inat ediyor, tile elbise, ayakkabı ve saire laroa 'her hanği bir harbe gir-
lüyor .Bu hususta ıba ka suret-

1 
zen bu ikrzayı hasıl eden da- da olur; bunlar vücudü zdhir- kendi dediği ıkabul edilmedik- almak suretile kıymetli yardım· mesiıkendisiriçin felaket .olaca

.Le mes'ul adolunacaıJdar ıda var mar darlaşması damarın asabi ler. Uzviyet bir müddet de bun çe artıik onunla ıberaber yaşa- larda bulunan hamiyetperver ğı söyleniyordu. Eğer mütte-
• mıdır? Kmmızı kan damarla- bir teşennücünden ileri gelir. !arla uğraşır. Lakin sinir man 1 yamıyacağını tekrar ediyordu. Bllyükdere!ilere mektebim flklcr tarafına geçiıp - Roman 

Bir gazeteci muhakemesi rmda Tansiyan yüksekliği, o Bazan damar tıkan1r da hiç ·bir zumesi artDk müdafaayı idare Erıkek bi.r an için düşündü. namına teşekkürü bir vecibe ya nm yaptığı .gibi - had>e \ka 
< ·~ınledim: Birisi hakkında bir kadar itiham edilmiş olduğu anzaolmaz. Bazaırı tıikananaık edemiyecek derecede yorgun Senelerce evvel sevdiği, şimdi bilirim. Büyükdere ilk mektep rışsaydı Almanya ve mtittıefiık 
: g...:cteye bir şey yazılmış... halde, hakikati halde belli baş !keyfiyeti tedrioeın ilerlemez. düştüğünden mağlup olur; ni- yalnız derin lbir hörmet duydu Baş muallimi leri tarafından mağlup edile-
1 Vak'a hakiki imiş ... Buna rağ- lı bir sebep olmaktan ziyade Bazanda uçuruma doğru koşup hayet, ölüm galebe çalar. Fa- ğu ıkadını göz önüne getirdi. B cekti. Eğer Almanya tarafına 
1 I'k d d td cı·a 0··1u··mun·· zaferi ile biter.. O - ..... ~k ihtiyardı. ürhan men a a a ar ava açmış. . . - hastalığın neticesidir. Ye- giıderken birden ıbire duruve- '"'"' geçmiş olsaydı o zaman da ö-
~ dia ediyor ki her hadise olur mede içmede sapıklık, rir. bi.r de var ilci durmaz, il.er- Bu faciayı seyredeı'kon Ö- lbür tarafın dari>elline ağcaya-
~ olmaz yazılmamalı ... Onun bü- alelhusus çok et yemek ler fel§ketin son merhalesine mer hayvanın şu sözlerini ha- ~)> Harik, hayat, kaza ve otomobil sigortalarınm ~- caıktı. Onun için kral Kıost:anti.n 
~ tün idari ve adli safhaları bit- müessir olduğu iddia edilmiş kadar sürükler. İşte lbizi şiıd- tırlamamak mümkün olımu- ifr - Cılatada Onyon hanında Uin ONYO;)I SiGORTASINA in lbitıarafldrcta ısrar müdafaa 
~ meli ... Netice kat'ileşmeli, on- ise de isbat edilememiştir. Şe- detle alilıkadar eden, ilnza lbu yor: Yaptırınız. 1 edilebilir bir ~ey.fiyettir. 

dan sonra gazeteye geçmeli. ıicer 'hastalığına müptel:3. olan- türJıü olandır. Böyle vak'alar- "Bunca nazenin başlar ve Türklyede bllil fasıl a icrayı m ua mele e tmekte olan j Hülasa bu eserden o zaman 
< Gazeıeci b:ı söze şu cevabı ver larda.n bazılarının damarları dan ıbir tanesini takip edelim. nazi.k el ayaları ıkimin eseri müttefiklerin Yunaınistallda ne 
e di: tıkanarak kangrene düçar ol- Damarları tlkanmağa başlıyan muhraıbbeti ol'llrak lbiribirleri i- U"'" N y o N ~ ler yaptıkları bir ıkcı'C anlaşılı-

- Efendim, bu gazetecilik dllklaırı görülüyor. Bundan her kimse .Yürüıiken eziyet çeıker. le bitişti ve kaynaştı ve sonra yor. Cereyan eden saltneler me 
olmaz "vak'!Ulüvislik" olur.. damar t~kanmasının sebebi şe- Arıza Herledikçe oturul'ken de lkiıınin ikini ile birilbirin<lerı. ay- ı rakh olduğu kaıdaır bu işlere 
Biz tarih yazmayız! ıker hastalığıdır, ınetiı;:esi çka- muztarip olur. OturuıQcon, ya- rtldı ve parçala11dı; bunu anla kumponyasını bir ker. u!ramad•n sigorta y•ptırmayı.ı;o;. rkarrşanların mesuliyetini de 

FELEK rılamaz. taorkon sancdar duyar. İstira- sam!,, 1 ele fon: Beyoj!lıı • 2002 _. göstermerktcdir. 

;a - -- -- --1 doFa at'kaıdaşlarile göııüştükten 1 ş~nce.~i olmu.ştu . ~aşa Fettahı 1 zarı dikıkatini celbetmiş ola- J minin önün~ . g~~e:.eız-ora~a 1 Sadrazam Yusuf Paşa n::1 

:::;;;;:~;;=;:::;;;;;::;;::;;:====----~-ır;ı: sooıra ıkendisini maıksaıdına eriş hıç gonnek ıstemıyordu. Ko- caktı. Efendisinin her harııeke- durdu. Camının onunde gehp sıl oluyor da ıböyle bir kahve

l 
< sevdiği Kerimenin kendi şeref 1 düşünerek konağa avdet etmiş 
iı ve vaka•rına muvafık sayılmı- ı ti. Kadri Bey tarafından ken
ı, yacak bir harekette bulunması disine bırakılan o küçük kağıt 
a. ııı ister miydi? .. ta genç aşık kendisinin her sa
l Bu düşünceler genç kızı büs hah Adadaki evinde ıbulunduğu 
• bütün ümitsizliğe düşürüyor- ve onu lbelklediği yazılı değil 
, dtı. Endişesi arttıkça artıyor, miydi? .. Lakin genç kiz rhep bu 
e çok kere Kadri Beyle böyle -kalbini ezen endişe ve ümitsiz
n hazırlanmış tesadüflerle sokak lik içinde ıbuna karar v·ecemi-

ııı, çarsıda görüstüğü Fettah yol'du. Onun için Kadri Beyin 
:• tarafından duyulacak, gö;üle- günlerce beklemesine rağmen 

cek olursa ne olacaktı?.. Hiç genç kız son defa çinğene karı 
.evmediği,fakat scrrindenkork sına fal baktrrdığı ve ondan 

' ' \\ .zencinin,bir gün Ka<l- k?;-~u~ç bir tak~m şeyler ~ğren 
'· ndisi arasındaki es- dıgı gundenberı Adaya gıtme-

tinnek için ne yapacağını dü- na!ktan cılkal'ken kendisinin tini daha artan ıbir tecessüs geçenlerden sadaka bekliyen den içeriye giriyordu.? .. Paşa 
şünmekten gece gündüz geri Fettah tıi:rafmdan görülmesini ve merakla takip etmeğe baş- bi'r ;dam vardı. Bu bir dilen- her halde or<o-la sraba'.ı. kahve
kalmıyordu. Falkat Paşa ~le di- istemi yen Yusuf paşa kimse- !ayan zenci köle Yusuf .. Pa~a- ciydi. Paşa ik«:ndi:sine ya'klaşa- sini içecek değildi. Fettah şaş 
ğerleri, Cemal Paşa ve Namık nin nazrarı dikkatini celbetme- Y.~ ıkonaıktan çlk.a:ken ~o~~.ş- rak yavaşça bır şeyler söyledi. kınlığını bir tarafa bıraıkarak 
bey s~k sık toplanarak görüş- den sokağa ç~kabilmişti. tu. F~~t efendısıne hıç goru.n Arkadan. v~. uzaktan ıbunu gö- gitgide artan merakının tesi
meği muvafık buluyorlardı. Bir Sadrazam paşayı sokakta memış.tı . F~ttah kara: verdı: ı r~n. z~ncı kole şaşmaktan ken- ri altında yürüdü. Kendisinin 
biri.erile göriişmek lazım olıdu- kendisini görenler her halde Paşayı takıp edecektı. dısını alamamrştı. Fakat Fet- paşa tarafından görülmesin
ğu zaıman nazarı d1kka t i cel- ıbu adamın padişahın sadraza- Paşa_ k~aktan çıktrktan t'.111 ne k~d.a~ hayre~ ede~se et- den doğabilecek lhertürlü t~h
betmemek için az çok k imsenin mı olduğuna iıhtimal vennele- sonra agır agır awmlarla yo- sın efendısının bu dilencıye pa- likeyi istihfaf eder gibi bir ce
gıöıremiyeceği yerlerde buluş- ri uzak bir şeydi. Çünkü paşa- luna devam ediyordu. Sadra- ra veıımiyerek sadece lbir lkaç sareti vardı. Efendisinin gizli 
mak daha muvafıktı. Yusuf pa nın kryafeti ıpek sade idi. Hat- zam paşa mühim, he1:1kesten şey söylemesini pek manalı bir sırırını elde etmek Fetta·h 
şa tekrar Cemal .paşanın ikona- ta lbu mülakata giderken giy- gizli v~ padişah tarafından du bulmaktan ıkendisini alama- icin ne mukavemet edilmez 
ğmda buluşmağı doğru bulma diği elbiseye eski de denebilir yulduğu zaman muhakkak su- mıştı. Fettah bu söylenen şey- bir arzu olmustu !.. Bu suretle 
mrştı. Onun için bir daha sefer di. Paşanın !böyle;_ nazarı dikka rette kendi felaket ve mahvı- lerin ne olduğunu duymamış- efendisine 'karşı kuvvetli ola
ki mülakat başka ,1Jir yerde ve ti celbetmiyecek tar-roa soıka- na sebep olacak gizli ıbir içti- tı. Lakin işin ehemmiyeti zen- cak, paşa artık kendisine ba
peık: başka bi·r şekilde cereyan ğa çı:kmasmda ne €ibi bir mak ma değil de sanki sabah güne cinin hayretle açılan gözleri yağı bir köle gibi degil, fa''ı:at 
edecekti. sat olabilirdi? Paşayı tanıyan- şinden istifade için gezmeğe önünde ıbir lkat daha ıbüyüyor- korktuğu, çekindiği bir adam 

Yusf paşa o sabah eııken lar onu böyle sabahleyin soka- çıkmış bir adam gibi görün- du. Paşa yavaşça dilencinin 
ı nazrarile ıba!kaca~tı. Paşa ka,!ıve 

kalktığı zaman ilk düşüncesi ğa ç~kınış görenler buna bir mek istiyordu. Her hareketi- yanından ayrıldı. lerledi. Ca-
kiıınseye belli etmede11konak- mana veremezdi. Yahut da ne mümkün olduğu kadar tabii minin yanında bulunan eski ye girip gözden kaybolduk· 

ek ok mana verirlerdi.! ve lakayt bir hal vermek iste- bir •kahveden içeriye ,gi·rdi. tan Sronra Fettah caminin Ö· 
1
_ nündeki dilencinin yanma gel-
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MILLIYET PAZAR MAYIS 1931 

Yalo 1 • kay~ağı 
• -

Yalova kaplıcalar~ndan şimdiye kadar şifa hisselerini 
almayan hemen hiç bir hastalık yok gibidir 

Kaplıca suları 
nyolar 

Yalova'da 
ayat neş

eli geçer 
l-Iastal~;-·ar~dık
ları huzur ve sü
kunu burada faz-

lasile bulurlar 
- -·-

l<aplıcalarda kaç 
g i' n tedavi görmeli 
ve banyoları ne 
vakı t almalı? 

Y•lovııde sıca .. " " ıçm• ••ynaO• 

lstanbulun, hemen yanı ba 
§ında denecek kadac ,Yakın bir 
§İfa menbaı vardır: 

Yalova!.. Buna daha yeni 
'ıc en uygun tabirle "Zürnriit 
\' alova" da diyebiliriz. 

, Asırlarca şifa! hassaları ma 
l~rn olan bu güzel kaplıcaların 
§ırndi tam mevsimi! 

Bu münasebetle Y alovadan 
biraz bahsetmeği faideli bulu
\Jloruz: 

Yalova, İzmit körfezinin bü 
Jlük Adanın tam karşısına isa 
bet eden bir köşesinde bir kü
\İik köydür. Bu köy belki ilk 
11azarda başlı başına bir kıy
•tııet ifade etmez. Çünkü asıl 

hazine, ileride zümrüt ağaçla
tın ortasında gizlenmiştir. Sa
hilden itibaren sağa sola kw
tılan ağaçlı bir yol takip edile 
tek Kaplıcalara girilir. Bu yol 
0 kadar güzeldir ki, biraz daha 
lı~arnasmı candan temenni et
tııernek elden gelmez. Otomo-

bille yıirıniyirıni beş dakikalık 
bi.r seyahaatten sonra nihayet 
Kaplıcalar muhiti başlar. Ha
vanın burada birdenbire değiş 
tiğini her tarafınızı okşryan 
tatlı, 'gıcıklayıcı b~r. ırüzgann 
deliletile hissedersınız. 

Sinirlerinden rahatsız olan 
!ara doktorlar, dağlık iklimle
ıri tavsiye ederler. Yalova de
nizden ancak 120 metre yüksek 
likte ise de dağlrk bir ikli~in 
sükfuıet verioi evsafını haız-

dir. 
Hastalar, aradıkları huzur 

··kuAnu burada fazlasile bu ve su . 
lur, başlarını rahatça dinlendı-
rebilirler. 

y~ıova, ayni zamanda vasi 
ormanların çepçe_vr~ _kucakla
dığı bir yer oldugu ıçın manza 
rası o kadar ca:ııibeli, o kada'I' 
mütenevvidir ki, seyrine kolay 
lıkla doyulmaz. Tulil ve gurup 
burada hakikaten emsalsizdir. 
Sık ağaçlac arasında büyük 
himmetlerle vücude getirilen 

en çok 
nasıl ve 

hangi hastalıklara iyi geliyor, 
ne suretle alınmalıdır? 

Yalovade tçme menbaı ve a a r su baş n la gazeteciler 

diır. Bu itibarla Yalova "kaplıca 
lan Aix-les•Bains kaplıcaları 

arasında mevki alır. Gerek 
müzmin ve bünyevl romatizma 
larda gerek intani şekillerinde 
kaplıca suları, çok müessirdir. 

Bundan matla, evralji, umu

mi nevrasteni, mide ve barsak 
hastalıkl<Kı, karaciğer şişkin-Kapllcelıırın kufbakıfl gllrUnUfU 

ki kişilik havuzlaı olan sıra likle:-i, şeker hastalıkları, müz 
banyolarda, yahut küçülı: veya min böbrek jJtihapları, taşlar, 
büyük havuzlarda alabilirleır. damar şişkinliklerinin envaı, 

küçük parklar, insan emeği ile 
tabiatın birbirile tatlı bir suret 
te imtizaç edebileceklerini is
bat eden birer bedia halinde 
nazarları okşar. 

İçme suyu membama gelin
ce: Burası Yalovanm en zen
gin dekorlu bir köşesidir. Mide 
barsak, böbrek ve mesane has 
talıklarımn muhtelif tezahürle 
rinde çok büyük şifa! tesirleri 
görülen bu sıcak suyun hararet 
derecesi kış, yaz 60 - 64 santi-

• gra~tır .. Su, gayet berrak, leke 
siz, maden suyu lezzet ve ta
mındadır. Kaplıca dok

0

torları 
hastalara ne kadar su içmeleri 

lizım geldiğini tayin ederler. 
Maamafih kaplıcalarda en e 

sash tedavi, banyo suretile ola 
nıdrr. Soğuk banyolarda hara
ret derecesi 20 - 25, ılık banyo 
larda \34 - 37, sıcak banyolar
da da 38 - 45 tiır. 

Arzu edenler, banyolarını i-

Fatin Beyin Başvekile 
maruzah 

Rasatane müdürü Fatin B., 
Başvekil İsmet Paşaya hareke
tinden evvel rasathanenin ısla
hı için bazı maruzatta bulun
muştu. Bu hususta Fatin Bey 
demiştir ki: 

"- Paşa Hz. rasatanenin 
vaziyetine ait bazı sualler sor
dular. Rasatanemizin noksan
ları vardır ve ne kadar ikmal e
dilse yeridir. Kendilerine bun
ları arzettim. Esasen bu gibi 
müessesatı ilmiye ile çok yakın 
dan alakadar olan İsmet Paşa 
Hz., rasatanemizin ihtiyaçlari
le alakadar olmayı vait buyur
dular." -
Bir şeyh hudut haricine 

çıkarılacak 
Eski Nakşl şeyhlerinden 

Çankırıda oturan Mustafa is- 1 

minde birinin son günlerde ba- I 
zı şüpheli hare'~etlerde bulun
duğu anlaşılmış , milli hudutlar 

1 
haricine çıkarılmasına lüzum 
görülmüştür. Bu adam İtalyan 

4 tabiiyetindedir. Mahfuzen bu-
etir' B 

Yalovada tedavi müddeti teneffüs cihazı hastalıkları, 
asgari 15, azami 30 banyodan cilt hastalıkları , Yalova sula-
ibarettir. Banyoyu ziyadeleştir d 'f h' 1 · · 1 1 rın an şı a ısse erını a rr ar. 
mek herhalde hastanın zararı-
na değildir, günde ancak bir Geçen 1930 seneııi mayısının 
defa banyo yapılmalıdır. iptidasından 1 inci teşrin niha 

yetine kadar, Yalova kaplıca
Banyolarm, ya sabahları aç larmda tedavi edilen hastala

karnına veya öğle yemeğinden nn 159u mafsal romatizmasına 
üç dört saat sonra alınması mu 
vafı\ctır. 75 i bünyevi romatizmaya, 36sı 

Yalova sularının tedavi ede siyatik'e 10 t1 damla hastalığı
bileceği hastalıklar arasında na, 26 sı cihazı hazmi hastalık 
__ ._._._·-_- 0_•_i_7m_a_Ia_r~ı...;;;m.;.;iı.;.;. h.;.;im~-..:...l;;::arına, 7 si taş 9 u şel<er, 6aı da 

Yalova, bir 
küçük köy
dür, fakat .. 
Asıl hazine bu 
köyün ilerisinde
ki zümrüt ağaç· 

lar arkasında 
gizlenmiştir 

İçme suları membaı 
Y alovanın en zen

gin dekorlu 
köşesidir 

mar şişkinliklcrine 3 Ü flleblte, 
12 si kadın hastalıklarına, 451 
sinir hastalıklarına, 4 il cihazı 
teneffüsi, 17 si.çilt, 33 ü bevil 
cihazı hastalıkların1. müpteli 
olanlardır. 

Hasılı, denilebilk kl Yalova 

sularının müsbet tesirlerini his 

settirmediği hiç btr hastalık 

yoktur. Yalova kaplıcaları ida 

resi, şimdiye kadar, bu sudan 

istifade edebilecek vesaite ma 
tik olmayan fakir sınıfı düşüne 
rek bunlar için de ucuz bir otel 
inşa etmiştir. Bu otelde günde 
60 kuruş vererek ve yemeğini 
otelde yemek mecburiyeti oJ. 

maksızın Yalovadan istifade eı 

mek kabildir. 

Şimdiden heır tarafta gösterı 

len umumi tehalük bu sene Ya 
!ovanın pek fazla kalabalık oL!ı 

cağına şüphe bırakmamakta

dır. 

• 



,, MİLLİYET PAZAR 3 MAYIS 

;S~yyahlar BirinCi sahifeden geÇen yazdar 
~oo seyyah Samsu- S • b• J• ... • d ·· 1 A e· 1·" · 
na da uğrayacak anayı ır ıgın e mu- vrupa ır ıgı ve 

İngiliz bandıralı Kaı-antiya 
, ıvapuru ile dün şehrimize üç 

ıytiz kadar seyyah gelmiş, fa
kat karaya çıkmadan Karade
nize gitmişlerdir. Vapur şehri 
mizden de bir mikdar ecnebi 
seyyahı almıştır. Karantiya va 
puru ile gelen bu seyyahlar se 

.yahatte yeni bir çığır açmakta 
dırlar. Çünkü şimdiye kadar 
Akdeniz havzasında gezen sey 
yahlar nihayet 1stanbula ka
tlar gelmekte ve buradan tek
l'ar avdet etmekte idiler. Hal
buki Karantiya vapuru Karade 
nizde Odesa, ve Köstence li-

him bir İçtima aktedildi Hükumetin Cevabı 
(Ba§ tarah 1 inci sahilede) 

mesele dahil olduğundan ve 
bunda bütün devletlerin tabia
tile alakadar bulunduğundan 
bahs ile davet ediliyorduk. Son 
mektupta ise Türkiye, gayri 
muayyen bir tarih için davet 
olunuyor. Vaziyetin açık ifade
si şudur: 

' -manlanna ugradıktan sonra 
. Sasmuna da uğrayacak ve bu 
Hanımızda iki gün kadar kala
caktır. 

İstanbul ve İzmirden başka 
bir Türk limanına seyyah gel
mesı ilk defa vaki olmaktadır. 

·Ayni zamanda bolşevik liman 
!arına da seyyah gitmesi ilk 
bır tecrü~dir. 

İngiliz ve F ranaız seyyahlan 
Fransız bandıralı Providen

ce vapuru ile şehrimize 
1 251 Fransız ve İngiliz sey
yahı gelmiştir. Seyyahlar dün 
ehrimizin muhtelif şayanı te

ma a mahallerini gezmişlerdir 
1 Bugıin şehrimizden hareket e '. -deceklerdir. 
1 • 

Ingiliz bandıralı Star vapul'U 
ile mayısın 6 ıncı günü 2~0 İn 

: '. ~iliz seyyahr gelecektir. ....... 
' I' · 1 Hayvanların h~mayesi 
ı · ı lstanbul Himayeı Hayvanat 
'! 1 ı Cemiyetinden gönderilen mek-

ı , tuptur: Himayei Hayvanat Ce
, ı miyeti, fakirlerin hayvanlarını 

himaye etmek hususunda gü
l ı rü ltüsüz fakat iyi denecek bir 
ı faaliyet gösteriyor. Geçen ay 

Cemiyete ait olan Hastanede 
• fakirlere ait 113 at ve merkep 
, meccanen tedavi olunmuştur. 
• Ekseriya, bu hayvanlar sahip
. lerinin fakir ailelerinin geçimi 
· demek olduğundan, Cemiyet o 
ailelere ameli bir şekilde yar

. , dım etmektedir. Fakirlerin hay 
! vanlarının meccanen muayene 
, ı ve tedavisi icin cumadan başka 

1 · her gün sabahları hastane açık 
1' tı . Hayvanlara yapılan fena 

muameleye şahit olanların ve 
• vesaiti nakliye tarafından ezi-

1 : ! .Jen veya diğer her hangi bir şe-
kilde ceza gören hayvanlar hak 
kında malumatı olanların lfit

. fen Cemiyete haber vermeleri 
ciddiyetle rica olunur. Kedi ve 

· · ı1 ya köpek yavrulannı istem.iyen 
': ı 1 ler Cemiyete mektup veya te
: i,; lefonla müracaat ettikleri tak

' ı · tirde, Cemiyetin birisini gönde 
j ı ı rip o yavruları alması vaciptir. 

(Başı birinci sahifede) 7 - Teşviki sanayi kanunu 
tır: ( 13) üncü maddesinin layikile 

- Ruznamenin birinci mad tatbik edilmediği hususunda 
desi olan muamele vergisi me- ısrar olunmuştur. 
selesi (927) tarihinden beri sa- Resmi' ve belediye müesse -
nayi erbabının mütemadi' şika - selerile imtiyazlı şirketlerin 
yetlerini celbetmiştir. yüzde on pahalı da olsa milli 

Bu verginin primlerle mah- mamulatı tercihen almak mec
subu icra edileceği kaydine rağ buriyetinde olduktan hakkında 
men krim tevzi edilememiıı ve ki kayit ve şartın tam surette 
her fabrika bu vergiyi öd~mek tatbikine delalet edilmesi ve 
mecburiyetinde kalmıştır. yeni meb'uslann mesailerinde 

Şikayetler hükumetçe hüs- memleket sanayii lehine iyi ne 
nü telakki edilerek (931) mali ticeler istihsal etmeleri temen
senesinden itibaren muamele nilerile içtimaa nihayet veril
vergisinin dahili sanayiden ka- mistir. 
milen ilgası cihetine gidileceği tÇtimadan sonra çay ziyafeti 
vadedilmiş ve Büyük Millet İçtimaı müteakip sanayici 
Meclisindeki teklifi kanuni ta- meb'uslar şerefine bir çay ziya 
dil edilerek erbabı sanayiin le- feti verilmistir. 
hine verginin şiddeti tahfif e - Sanayici· meb'uslar, Ankara 
dilmişti. Fakat bu projede 15 da Birlik hey'eti umumiyesinin 
beygir kuvvetinden aşağı sinai mükarreratını ehemmiyetle ta
müesseseler vergiden istisna e- kip edeceklerini ve bugün An
dilmesi daha fazla kuvvayı mu karaya gideceklerini söylemiş -
harrikesi olan erbabı sanayii !erdir. 
tamamile memnun bırakmamış - ~---••-<•~•t+------
ve bu içtimada beygir kuvveti Belediyede 
farkı gözetilmeksizin dahili sa Adal"llr elektrı"gı". 
nayiden kamilen ilgası temen- .u. 
ni olunmuş, bu temenninin su- Şirket derhal tesisata 
reti kat'iyede kabulüne im~can 
görülemediği takdirde evvelki başlayacak 
projenin 931 mali senesi için Adaların elektrikle tenvın 
tatbiki istirham olunmustur. hakkında Nafıa vekiletile şir-
Mevaddı İptidaiye mes~leai ket arasında imza ve teati olu-
2 - Mevaddı iptidaiye hak- nan mukavelenamenin bir sure 

kında son iki s~ne zarfında tat- ti belediyeye gönderilmiştir. 
bık edilmekte olan usul faali- Mukavele ahkamına göre şir
yeti sınaiye için lazım gelen ket derhal tesisata başlayacak 
sür'ati felce uğratmakta ve bu ve bütün ameliyat bu yaz sonu 
uğurda kaybedilen zaman faa- na kadar ikmal edilmiş olacak
liyetin tenkisini icap etmesine tır. 

göre bu tarzda hareket hiç bir itfaiye için yeni 
faydeyi temin etmemekte oldu-
ğundan eskisi gibi her fabrika- • hortumlar 
nın muafiyet ruhsatnamesine Belediyece itfaiye için yeni-
nazaran senevi istihsal kabili- den dokuz bin metro hortum a
yetine göre ihtiyacı olan sene- lınmasına karar verilmiş ve bu 
lik mevaddı iptidaiyesinin bir nun için bir münakasa açılmış
talepte itası hususunun temini tı. Münakasaya dahil olan sir
ve şekli tatbikinin basit bir şek ketlerden üçünün teklifi mu~a
le ifrağı temenni olunmuştur. fık görülmüş ve bunlardan bi

Kırtasi muamelelerin ref'i rer nümune istenmiştir. Ellişer 
3 - Makine muafiyetlerinin metrodan ibaret olan nümune

tabi tutulduğu çok fazla kırtasi ler gelmis ve dün gümrükten 
n:ıera_simden ~turtarılarak m~a~ 1 çıka~lmış?r. Bu hafta içinde 
fıyetın mutlak surette temını tecmbelen yapılacak ve hangi-
temenni olunmuştur . si muvafık görülürse sipariş o-

Krediye ihtiyaç var lunacaktır. 
4 - Kredi maddesi üzerinde Seyyar esnaf hakkında 

erbabı sanayi çok fazla müta- t db" I 
hassıs ve müteheyyiçti. Fahri- e ır er 
katörler Sanayi ve Maadin ban Bazı seyyar satıcılar araba-
kasının kendi fabrikalarına ol- !arla ecbze ve meyva gibi şey
duğu kadar fertlere ait fabrika- ler satmaktadırlar. Bu kabil es
lara da zahir olmasını, ve kü- nafın caddelerden ağır ağır ge
çük münakaşalara iştirak etme çerek müruru uburu işkal etme 
mesi temenni olunmuııtur. leri ve cadde Üzerlerinde dur-

Bu iyi işte hepimizin yardımı 
rica olunur. 

Vasıf B. in mütaleaaı malan muvafık görülmeyerek 
İstanbul meb'usu Vasıf Bey menedilmesine karar verilmiş

Sanayi ve Maadin Bankasının tir. Seyyar esnaf araba ile sau
bu ihtiyaçlara tekabül edecek şı yalnız mahalle aralarında ya 

ihtiyat zabitleri derecede tevsiinden ziyade er- pabilec_e_k_l_er_d_ir .. ·~--
, Orduda muvazzafhizmet . ' . 
1 ısteyen 

I• 
' 1 l • 

'·' ~ 

F atih askerlik daireai reisli- babı sanayiden alman muame
jiin.len: İhtiyat zabitanından le vergilerinin sanayi erbabı i
halen müstahdem ve serbes iş çin tesis edilecek yeni bir ban -
erbabından olup 317 (Dahil) kaya sermaye olarak verilmesi 
tevellütlü ve daha küçük yaşta ve bir milli sanayi bankasının 
bulunan zabit vekili, mülazım, tesis edilmesi daha muvafık ola 
bir;ncı mülazım rütbesinde o- cağı mütaleasmda bulunmus 
lan efendilerden Orduda mu- ve hey'eti umumiye buna isti~ 

Seyahat acentalan iki 
otel sabn alacak 

Büyük seyyahat acentaların
dan ikisi şehrimizde otel ücret 
Je.rinin cok yüksek ayni .ıaman 
da otellerde aranılan konforun 
her zaman istenildiği şekilde 
bulunmadığını nazarı dikkate 
alarak şehrimize gelen sey
yahların şehirde ikametleri hu 
:::usunu temin için iki büyük o 
tel mübayaa edeceklerdir. Bu 
otellerden biri Beyoğlunda di
ğeri Boğaziçinde olacaktır. O 
tel ücretlerini seyyahların şiki 
yetlerine meydan veremiyecek 
tekilde olması ve böylelikle scy 
yahlamı gece vapurda kalma
ları ihtiyacının önü alınması a 
centalar tacafından düşünül
mektedir. 

~ • 1 • 
l l 

ı 1 

l • 

1 ı 

1 1 

vazzaf olarak istihdam edil- rak etmiştir. 
me!ı üzere alınacağından nakle Kazanç vergisinden muaf 
talip olanların bu baptaki şerai müesseseler 

,ı 1 ti anlamak üzere bulundukları 5 - Teşviki sanayi kanunu 

• ı 

mıntakalardaki Askerlik şube- mucibince kazanç vergisinden 
lerine 12 Mayıs 93 ı tarihine muaf olan müessesatı smaiye 

:! kadar müracaatları. bazı makarnat tarafından diğer 
, 1, Vapurlar fazla yolcu şekillerle vergiye tabi tutul

maktadır. 
1 ;1 almayacak Maliye şu~leri, piyasa mer-

- l ~ s • on zamanlarda ba&r vapur- kezlerinden uzak olan sınai mü 
• 1 ~ 
ı • ların haddi istiabllerinden faz e88eselerin ticaret şehirlerinde 

t> la yolcu aldıkları görülmekte. açtıkları depo ve yazıhaneler-
dir. den kazanç vergiııi istiyorlar. 

~Uhasa baycam münasebeti Bu müdahaleler, hem te~viki 
le Marmara havzaımda ve İz- sanayi kanununa ve hem de Şu 

< mir hattmda işleyen vapurlar ra,yı Devletin kararına mugayir 
a haddinden fazla yolcu ile sefer • lduğu için sür'atle menedilme 

yapmışlardll'. si memleket aanayii namına te-
. ; Marmaradaki meıhur Be- menni olunmuştur. 

vinç faciasından ııonra her va· 6 - YUzde ona kadar ipekli 
purun ne kadar yolcu alabilece menaucatm yeni gümrük tarife 

c ği tayin edilmiştir. Fakat za- ı~de himaye edilmemeııi yU
' { i mania bu facianın hatıralarla ıı:unden memleketimU:e iki mil-
• _"' bera~r kurulan tedbider de u yon liralık bu nevi ipekli emtia 

kili . ·••ılmus olduğu görülmekte- giriyor. Ayni nefasette mal ,.1_ 
. '!l",. • k 11 -;;

1 
E aran yerli fabrlkalann Avru-

. ık . 

Ayni zamanda bu sayede sey 
yahlann daha fazla şehirde kal 
malan mümkün olacağı zamıe 
dilmektedir. 

Palanya'nın milli 
bayramı 

Bugün Polonya'nın milli 
bayramı olduğundan Ankarada 
Polonya sefaretinde gündüz 
bir reBtDi kabul yapılacak ve 
gece bir suare verilecektir. Şeh 
rimiz Polonya konsoloııhanesin 

u ir resmi ka ul 

Murahhaslarımız Cenevreye 
gidecekler .. Tetkik komisyonu 
konağının kahve ocağında bek
leyecekler.. Komisyon, kendi
lerini dinlemek isterse lütfen 
cağınlacaklar.. Galip bir ihti
mal ile de, ruznamenin tertip 
ve sırası icabı olarak günün bi
rinde murahhaslarımıza: Efen 
diler! Sizi alakadar eden işler 
bu içtimada görüşülmeyecek .. 
Beyhude beklemeyiniz! İhta
rında bulunacaklar ... 

Bu vaziyetten anlaşılıyor ki, 
bütün itiliifperverliğimize rağ
men, Avrupa ittihadı işinde 
başk,!I devletlere nisbetle, gay
ri müsavi bir muameleye tabi 
tutuluyoruz. Devletin şerefini 
ve memleketin menfaatlerini 
tehlikeye düşürmeden böyle 
bir muameleye rıza gösterile
mez. Muhakkak ki, Türkiyede 
bu vaziyete razı olacak ne bir 
devlet adamı, ne de bir hüku
met yoktur. Sulh ve itiliif işle
rinde çok faideli bir amil oldu
ğunu her vesile ile gösteren 
Türkiyeyi, en büyük sulh me
selesinin müzakeresinde bulun 
durmamak, eğer kasdi ve gizli 
bir maksada matuf değilse bile 
büyük gaye aleyhine mütevec
cih büyük bir gaflettir. Hüku
metin siyasi itidal ve basireti
ne örnek olan son cevabında 
keyfiyet her cephesinden mü
talea edilerek işin salim ve ta
bii mecrasına ircaı istenilmek
te<lir. 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

Gazi Hz. mecliste 
nutuk irat edecek 

(Başı birinci sahifede) 
reratmın tatbiki için lazım ge
len kanun layihaları. 

Meclisin bu fevkalade içti
maı temmuz ortalarına kadar 
süreceği tahmin ediliyor. Gazi 
Hz., Meclisin tatilini müteakip 
İstanbul'a giderek bir müddet 
istirahat buyuracaklardır. 

İsmet Paşanın da bir ay ka
dar lstanbul'da Pendik'te ika
met edeceği anlaşılıyor. 

ANKARA, 2 A. A. - Bü
yük Millet Meclisinin ~şinci 
intihap devresinin ilk içtimaı 
Pazartesi günü aktedilecektir. 
Celsenin küşadını müteakip 
Reis vekilleri, idare amirleri ve 
divan katipleri intihabı yapıla
cak ve bundan sonra Reisicüm 
hur intihap olunacaktır. Reisi
cümhur Hz. Jeri, intihaplannı 
müteakip bir nutuk irat buyu
racaklardır. 

Reisicümhur Hazretlerinin 
nutuklanndan sonra Meclis 
beş gün tatil edilecektir. 

ANKARA, 2 A. A. - Bii
yük Millet Meclisi azalıklamıa 
intihap edilen zevat ile Cümhu 
riyet Halk fırkası büyük kon
gresine seçilen murahhaslar 
şehrimize gelrneğe başlamışlar 
dır. 

ihracat ofisinde cir 
içtima 

Dün ihracat ofisi komitesi 
bir içtima aktetmiştir. 

Geç vakte kadar devam eden 
bu içtimada ihracattaki muşki 
lat ve alınacak müstacel tedbir 
ler görüşülmüştür. 
Diğ« taraftan ticaret odası, 

bir kısım ihacatımıza engel ol
duğu iddia edilen Rus dumpin 
gi meselesi hakkındaki raporu
nu hala bitirememiştir. 

Oda erkaro, bu teehhürün 
gümcükten istenilen istatistik
lerin henüz gelmemesinden ile 
ri geldiğini söylüyorlar. 
Yeni Adana muhebir-

leri mahkum o'dular 
Büyük Millet Meclisinin ~ah 

si eti manevi esini tahkir ma 

1931 

Bilmece mi• 

•••lt,••bl•:ıeia•I 
Soldan sağa: 

ı - Öksürük ilacı (6). Ok 
(3). 

2 - Orta (3). Derman (5). 
3 - Nota (2). Nida (2). 
4 - İmdat (5). Ziyan (5). 
5 - İyi (3). Farenin arkada· 

ŞI (4). 
6 - Kase (3). Remil (3). 
7 - Çok yiyen ( 4 ). İstira-

hat (5). 
8- Anbar (5). 
9 - Papas (5). Nota (2). 
10 - Bir göz rengi (3). Bil

me>'en (5). 
11 - Mısırda bir mabet (5). 

Yalandan yüze gülmek (4). 
Yukardan aşağı: 

1 - Çapa (5). Nan (5). 
2 - Hicap (2). Rabıt edatı 

(2). Nota (2). 
3 - Uzak nidası (2). Dün

beleğin arkadaşı (5). Namus 
(2). 

4 - Saçsız (3). Cemi edatı 
(3). 

5 - Beygir (2). Lezzet (3) . 
Hint Beyi (4). 

6 - Atın kundurası (3). Na 
mus (2). Hakikat (3) . 

7 - Ördeğin ağabeyisi (3). 
Doğru (5). 

8 - Uzak nidası (2). Beyaz 
(2). İhtiyar (3). 

9 - Köpek (2). Rahat (5). 
İsmi sıfat yapan edat (2). 

10 - Saymak (5). 
11 - Bavul (5). Mantar (4). 

Meşhur şaki Şevki 
Şarkta yakayı ele verdi 

Şarkta şakavet yapan meş
hur eşkrya reisi Şevki Erzu
rumda yakalanmıştır. 

Bizzat 14 - 15 kişi öldüren 
bu azılı haydudun hayatı mace 
ralarla geçmiştir. Bundan baş 
ka Şevki Ağrı dağı hareketi es 
nasında maiyetindeki adamla
rı toplayıp bir çok defalar kuv 
vetlerimizle müsademe etmi§
tir. Şevkinin kardeşi Tako da 
meşhur bir hayduttu. Bir mü
sademe esnasında öldürülmüş
tür. 

Geçen sene kıtaatı askeriye 
miz Zeylan ve Ağn dağı hare
katı tedibiyesile meşgul bulun 
duğu sı.rada ayrıca bir gaile çı 
karmak maksadile faaliyete-ge 
çen Alican çetesinin başına 
geçmişti_r. Bundan sonra Şevki 
bir çok defa askerlerimizle mü 
sademe etmiş ve bir çok canla 
ra kıymıştır. Yakında bu şeri
rin muhakemesine başlanacak
tır. 

MAJIK SlN~:r-.ıASl:'llDA 
GRETA G.~RBO'nun 

AN"lA CHRISTI~; 

[iliınindeki munffaluycti gUn· 
den güne arttırmakt11.dır. Pek 
kuvvetli olan bu eserde yll

dızluın en mc,huru 

llnıanca konu,u1or 
Bı.~ün 4 um:u Gala mtisameresi 

fevkalade haizi ehemmiyettır. 
Ben bu müsabakalara iştirak 
eden bütün takımları biliyo
rum. Bu vukufuma istinaden 
iddia edebilirim ki, Tiirk ta-

- "Uzun zamandan beri kımı bunların en tehlikelilerin 
Türkiyeye gelerek hem sevim- den biri olacaktır. 
li memleketinizi tanımak, hem Bu mesele hakkında spor 
de spor erkanınızla temasta bu erkanıruzla temaslarda buluna 
lunmak istiyordum. Bu sefer cağım. Kendilerini ikna edece 
kendi klübüm olan Beoğradski ğimi ümit ediyorum . 
nin seyahatinden bilistifade ls- 31 Mayıs ve 1 Haziran ta
tanbula gelebildim. Herşeyden rihlerinde Almanya'nın Ein 
evvel bize karşı gösterilen fev- tracht takımı Y ogoslavya ve 
kalade samimi hüsnü kabulden Beoğradski klüplerile Belgrat
ne derece mütehassis olduğu- ta maç yapacaktır. Sizden de 
muzu söylemek isterim. Emin bir klübün iştirakini rica ettim. 
olabilirsiniz ki, sizin sporcula- Bu suretle yapacağımız turnu
nnız da Belgrat'a geldikleri vatla birinci gün 4 klüp çarpış
vakit ayni samimi dostluğu bu tıktan sonra ertesi gün galipler 
lacaklardır. ve mağlUplar ayn ayrı müsa-

Oyunlarınızı gördüm. Ta- baka yapacaklardır. Buna da 
kımlarmızın üçü de mükemmel muvafakat edileceğini tahmin 
bir oyun gösterdiler. Gayet ka- ediyorum." 
tiyetl~_söyliyebilirim ki, Türk , Edirne' de futbol maçlarr 
f1;1tbolu Yugoslavya futbolü ile EDİRNE, ı A.A. _ Uzun-
bır ay_ardadır. Oyuncularınız- köprü Ergene spor klüb" l'k 
dan bır _çoğu yalnız bizim değil maçları yapmak için mı:tak~ 
merkezı Avrupanın bile en iyi reisi İhsan Beyle Keşana git
t_aknnla:ında yer alacak kabi- mişlerdir. Y3pılan maçta Uzun 
lıyettedır. k" .. k 1 B _ opru ta mu -3 le galip gel-

una r~~· şurasını kay- miş ve maç gayet heyecanlı ol
de mecbunm kı ~vrupa si.zi ta- muştur. Bütünı memleket maç
n_ın:ay~'.· 'l!mumıyetle carı olan la alakadar olmuş ve oyunu 
fıkır Turkıycde oynanan futbo sey_.._-k .. K · r· · · d • b' • .. .....,.,. uzere eşana gıt-
un ıptı. aı ı_r şekilde olduğu mislerdir. 
merkezındedır. İtiraf edeyı' m · B ·· kü' d 
ki 

.... _ . uııun maça avet 
, ""~ d~ _gelırken aşağı yuka- edilen oyuncular 

rı aynı fıkır?e bulunuyordum. Beoğradski maçlan tertip 
1'.~at da-~a ~k maç, derhal fik- heyetinden; Aşağıda esamı:sı 
rımı d~gı.ştı~ek hususunda muharrer futbolcılann 3-5-931 
ku~etlı bır saık oldu. Avrupa- Pazar gUnü saat 16 da Galata
dakı b.u uıı_ıumi .z~da mes'ul saray kliibünde ispatı vücut et 
olan_ yıne sızlersınız. Seyahat meleri rica olunur. 
e~mıyorsunuz, Avrupanm hiç Beşiktaş klübünden: Hüsnü 
hır ~araf~n~ takımlannıza te- ve Osman Beyler. 
saduf _ ~d~lmıy<!r. Burada elde Fenerbahçe klübünden: Ze
e.decegınız . .?etıceler. ise mahal- ki, Cevat, Fikret, Muzaffer ve 
1ı ve mevzu ~alır, hıçbir tarafa Niyazi Beyler. 
aksetmez. Eger futbolüniizü te GaJatasara kl"b" d . A kk' · . y u un en. v-
ra • ı ettınnek ısteyorsanız, ec- ni, Burhan Mitat Nihat Suphi 
nebı takımlarla mümkün oldu- Rebü Kemal Fa:.Uki M'ehmet 
ğu kadar fazla temaslarda bu Sal~, Celal Beyler. ' 
lu~1:1nuz_. Fakat yalnız burada Bandırma futbol takımı İlf 
degı~. bılh~ssa futbolün müte- bir maç yapan Seyrisefain taki 
rakkı oldugu memleketlerde . . mı hakemin haksızlığı yüzün-

. Bu meyanda söyliyebilirim den oyunu yanda bırakmıs ve 
kı Balkan kupasına iştirakiniz şehrimize d(inmüştür. · _ 

········==····· DON JOSF: .\IOJICA ı G ' F O : R ö V 0 · ( 
Tamomen ISP\:.\YOLCA L 1 ( H APPY DA YS ) 

<Öl.iti ve şarkılı olaa 1 O ı RötUn FOX yıldızlannın ı -
A , K H 1 R S 1 z 1 i ~ ! tirakile . el;lenceler, d•n iar 

ı I n yenı musiki ile dola bir 
ikinci filmlndo A I rö•Udür. ·-" ....... ~ .. -.-.......--· ..... -

JEAN MURAT •t JIM G~:RALD ilt beraber 

ÇILGIN MACERA 
eeeeeeeenımini temsil ediyorlare~~~eı=t: . ........................ .. 

i MgE:iLEKSiZL.AiR 
Emu.Jsi.• eserini. tem&f& edini&. KllLAR TICARETI ile işöıal 
edenlerın geçırdıklerı hayuıs hayaı ile biçare genç bakirtltrln 1efa

h•t• se,·k edildikleri gi>rülmekıedJr. HAHRY PIEL rolfinık b&Yı 

bayreıılr. Bugün sut 16 1-2 t• •• gece ıengin varyeıı programında 

l .L SY " JE:S'.'1\ '" DUO ELIZANOFF ( lspanyol Danılan ) 

••••••••••••• 
[ ~ ""·' 'ELViRE ''"'POPESCO' ·· •• 
1 

Romanya tlvt>lle konuşııı Fransız yıldısı önömüzdekl Çar~mba 

1 

ak~mmdın ltibaRa AtıXANDRE Dl'MAS Fll..Sın 

~ YABANCI 
filmini 

EtDlMRi 

'' 

l mahkemesinde rüyet edilen 
mulıakemele•i neticesinde Ye- • ...........•...•........... 
ni Adana gazetesi sahip ve + Bur;nn ~:LHAMRA Sinemuınd• • 

mes'ul müdürü Ahmet Remzi • G E Q R G E S B A N K R Q f T • 
Bey 8 ay hapse, 133 lira para • • 

cezasına ve Muzaffer Bey de • y 1 L M A z • 
3 ay hapse ve 26 lira para ceza • • 
sma kabili tecil olmamak ve • • • 



•• 
• • 
• 
• 

MİLLİYET PAZAR MA 
---

IJiltllOOll/ li'Q ya~ıf _Akarlar mil-
~ durlüğilnden: 

Istanbul Tramvay Şirketi 

EVKA T l'ARIPESI 

Bahriyeli lbrahim Bir sene müddetle icar için 
··ıd·· ··ıd··? Müzayedeye vazolunan emlak 

1931 senesi Mayısın 10 uncu giinündeıt itibaren 
illni ahire kadar muteberdir. 

nasıl 0 uru u • t - Feriıköyünde Rum Wliscsi arkasında 104-106 No. ha-
ne. 259 

No Hulul Hareket Fasıh 
Birinci. Son 

huelcet barok• 
Sut Saat 
6,00 Hı.12 
6,1!6 H,38 Zavallı İbrahim'in bir şantöze lif 

atması hayahna mal oldu 
Evvelki gece saat 23,30 da Çinilide sokak ortasmda ic~~ 

p - l - dd . d b' - rezalete başlam!f, kenıdi&llll 
ıyer otı ca eaın e ır cına- tutmak isteyen polis Kemal e

yet olmuş, Tevfik oğlu İbra-
him isminde bir bahriye neferi fendiyi de dövmllftUr. . 

"-mil vak'a mahallıne ge-
bıçakla kasığından yaralanarak ""' araf dan 
öldürühnüştür. len diğer polisler t ... 1:1.. xa 

Te.vfik -;,ğlu İbrahim efendi kalanıp karakola gotunılmuş-
gece yansı Piyerloti caddesin- tür. 
den geçerken kantoculukla iki hırsız yakalandı 
müşteğil Muazzez isminde bir Yusuf Mehmet isminde b~-
kıza rast gelmiş ve ona söz at- radan Gülnihal vapurundan hır 
mı~tır. sandık tavuk çalarken, Musta-

Her akşam başka bir tiyat- fa isminde bir adamda Bandır
r..ıda kanto söyliyen Muazzez ma vapurunda Vinçci Mehme
de evvelki akşam Karaköyde- de ait paltoyu çalarken yaka
ki tiyatrolardan birisinde oyna j ıanmıslardır -
mışmış ve evine dönüyor, koca Eve, tecavüz etmişler 
sı terzi Kemalle Fistikçi Ke- Ü "d d A - Mahmut 
m al ve Ermeni Ağop Ardaş ta sku ar ~ zız Falı 
b- k d 'di orlamuş efendi caddesınde oturan -
ıraz ar asın an gı Y N' dd' · inde 

M d d h'l ldu<Tu halde reddin ve ızame ın ısın 

h u~~z.~zd eT a f~ko g-ıu"' İbrahi- iki kişı' ayni cadde<ie oturan er ucu e ev ı o . .. 
min aŞması imisler. Saniye hamının evıne tecavuz 

' · h' 'n Mu etmişler, fakat yakalanmışlar-Terzi Kemal Ibra ımı -
azzeze söz atır.akta olduğunu dır. 
görünce sinirlenmiş,. heı:.ıen _hı- Bıçakla yaralan1ış 
çag~ sarılıp İbrahimın uzenne Sadettin isminde bir sabıka-
yürl:;:-: i.iş, fıstrl~çı Ke malle A- h ile Mes'ut isminde bir adam 
gop ta terzi Kemali ta!np te te- Şehremininde kavga etmişler, 
rc<l<lüt euneınişlerdir. Mes'ut Sadeddini bıçakla cer-

Ba!1riyeli ile üç adam arasuı hetmiştir. Mecruh hastaneye 
da ki boğuşma .çok uzun sü~me- yatırılmış, Mes'ut yakalanmış
m:, bahriyeli Ibrahim terzı Ke tır. 
ır;a;iıı lıavale ett iği hir bıçak 
darbesile : - Alı anam yandım 
diye y.,re yığılmış, terzi Kemal 
le A gop ve fıstıkçı Kemal de 
~ :ıb:u.a kuvvet kaçmışlardır. 

j brahiın şah damarı kesil
m:r. oldı;ğn için çok yaşama

mıs, ö'.müştür. Polis katiller
den Ag-op Ardaşı yakalamıştır. 
İ !:i Kemaller aranmaktadır. 
Tah:ü~;:a ta adliye vaziyet etmiş 
tir. 

Bir hı:sız şebekesi 
nıeydana çıkarıldı 
Polisimiz dün yeni bir hır-

[ı;: sebekesi daha yakalamıştır. 
Muharrem, Ahmet, Trabzon 

la Laz Osman isminde üç kişi
den müteşekkil olan bu hırsız 
şebekesi Acıbadcm içerenköy 
ve Bostancı ile Kadıköyde soy
gunculuk yapmıştır. 

Otomobil kazası 
Soför Muammerin idaresin

deki 2555 numaralı otomobil 
Beşiktaşta İsmet efendi ismin
de bir ıne~<tep talebesine çarp
mış, yaralamıştır. 

Kira yüzünden 
Üsküdarda kör bakkalda o

turan Abidin, Sabri, Kadri Ah
met isminde üç kişi arasında ki 
ra meselesinden kavga çıkmış, 
Kadri Ahmet Sabri ile Abidiro i 
bıçakla yaralamıştır. I 

T epeköy caddesinde 
bir cerh 

Paşa bahçesinde Tepe köy 
caddesinde oturan Emin oğlu 
Tahsin İncir köyünde Vehbi 
zevcesi Fatma hannnın evine 
tecavüz ·etmiş, yakalanmıştır. 

Meyhanede kanlı bir 
arbede 

.. _ F.....:.-iWiinde Rum kilisesi aııkasında 22-12 No. ha- 10 Şlfll Tn ı { Slşllden-TUııete " "'"'"'-J 201 • no Tünelden-Şlşllya 
ne. 

J - Feri1<öyünde Akasya eokağında 41-14 Nıo. hane 221 il l(urtuıu,-Tüa~ I Kıırıuluşıan-Tiiule 
4 - Pangaltıda Fransız ınezarlıfı karşısında 115 No. iki 'i 1 Ttinelden-KurıuluJ• 

-r 6' o· 

so· 
oda 73 ! 12 Harbiye-Fatih { Harbiyeden-Fatih• 

- Fatihten-Harblyer• I' l O' 
5 - Bcş.iktaşta Şenlikıdede maJhalleslnde Yemyolda 37 No • 14 Ma"ka _ Tflnel } ~~çkadan-Ttinelo 

hane. 149 i T 1 unelden- Maçka ya 
6 - Sfil..eymaniyede Elmaruf maha1tesin.de Medrese !JOka.- • 15 Takalm·Slrkecl ( Tablmden;Slrlı:eı:ly• 

ğmda 11 No. Nevzat hatwı mcıktep maıh:aılli. 564 : l Sırkeciden- fık•lııu 
7 - Kadmgad.a Bostan.i Aıli roımaıtesinde Mftınıet Paşa .!" 16 Maçka-Beyazıt { Mıçlcıdtn-Beyaıtıa 

cadıdesinıde 23 No. lha:ne. 120 th-- 1 Beyaz1tt1n-Mıç!c111 
--d da Bas · Ali L-U · 1 F { Tık.ıılmden-Fatilıe 8 - n.oo llllgaı tanı maı,..., esınde Mehmet Paşa 18 'aksim- atlh Fatihten-Taksime 
ydkuşunıda 25 N-0. hane. 122 { 

9 - Beyazıtta Sek.ban başı Yalrup ağa mahallesinde Si- 19 Kurtuluş-Beyazıt ~:~:~~t~~K:~:~~~·;: 
mitçi sdkağmda 7-9 No. dii~km ve ıo:da ve haı1a 555 -----------

30' 
4' lj' 

r o· 
6 ,, 

14' 
ıs· 
80' 

6 18' 
1 7' 

il Beşiktaştan-Eminöntin• 
hane sokağında 64-84 No. hane _ 100 GI . Bebekten·Eminöniıne 7' IS' 

10 - Üısküdarda Selami Ali IDfendi mahal~esinde Karak-01- - ı ı lleşlktaştan-Bebege 

11 - Üsküdarda İhsaniye mahallesinde Ciçekçi sokagında il 22 Bebek-Eminönü 1 Eminöniınden-llebeğ• 
4-6 No. hane. 125 ..Q 1 Eminouünden- Beşiktaşa 15' 

12 - Üskü<landa Selimiyede duvardiıbi eczaıhane sdkağında j • ı j Bebekten-l\eşiktaşa 
2 No. !hanenin sel3mlıık •kısmı. 96 ! . 

13 - Feriköyüıı.de Alk'asya sok.ağında 14 No. baraka 230 ta 23 Ortakily-.<\ksııray{ ~f:.~~~~!::~~·.~~Y~ ıo· J6' 
14 - Malhınutpaşada hacı küçUk camii altıında 24-4 No. ": ( ll ··k 1" til 

1 

9. 18• 
dükkA 389 m 1 34 Be.,lktas·Fatlh .e~ı taştan- • ıe an. .,. • l l<atıhten-Beş!ktaş• 

15 - Çaıkmatkçılaı"'<la Ye~i han sokağında 37-33 Nıo. dük-
ikan. 495 1 Aks•raydan - Topk~pıy• 

16 - Mercanda Harbiye crddesinde 60 N . maa oda dfückan
778 

:-: \' 32 Topkapı-Slrkect l Topkapıdan-Sirkeclye 6' it 
ı Sirkeciden- To?kıpıyı 20' 
\ TopkRpıdan-Aksaraya 

17' - Uzunçarşıda Bezzazice<iit mahallesinde mektep tah-
tında 300-129 N o. düklkan. 112 f Aksaraydan- Yedlltuleyo 

18 - Çarşıda Kc>lancılar sokağında 11 N-0. dükkan. 287 ~ 33 V dik 1 j Yedikuleden-Sirkeciye 6' '! ~ e u e-blrkecl 
19 - Çarşıda Çadırcılar so kağında 19 No. dükkan 946 >- , Sirkeciden-Yedikuleye il!' 

20 - Çarşıda Divrik ~ğında 16 No. dü:k!kan 347 ıQ Yedikuleden-Ak;araya 20' 

21 - Çarş~da Çadırcılar -sdkağında 48-42 N o. dükkan 342 fi 
22 - Çarşıda Çaıdırcılar sokağında 80 N o. düldkan 333 '11 
23 - Beyazıtta Ka~ticçılar kapısında 9 No. dükkan 573 ~ 
24 - Beyazıtta Sekban ba-şı Yalkup ağa ma!hallesinde Si-

mitçi sdkağınd<t 3 No. du~an 556 

A ks•raydan - f:dı rn,kapı Y• 

37 Edlrnekapıslrkecıl Edlrnekapıd~n:Slrkeciye 7', 
ı Sırkecldeu - Edirnekapıva il 
1 l~dirnekapıdan- Aksara; a 14' 

13.00 13,10 
wo 24,00 
6,09 !,)() 
e,ıo 1,10 

11,IO 13,30 
il,30 H,00 

7,~5 21,0I 
6,51 il,SO 
e,ı:s 1!4,l 11 
6.08 23,2J 
7,37 110,il! 
8,2J 21,08 
6,15 22. ~6 
7,0f' 23,26 

5,34 
S.44 
6,00 24,80 
6,06 24,3i) 

1,15 
1,15 

S,45 22.10 
5,56 22.56 
6,00 21.52 
6,4(j 112,38 

5,1 J -.-
5,34 23,54 

6.10 24,30 
1,06 

s.ıo -.-
5,33 24,00 
6,IS 24,40 

ı.20 

5,'.!0 -,-
ö,50 23,10 
6,23 23,44 

!14,1 9 

25 - ~eyazıtta Simkeşhane altında 105 No. dükkan 551 
26 - Ü~küdaPda be<iesten derünunda 1 No. dükkan 80 

27 -- Üsküdarda umraniye ~ii hanında 26 No. eda 37\1 Borsası ve 
lstanbul Menkul Kıymetler ve Kambiyo 

Osmanlı Bankası komiserliğinden: 
28 - Mahmutpaşada Kürk kariyesinde 60 No. dükkan 122 

29 - Hocaıpaşada ~bni Kemal caddesinde 50 No. oda ve bo 
durum. 431 

30 - Ayasofyada Mehmet Paşa medresesi altmda 13 No. 
oda ve bodrum. 11 

31 - ÇaJk)maıkçılarda Valide ıhanında mescit altında 21 No. 
oda. 502 

32 - Çakmakçılarda büyük Yeni ıhan alt katta 5 N o. oda 

5051 
33 - Çaqıda Çuhacı hanı iiıst ka:tm<la 29 No. oda. 361 
34 - Çarşıda Çtihacı ıharu iiıst katında 31 No. oda 255 
35 \- Vısküdaırrla Hacr lhesn.a ıhatun maıhallesinde 7 N-0. a-

27 Eylul 1930 tarihli ve 1726 numaralı kanuna tevfikan !<tan
huı da Bar kc, ıa r kon>o rsiyomu ı:ırafından Osmanlı Bankasına çek 
olarak teslim ve bankadan l<tirdat olunan isterlinlerle bunların 

mubbilindc mevki i trdavüle ç ı karılan ve bankaya iade olunan 
ihtiyat evrakı nakdiye mikdRrını nıuheyyin otuz birinci tehli~. 

1- Döviz vaziyeti 
ı - 22-4-19.!1 tori hine kadar Koıı;o:oiyo•ca 
Oımanh banbsrna çek of.,ak: tesl!aı edilmiş olan 
2 - 22-4-193! den 27 - ~19~! tarihine kadar 

!hıil'. 61 
36 - Hocapaşada Kaıreıki Hüseyin çelebi mahallesinde Nö 

konsorsiyomca O.sınıınlı Bank:Jsına çek olarak 

t<slln edilen f, 5.100 

bethaıne $oıkağında 11 No. arsa. 682 
Müddeti icaır: 1-6-931 tanfüirııden 1-6-932 tarihine kadar bir 4 - Fırk 8500 -

3 - Halta Jlrfrnd• istirdat olunan f. 140JO 

serııedi.c. :; - 27-4-1931 tarihine kad"' ıeslimıı yekunu !, 3HGOO -

üç sene müddetle icar 
müzayedeye vazolunan 

• • 
ıçın 

emlak 
37 - Tophanede SU!ıeyil Bey mahallesinde 1 ve 3 No. Sü-

lheyil Bey mektebi . 104 

2- ihtiyat evrakı nakdiye vaziyeti 
Yukardıkl birinci madde mucibincı f<tcrlln 
te6Umııı mukabilinde mc•kii ıe.ıavtile ç:k'a
rıllllJl olan ihtiyat evrakı naktiyt 
Yulcardakl ikinci madde mucibince haft• 
zarfındaki i•terlln ıesli••ll mukabilinde 

T. L J!i'.?!!661,.ı.3 
Bu üç hırsız hakkında yapı

lan tahkikat ilerilemektedir. 
Şimdiye kadar yapılan tahki
katta şebekenin 7 sirkatı tesbit 
edilmiştir. Bu hırsızlıklar me
yanında Acıbademde Kerim 
zadelerin, Bostancıda Mehmet 
ağanın, İçerenköyünde bir tüc
carın evlerinin de bu hırsızlar 
tarafından soyulduğu anlaşıl
mış, eşyaların bir kısmı bulun
muştur. 

38 - Beyoğ1ıunda Pa<!l!galtıda Fransız m-cı0arlığı kaı:ışı:smda 
Evvelki gece Beyoğlunda 105 Nı0. ~i oda maa dükfkan. 229 

iki kişinin ağır surette yara- 39 - Beşiktaşta vapur iskelesinde 1-17-19 No. dükkan 84 

mevkii ıcdıvüle çılcarılın evrakı nakdivc T. L. ;6666.~ 

Yukardakl üçöıı cü madde ,.uciblnce haft• 

Diğer mesruk eşyalar da 
peyderpey aranmaktadır. 

Yemek parasını nasıl 
ödemişler 

Kasımpaşada kahvecilik e
den Eyiple kardeşi Rüştü, çı
rağı Cemal ahçı Karanfilin dük 
kanına giderek yemek yemiş
ler, sıra para vermeye gelince 
clükkanın camlarım kırıp, aşçr
yı da bıçakla tehdit edip savuş 
muşlardır. 

Metresini de tehdit 
c~tmişler 

Evvelki giin Kllmkapıda 
Mehmet isminde bir aşçı ile 
Mehmet Ali, Bekir, Salahattin 
ismiırde üç kişi kavga etmiş
ler, bu üç kişi aşçı Mehmetli ya 
ralamışlar ve tevkif edilmişler
di. 

Aşçı Mehmedin Siranoş is
minde bir ınetre.ııi vardır. 

Bu kadına ctün Halit ismin 
de bir adam gelmiş, ağız dolu
su küfürle söze başlıyarak: 

- Mehmet Alinin, Saliihat
tinin Bekirin tevkiflerine sen ' .. 
sebep oldun, seni gebertecegım 
diye üzerine hücüm etmiş, fa
kat Sıranoşun feryadı üzerine 
yetişen polisler tarafından ıya
kalanınıstı. 

Bir s~rhoşun rezaleti 

!anmasıyla neticelenen bir mey 40 - Beşiktaşta Sinanıp3<1ayi at~k malhallesinde Tuğla 90-

hane kavgası olmu~tu.r. kağında 3-5 No. ıkireçıhane. 85 
Kalyoncu Kullugun~a Meh- 41 - Çenberlitaşta Atik ALi Pasa rnabıallesinde tramvay 

met Alinin meyhanesınde v~ t caddesinde 16-10 No. dükıkan. - 640 
bir masanın başında ~turup ı- 42 - Bahkpazarında ahı çelebi mahallesinde Nevfidan ca-
çen Kasnnpaşalı F~y~ı, ~ust~ m~si talhtında 25-69 No. dükk3ııı. 41 
fa ve Refik ve Raıf ısmındekı 43 - Uzuru;al'Şıda Dökmecileı:ıde 49 No. d<Uk1kan. 615 
4 kişi ile diğer b.ir masada otu- 44 - ÜSki.idaı:ıcla Selm&n ağa maıhallesinde camii şerif so-
rup içen kahve.cı F~r'.uh'. balı~ kağnıda 4-1 No. dük kan 82 
çı Memi ve Mıçanç~' ısmındekı 45 - Beyoğlwıda Pangaltıda Fransız mezarlığı karşısında 
adamlar arasında yan bak- 115-2 No. oda. 33 
dm" meselesinden kavga çık- 46 - Mahmutpaşada Kürkçü ıhanmda ıı No. oda. 385 
mış, bir an içinde m~_Yha~e mu 47 - Üsk?da~da R~-n Mehmet Paışa mahallecin<le cedit 
harebe meydanına donmuş, ta- vahde ımaretı derununda 46 No. beş oda 77 
bancalar çekilmiş, bıçaklar ~a'. 48 - Balıkpazarında Yoğurtçu sokağında 3-5 No. ardiye 39 
lamış, şişe, bardak, tabak gıbı 49 - Tophaned~. Karabaş maha!Jeııinde 4-4-38N. arsa 215 
şeyler atılmış, meyhane allak 50 - Ga.Jatada Yüksekıkaldırımda Merdivenli sokakta 14-
bullak olınuş ve po~~ler yeti- .~6 N~ .. arsa. 304 
şinceye kadar Feyzı ıle Musta- Muddetı ıcar: 1-6-31 tarihinden 1-6-934 tarihine ·kadar 
fa ağır surette yaralanmış, kav üç senedir. 
gacılar da kaçmıştır. 

Mecruhlar yaraları ağır ol
duğu için hastaneye nakledil
mişlerdir. Kaçanlardan kahve
ci Ferruh yakalanmıştır. 

- Ferah sinema.da 
Bu gece: büyük san'atk!r Na-

it Bey ve hey'etl ille defa ola
!ak saraylı Naim hanım taklitli 
kıımedl 3 perde aynen Hermi
ne hanım Naşlt Bey saraylı ha

nım rolunda. 
Devredilecek ihtira beratı 

• iştial emniı·eıl • hak~ında 01111 
bir ihtira bemı ıalebl için lstanbul 
vi!Aveti ce!lleslııe l Temmuz 1929 
tarihinde takdim olunup I094't nu
uıara ile mukayyet m!iracaat Uze
riııJeki hukuk bu kere ferağ Yeyahut 
icare verilecrğinden mezkur lhtirayı 
sıM aluıak vcy• isticar etmek uzu
sunda bulunan zevann lsıu.bul Bah
·ekapı 'l'•ş Han No. 43-48 de mu

ç · · TOK Efendiye 

* * * 
Mebtei icarlar: eski müstecir için akdi sabıkın hitamı yeni 

müsteai.r için teslim tarihidir. 
.. Müdd~ti müzayede: 20 Nisan 931 den 12 Mayrs 931 sah gii-

nu.Balada muhaıırıeı: em~aJk lkiııa~a ~e~ileceğinden müzayedey! 
vazolwımuştur. Tıalııplerın yevmı maıle olan son günün saat 
14 buçuğuna kadar şartnameyi dkıumak ve teminatı muvakıka
te ita edrek müzayedeye iştirak etmek üzere İstanbul Ev
kaf müdürllüğünde vakrf a'ltıarlar müdürlü~üne müracaatları 
ilin olunur. 

Evsaf ve müştıemilatı hakkında malfunat almak isteyenler bu 
müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil 
raporlarını görebilirler. 

Yüksek mektepler mübayaat komisyonundan: 
Valdebağında Preventori- laca!ktıır. Taliplerin ehliyeti 

umda evvelce iııışa edilen pav- feııniyelerini mü:Sbit vesaikle 
yonun natamam ıkısnnlarmm b~ra~~r te~natı muva_,kkateleri 
ikıınali insası kapalı zarf usuli- nı mustashıbe~ me2lkur tarih 
le münak~saıya konmuştur. İş- vtel saatte .komısy~ m~aca-

-- . a arı ve ııışaata aıt tpr<>}e ve 
bu mun&kasa ve .~h~.le 7 m~yıs şartneımenin ıkıomisyon ikitabe-
1931 perşembe gunu saat uçte tirııde yclıut Preventorium mü
Fındıkhda yüksek mektepler dürlüğiindc gijrülebileceği ilin - . 

z.rfında fsıirdat olunan isterlinltre mukabil 
iade olunaıı evrakı nakdiye T. L. f 4426.l 

Fark 
Yukardıld be~inci madde mucibince 27-4- 1931 
tarihine kadar mevkıi ıcdovüle çıkarıl1111ı olan 
ihıiyıt evrakı nai.:dirc yekunu 

T l. 87596,50 -----'--

T. ı.. 3541064,93 

17 cylQI 19;J0 tarih ve 1726 nnmerolu hnuu 
liye vekAleıi namına teblig ve ilin olunur. 

tevfilr111 kerfiyet Mı-

1726 Numerol_u_2_7_E_y_lı1l-19_3_0-ta-r-ih-li_k_an_u_nu;- · 

tatbiki dolayısile vaki olan ihtiyat Evrakı 
Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışları 
27 Nisan 1931 tarihindeki vaziye• 

1° - Döviz Giriş ve Çıkışları 

22 Nisan 1931 tır.thiııdc ınevc ~ıt evelki bakıre 
Tıhıil eJllen yahut hafı ı /. ırhn h ıah"I edil e""~ , ,fan 
Dovlzl~ n, 4 - 'il? ' 4 ıarılune kadar !J. ~.> ıo 

Hafta zarfında çıkan Oo, izler 'ill!/.J. -

352.;;oo 

27/4 tarihine kadar 

l'ark 
27 Nisan 193 l tarihinde 
Dövizler yeh\nu 

" ı 1.000 

8,500 

iia nka..; t ~·edin<lekf 

2° - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkıştan 
Çıkan Evrakı Nıktiyenin 22 Nbon 1931 
mlhlııdeki bıkıyt'>i T. ı.. 

1 lafta zarfında çıkan Evı-;kı Naktire 
22/4 · 27 4 tarihine kndar 
Hafta z•rhndı giren l •:vrakı Nıkıi .. 
22/4 - 27 (4 tarihine kodar 

l:i'ırt 

• 

.. 
Çıkan ihtiyat Evrakı Nnktiyınin 27 Nisa• 

1931 tarihindeki yekO•u 

J .628.661,·M 

56.6(lh,50 

1 H24ı.I,-

87.~96,Ş{) 

T. L. 3.~41.064,93 

Osmanlı Bankası 

ii!fü Beyoıtlu Tokıılıyan yan ındı melı.tep sokak 35. '''''' 
j~~Hı~ı~ !ffillllii fiın1H~~ ;n~!li1li Heı·gün slbahıın ıXşımı kıdır. H~~!ttH;~Jiiflli!L ~~ilH~! ;rn~mw. 

KARON Alman Kitaphanesi 
8eyott11 'l'Unel 111cyd11nınd1. ~a 

Tavuk ve Civcivlere 

FENNİ YEM 
~t tozu 
Morina balık toım 

Kemik tozu 
lstiridya tor.ıı 
Kan l07.ll 

Olı:lı:uı beş kııruşa kınlı: ye 
temiz pirinç 

Galata" da Tünel sokıt 91 No. da 
ALTlN ARI ve KÜMES TICA· 

Rf:TANESl Bıltay lcııluçh matdne 
- neleri l'ürklye ıcentu;._ml 

1 LAN 
Telefon Şirketi 

Müdiriyet, lstanbul Telefon 
santralının, ancak bu ~enenin 

sonuna dogru otomatik olarak 
lşlemeğe başlıyacağını bir defa 
daha tekrar eder ve bu husus
ta görülen asılsız ve mlitenalm; 
neşriyııta kat'iyen itibar etme
melerini muhterem abonelerin
den rica eyler. 

Telefon makinelerine takıl
makta olan kadranların, telefo
nun şimdiki kullanış t.trzıııa 

hiç bir tesiri yoktur. Bunun 
için muhterem abonelerin bu 
kadranlara kat'iyen dokunnı.ı
maları ayrıca ve ehemmiyetle 
rica olunur. 

lstanbul ikmcı icra memurluğun
dan: Tamamını 9587 ( Dokuz bin 
beş ylız seksen yedi llrı ) kıymet 

takdir edilen Beroğ"lunda Furuz a~·ı 
mahallesinde Aruslar çıkmaz soka
ğındı ~-15 No. ile murakkam bir 
bap kArgir han enin birinci artırma ;ı 
6-6-931 tarihine mllsadif cumarıe<i 
günü sut 14ten 16ye kadar Beyof
lunda Talcsimde Sırı Servilerdc klln 
d•irei mah•usasında ifayı vazife eden 
lstaubul ikinei icra memurluğunda 
icrt blınacakur. 

l\rtıcmaya iştirak için muhammin 
kıymetinin yDzde yedi buçuk nisbt
tinde teminat ıkçe1i nrmek lb:ımdır. 
Hakları Tapu sicilliyle sabit olmıyın 
ipotekli ılıcaklılınn diğer 
al5kıdarlaon vı irtilı halda 
sahiplerinin bu haklarını -.e hu
susUe faiz vo mesuife dair olın 
iddialarmi ilAn ıarlhlndın ltibaron 
20 gün içinde evrakı miisbltelerile 
daireye bildirmeleri llzımdır. Aktl 
halde hakları tapu sicill!yle sabit 
olmı;.'lln!ar satış bedelinin paylaşmı
sındın hariç kahrlu. Mfiıerakım 
vergiyle helediye riisumo val::ıf ica
rlyesi \'e sair mükellefi yet müşteri ve 
ailrir. ~:vsa! ve mesaha ve uire hak
kında daha fazla malllınıt almak 
isteıenler 930-539 .~ No. lu evrakı 

mürıtcaat ile bu hu.sustak.i takdir 
kıymet raporunu ve 10-~-QJI tari 
hindon itibaren dairede asılı ve açık 
bulunan artırma şartnamesini gorüp 
ı!\layabill'<'ckleri iltn olunur. 

~ ~ .. ~~~06M~~' ·~ ~· ' ~ 
llka~ D&r-• .. tlJ•N...,.. 
....... -llbuı .,.. ..... ... 
....... ,..,, •h .,ıalıı.&lı ... . 
..... (191 -* tnk MN-cllH' 

"., .... -.. ~ 
UetM1tlAcırırııııtaıkll; ~ 
.... 1 ...... G.aı-.. ... flrd<Aal --
Aceı1ta aranıyor 

Deı\lrmenler, fabrikalar, anıreptı
lar. dolı:lu vesaire ilo mün•sel>att 
bulunan bir fabri~ı Tilrlı:iycd e acent. ı 
•rı~or. Nümunelik götürüp ııöster
mcj!;e lüzum yoktur. faal olJnlM 
için varidat tıhıı lemindedir. l ler 
satılacak ınal mukabillndt ;ıs ıilin

den 10. 10 lngiliz lirasını kadar ko- l 
misyon verilecektir. Aliikadıco ·ın 

zirdelrl ıdtese yazmaları: Boitc 4~7 
Z. - T.8. Browne Ltd. 163, Que :u 
Vktoriı Street London E. C. 4. 
England 

Zayi: Askeri veılkımı zayi eııim. 
Yenltılni ~iıcığıaıdııı eshinln hükmı: • 
yoktur. 

8ilyükdere (,'avırha;ınd•.,. .• 
lfkıttınd& f }l RUUltrol riJ'l .u.ıa; 
ıaalı:i• 3 lO ıevellö• ' c' .esi bu 

Mu~· tn ıdare altı 

"' 
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''ASPiRiN,. in sofuk algıntıılfının~cµı,.. 
çabuk önüne geçmesi hiç de hayret. 
edilecek bir ~Y değildir. Bilakis ııayet 
tabiidir. "ASPIRIN,,glbl Cila~' salibin! 
taşıyan bir müstahzar mutlaka mues
şir olmalı•ır. 

Siz de aynı fikirde değil misiniz ? 

. Simdiye kadar emsali. piyasada görülmemiş 
iki Defa J-\nasonla Inbikten Çekilmiş 

FEVKALADE 

8111 BOMONTi 
Lrzzet n rayihası gayet nefl<, terkibi 

fevki IAde saf 

Rekabet imkanı yoktur 
Blt tecriibe kAfidir. Her yerde ara~:~ 

Nafıa vekaletinden: 
1 - ~r· 1 v~kaieti sulur istikşafau ıçin mukcazi altı takım 

-onJaı kv-ızımı kapalı zarf usulilc 25 ııban 93 l tarihlndeıı iti-
);J t' ıkı • muddecle ııüinaka:<aya vaı cdilmi~tir. 

' - Talip olanlar ~artnameyi Ankarad:ı Nafıa VekAletiııde mü
n.ı~ ı-a kr mi ı ontından l•tanhulda \ ihlyer '\'afıa ba~ miihendisli
jti en mcccaııt·n talep cdchilirler. 

- \lu~Jk "'' 2.5 1 Iaziraıı 9.11 tarihine mu,adiE per,embe 
'\'l •ı >aat 14 de \ ck~kt mıinakasa kon '»on· 'lda icra edilece· 

( den ·ı ıtn<ınıe dairesinde tanzim cdecch kri teklif mektuplarını 
2~ 1 aziraıı •l.11 tarihine hdar komısyona te\'di eylemeleri 114n 
olu' r. 

Emlak ve Eytam Bankası Umum 
müdürlüğünden:· 

Büyllkadada sanlık köşkler 
lstanbulda Büyükadada Nizam caddesinde Seferoğlu köşkleri 

namilc maruf köşkler aşağıda !esmedilen haritasında 2, 3, 4 nu
mara ile gösterildiği Uzre üç parçaya ayrılmış veher biri ayn ayn 
satılığa çıkanlmışur. 

Satış kapalı zari usullledir. Bedeli peşindir. ihale 1 ı Mayıs 931 
Pazartesi gllnü Ankarada Banka idare meclisi huzurile yapılacaktır. 

Talip olanlar lstanbdl, lzmir şubelerimize ve Ankarııda Umum 
Miidürlük emlak servisine müracaat ederek şartnameleriıııizl mıita· 

l&a ve arı:u buyurdukları izahan alabilirler 

f 

• • • 
Emlak ve Eytam Bankasından 

SATJLIK EMLAK 
t~tanbulda Boğııziçinde Tarabya caddesinde maa müştemi!At Ka

t:nder kasrı peşin para ve kapalı zarf usulile saulıkur. ihale 

11 Mayıs 1931 pazartesi günü Ankarada Banka idare meclisi 
ıuzurile yapılaca kar. Teminau (3,000) liradır. Talip olanlar lstan· 
·ıuı, İzmir. şubelerimize ve Anharada Umum Müdürlük Em!Ak 

.daresine mliracaalla şartnemelerlmizl mütalea ve arzu buyurdukları 
ıahatı alabilirler. 

Balıkçılık Müfettişliğinden: 
Balta limanındaki .Halıkı,:ılık Enstitüsünde iki yatak odası bir 

yemek odası ve bir ıalon için lüzmu olan karyola lavabo yemek 

masa ve iskemlesi ve saire bu günden itibaren yirmi gün müd
Jetle münakasaya vazedilmiştir. Münakasa alenl olacaktır. Mayısın 
yirmi üçücü cumartesi günü saat on beşte ihalest icra kılınacaktır. 

-fallp olanların % 7,5 teminatakçelerile yevmi mezkurda komis-

"!l~~ ~ı~ümune ve şartnamesini görmek üzere Galatada Deniz .;,,4. 
T ., ·• " ' 

MİLLİYET PAZAR MAYIS 1931 

Uşak T erakkij Ziraat SEYRlSEF AiN I~ i SADll\ZAl>E BIR:r;CRLER • 
lılerkeı ıc:enıa;sı Galata kiipril ' \ :\.PL RLARI 

Türk Anonim Şirketi idare Meclisinden: 
18 Mıy11 1931 tarihine müsadtf pazartesi günü saat onda Şirket merkezi 

olın Şeker fabrikasında oşığıda yazılı alel'ade içtimaı ait ruznamedeki mad
deleri müzakor~ ederek karar vermek üzre Şirkctillliz Umumi hıyeti topla· 
nacağındaa esas multavelenamenln 21 inci maddesi mucibince asaleten veya 
velı:lleten aluyüı>; veya daha ziyade hisseye sahip olan ıksiyonerlerlıı içti· 
madaıı on güa avvel Utılı:ta Şirket merkezine, lstanbul ve Anlı:aradı Tür
kiye Sanayi n Maad!n Bankasına, lzmirde Birinci Kordonda Emin Zadı 
Neşet Beye mllracaatla uhip oldukları hisse ıenetlerinl tevdi ve mukabi
linde duhuliye urık111 almılrn lüzumu ilAn olunur. 

Bqı 8. 28611 Şube Acenreal: I K.~RAD~~NlZ :\lUYfı\/,~\J 
Sirkeci Mühürdar zade hanı 22740 J \'r; LÜKS POSTA Si 

Karadeniz poatam 

E vapuru 6 rzurum May .. 

AYVALIK SUR' AT P· Sakarya 
(Merıln) vapuru 5 Mayı.; 

ıalı günü ~aat 17 de Sirkeciden 

Gelibolu ÇınakkıJc Küçük· 
kuyu, Edremit, Burhaniye 

Ayvahjı;a kallı:acalr, dönüşte 

Alnnoluğa da nfrayacakltr. Ruzname: 
1 - idare meclisi raporunun okunmuı 
il- Mürakıplar raporlınnın okunması 
3- Biltnço ve lı:tr ve zarar hesaplarının tetk!lr ve ıı<dlki ile idare 

meclisinin ibrası 
4- Es•s muk:nelename mucibince Skodadau loıırd•t •<lileu ( 170.872) 

liralık lmdJıızb his11lerin mlizıJede ile ıatılıııası 

5 Esa-s muksvclenameriiıı onuncu maddesi muciblnce çıkacak idare 
meclisi tzuı yerine yeniden Azı intihabı 

6- 93 ! ıenesl için iki mürakıp iatilubı ve ücretlerlniı tayini 

Uşak T erakkii Ziraat 
Türk Anonim Şirketi idare Meclisinden: 

18 :\-fayı.; 931 tarihine mü.adli pazartesi günü sut onbe~ıc Şirke mer• 
lı.ezl olan Şeker fabrikasında aşağıda yazılı fevkal•d• içti••• ıır rumame
delci maddeleri müZlkere ederek karar vermek üzre ~irketimiz Umumi 
heyeti toplanaca(mdan lılsıedarların içtimadan on gun evvel Uşakta şirket 
merke;tine. lstanbnl ve Anlcarada Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasına, 
lr.mirde Birinci Kordonda Emin Eade ı1'eşet Beyt müracaatla ••hip ,,Jdukları 
hisse senetlerini tevdi ve mukabilinde dubullve vankıil almaları lüzumu 
ililn olunur. · 

R'J7.name; 
1- S!'rmaye vaziyeti hakkında karar lttihvJ 
l Şirket esas mukavelenamcsi 17 incı maddeıinin kaldırılması 
3 ~irket esas mukavelcnamesi 22 inci maddesinin tadili 
Kaldırılması teklif olunan 17 inci maddenin metni şudur: 
Madde li - Meclisi idare mevaddı mahsusa ve bir müddeti mua~yeno 

için haiz olduğn iktidarı kısmen veva temamen azasından bir veya bir kaç 
zata bavekaleti mahsusa ihale edebileceği gibi mesalihi cariyenin ruyct ve 
tesviyesi için dabilılcn veya hariçten dahi bir ve)a bir kaç zaa tevkil ede
bilirse de mesaili fcnniyeye ve fahrlkanı• muamelAn dahiliyesi bal!da mez
kur icra heyeti tarafından icra olunacağıadan bu mevzu dahilindeki salillıi
ycıleri icra heyetinden gayri 15ir şah>a veya heyete tevdi edemezler ve işbu 
icu heyetinin sıl&hiyeıi ıla senede• evvel nezcdilmcz. 

Tadili teklif olunan 22 inci maddenin metni 
Madde 22 - Davetnameler yevmi içtimadan ldakal bir mıh evvel re!ml 

ve gayri rctml bazı ~zeteler ve vesaiti sıire ile ilAn kılınacaktır •. 
Tadili teklif olunan ıekll 

Madde 22 - Umumi Heye do içtimaı en az onb'f giin evvel mtinulp 
gaıetelerle ilin olunur. 

Not Bu içtimada bir hisseye malik olanlar dahi reye lşdralı: edebillr. 

~ırıııııııııııırımımıııııı · ıroo · rmııır1nıııııııııı~mrımnmmını111~ 
;;Büyük Tayyarel 
::......--: Piyangosu ~ 
-- :=:: ~ 4. üncü Keşide 11 Mayıs 1931 dedir. -

~ Büyük ikram ·ye s e== 
= 45,000 lira ır. § ~ ~ 
~ A)'rı•·a: 15,000, 12,000, e== 1 . 10,000, 8,000, 
:::=:$ Liralık ikramiy~ler 

ÇARŞAMBA 
giiııU ıkfımı 18 dı Slrlced nbıı

mındın hareketle ( Zonguldak, 
lnebolu. Samsun, Ordu, Glre•un, 
Trobzon, Sitrmeae ve Rize) lılce· 
!derine azimet vo avdet ede 
celttir. 

Tafsillt içi• Slrkecldı Yelk.nol 
~anıada kll.a ıcenıeslne müta· ı 

caat Tel. lsıanbul 151~ ....................... , 

Llmanımı1.a ıııuvıtsalıtı beklenen 
Vapurlar 

(GAŞT'\.YN) vupunı 3 mayıs 
pa1.ar (R11manya "e Bulgaristan) 
dan. 

Tcvert \~puru ,} mMyıs pa· 
zar OrnJya ve Yun:ıni>tan) d>ın. 
) akındı limanımızdan hueket 

edecek vapurlar 
(ı\IERANO) \apuru 3 mayıs 

ııaı.ar (Burgaz, Köstence, Sulına, 
Kalas ve Jbraile ) ye. 
(GAŞTAYN) vapuru 3 ma· 

yı:; pazar (Selilnik, Volos, Pire, 
Patras, Brendizi , An kona, F'iu· 

me, Ven edik ve Tricste) ye 
KALDEA vapuru 5 m~yııı 

Salı (Samsıın, Trabzon, Barnm 
ve Novorsisk) ye 

[COSULlCH Llne] kumpan
yasının !Ukı npurlarına aktarma 
edilerek Şlmalt ve Cenubi Ame

lka llmanlanna gitmek için ten 
ziltlı doğru bilet nrillr. 

Her nnl tals!Ut için Galatada 

mumhane ( Lloyd Trlestlno ') 
ıer acamesme. Telefon Beyoğlu 

S! 127 vayı Galata sarayında 

sabık Seltnlk bonmarşası blnı

sındalcı yazıhanelerine. Telefon 

Beyoğlu: 2499 ve yahut Slrkecld 
Kırzadı hanındaki yazıhane~lnı 

müracaat tdilmesL Telefon 
lstanbul: 235. 

ıhtira ilanı 

Gelibolu için gidiş ve 
geli~te yük alınmaz. ----
Bozcaada postası 

(J<~REGLI) vapuru 3 Mayıs 
pazar l 7 de idare nbamından 

Gelibolu, L~pseld, Çanakkale 

lmro7. B"zcaadaya kalkacakur. 

Pire - ıskenderiye P. 
( EGI~) va- S f ıoda 

poru 5 Mayıs Q l Ga · 

laca ·dan hııreketle lzmir Pire'

ye ıı~ray:ırak cumartesi sabahı 
lskenderiye'ye varacaktır. ls
kenderi ve'den Pazartesi l 5te 
kalkacak Çarşamba Pire'yede 

uğrayarak Pe·şcmbe gelecek
tlr. 

idare vapur ve iskelelerinde 

1 
ve Yalov&da gösterilecek ma

hallere reklam ve ilan ilsakı 

bir ila i ç sene müddetle şart

namesi mucibince ve aleni 
müzayidc uretile talibine 

ihale edilecektir. Kat'f ihalesi 
5 mayıs 93 J tarihinde saat 
16 da icra kılınacaktır. Talip
ler şartnameyi görmek için 

her gün ve mrizayideye iştirak 
için tarihi mezkQrda levazım 

1 müzaylde komisyonuna gel· 
meleri. 

WAIYAJ BAKTERiYOLOG ~ ~~ 
Dr. IHSAN SAMI ~ 

Bakteriyoloji laboratuvar~ 
Umum kan tahlil&tı, Frengi nok· ~ 

tııl nızarından(Wassermann teamülü)~ 
~ itan kürcyvatı sayılması, tifo ve mı- ~ 
~ mı hastalıkları ıeşhisl,idrır, balgam~ 
~ cerahati, kaznrat ve su tahli!Atı, ~ 

Ültra mikroskop!, hususi aşıl;ır Is· ~ 
tihzın. Kanın üre ınıkdannın tayi- ~ 
ni ve kanın sedtmıitadon ıürati ~ 

Dlvanyolunda Sul~n Mahmut ~ 
türbesi No. 189 fdefon Is. 2?JJ:~ 
='Am'~ıı.ıı ;nw~~,««ı ~ 

Pertevniyal Vakfından: 
• Emlnönünde Valide Hını karşı
sındaki Köprti gişesinin lıtifılindek! 

mahal bermucibi kroki iki buçuk 
sonı müddetle kiraya verllceğlndeıı 
taliplerin yevmi mUıayede olın 12 
ıııayıs 931 ulı (iinü 1111 onbeşe 

k:adar lıtanbul Evkal mUdllrlyeılnde 
pertevnlyal vakfı idaresine ~eyı 
idare encümenloı mttracuı 17le
melell. 

,\Iadeni traversler üzerinde ray
ları tesblt usulü hakkında istihsal 
olunan 17 T. sani 1929 tarih ve 
823 numerolu ihtira beran bu defa 
mevkii !iile konmak ilzre aharı 

devrUferağ veya icar edileceğinden 

talip olanlano Galatad• Çinili Rıhtım 
Hanında Robert Fertiye 111öracaat· 
lan ilin olunur. 

ve 35,000 _ [ :: :: :: :: :: :!s:tanbul Belediyesi ilanlan \ 

i Metro murabbaına üç Ura kıymet takdir olunan Aksaray yan
gın yerinde Balaban ağa mahallesinin yeni sokağında n 'I inci 
adada 9, 1 O metro murabbaı yüzs~ arsa aUkadarlan arasında ~ 

Liralık bir mükafat vardır .. 

=ıııınıııtıııı~ıımmı ıınııınrıı · ı ı 
Elektrik tesisatı 

ı·ıııı· ıVi açık müzayedeye konularak ihale gününde talip çıkmadığından 
ur~ ihale müddeti ıo mayıs 93 J pazar gününe temdit edilmiştir. 

Taliplerin şartnameyi görmek için her gün levazım müdürlüğüne 

Bedeli keşifleri cem'an 7500 lira
dan ibaret. Edirne Kız ve erkek şehir 
yatı mektepleri elektrik tesisatı i b ı 
mekteplerde mahfuz plan ve şartna
meleri mucibince münakasaya ko
nulmuştur. Erkek yatı mektebinin 
tesisatı 11/Mayıs/931 ve kız yatının 
14 I Mayıs / 931 de Edime Maarif 
Eminliğinde toplanan mübayaa ko
misyonu vasıtasile kafi ihalesi yapı
lacaktır. Taliplerin Proje, şartname 
ve keşifnamelerini görmek üzere 
Edirnede mezkur mektep müdür
lüğüne müacaat etmeleri ilan olunur. 

(Devle!_ Demiryolları idaresi ilanla;.') 
.Hunt""' eb'atta adi ve vagon camları kapab zarfla münaka

saya kon muştur. 
Münakasa 27-!'-931 çarşamba günü saat 15,30 da Ankarıda 

devlet demlryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektııplanm ve muvak
kat teminatlarını aynı günde saat 15 e kadar münakaııa komisyo
nu katipliğine vermeleri lAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 3 üç Ura mubbilindı Ankara 

müzayedeye girmek için 3 lira teminat akçelerile mezkdr tarihte 
saat on heşe kadar Encümeni dalmiye müracaatları. 

Yalnız 295 kuruşa 
Tanıtmak maksadile 3 sen~ için teminatlı 
bir lçvicre markalı saatin alon kordunu 
ile beraber dop;rudıın doı:truya yalnız 

295 KURUŞA SATIYORUM 
Bu saKti kıymeti mukabilinde posta 

ile her yere tehltkeslz ve mahsupsuz 
göndeririz. 

Beyoıtlu 140 posta kutusuna M. Sl
MON Efendi adresine yazılması. MükA· 
fat • Altı saatlik bir siparişte bir adet 
meccanen verilir. 

~••ooe• AYAN CIK KAZASI ••••••• 

Zıngal kulübü 
riyasetinden: Ayda ıgarl 2000 lira satış yapan ve 21100 lira 

kıymetinden demirbaş mobilya ve mutbak edevau olan Zın
gal kulübünün büfe ve lokantası kiraya varilecektir. Talip 

olanların ihale günü olan ıs Mayıs 931 tarihine kadar şart· 

•••• • •• )arını bildirmeleri ilAn olunur. • •••••• 

P
•••••n::ı:n;······ıımıı=:•:·uı••::ma...~n=::sn .. ••:••••11-•••:·1:·······-····-!iii!ui!:w:i!i!!iı::u.u:ı::h:!li~im!i!!:!!ili!ii!i:l::i!!!!!li!im .. -. 

ıı~MiLLi YET ı 
==a s :: ııii M A T BAA 1 =ı 
:::ı 

ıw;~ Avrupadan ıetırdltf Tahta Harotatıa enyut davar ·: 
::• AHtlerl yapar. Her mneueıeye elveritlldlr. 
ii Yenl senenin Kazanç Defterleri acns ıurette basılmıftır. ::~ 
::::Mecmua, gazete, evrakı matbua. fatura, mektupluk kiı.a 
::• zari, kartvizit tab'ını deruhte eder . 

Telefon 243tl - 2-3 l(ltap kılını 

vapuru p günıl 
3 Mavıs azar ıkşaını 

saat 18 de Sirkeci rıhtımın· 

dan hareketle doğru Zongul
dak, lnebolu, Ayancık, Sam· 
ıun, Ordu, Giresun, Trabzon, 

Rize ve ~Upavrlye azlmot ve 
aynı iskelelere ugrayaralr 
avdet edecektir. 

Yllk, yolcu lçla Sirkecide 
Meymeaet hanındaki aeeata
banealne mllracaat. 

T. lat 1 2134 
liiı!!!i!!!!!!!lli!!!i~i!l!!!ii!!l!!!l!lml!! .......... 

lstınbul dördüncü icra .. emur
lugundan: 

Tamamına 20400 llrı kıymet tak
dir edilen Karaköy'de Kemankr~ 
Karı Mustafa paşa mahallesinin hı· 

raççı ve Voyvoda eaddt1fnde eılci 

1 mükerrer 1,3,5 11 va yeni 1 ilıl 

5,7, l l,9, 1 l numaralarla murakkam ve 
üstünde odalm havi dük•tnların 

42-432 hiueıl 30 mıyıı 9.'11 tarihi· 
ne müsıdif cumartesi ıttnU saat 13 
ten 16 ya kadar dairemizde sanla· 
caktır. Şart11amesi 18 mayH 931 do 
divanhaneye ıalik edilecektir. Birinci 
arttırmada 500 lirada talibi üstiln 
dedir artırma ikincidir, en ziyade 
artar anın üzerinde bırakılacaktır. Ar
ııır:naya lşdrak için hiss•Je mu;ip 
kıymetin "'• 7 teminat akçesi IAzımdır. 

Haklan tıpıı sicllllle sabit olma 
yan ipotek ılıcalrlılar ile diğer alt
kıdaranın "" irtifalı: hakkı aahiple 
rlnin bu haklarını vı huııısile fıl:ı 

ve masrafa dair olan lddeılarını 

ilin ıarlhlnden itibaren yirmi ıün 

içinde cvrılcı müspltelerllı bildirme· 
!eri ltzımdır. Aksi halde tıpo llcillile 
sabit olmayanlar Slbf bedelinin paJ• 
laşılma11ndın hariç kalırlar. Altka
daranı• icra vı lflts kanununun 119 
uncıı mıddetlne göre hareket etme• 
lerl lüzuıuu va müıerlklm vergi ve 
ruıumu belediye vo vakıf icaresi 
müşteriye alıtlr. D•bı fazlı mıltlmat 

almak lsteyeıılorlo 930-362 dosya 
nuıoarasile memuriyetimiz• müraca· 
atlan ve lkameıgthları meçhul olan 
hlısedarlardan Nazım, Ferdi, Tarik, 
Şefik Beyler hakkında tebliğ maka
mına lcalm olmak üzre !itlen teblil 
olunur. 

--TASHiH--. 
Dünkü nüshamızda indşar eden 1 

ve depozlıerl buluaH 

Pi yer Pirim yan Ef. 
tarafından verilen ( Rotharı -

LuXuo•ı ) ve ( Mond · EXt:-a ) 
ıır•ş bıçaklan hakkındaki illndı: 
( Rıdium ve Rotbıırt tıraş bıçak

lan hakkında göııerdlkleri ıevec 

ı:Uhün aynen Rotbart•Laxuoaa ve 
Mond Extra bıçaklan hakkında dı 
izhar buyuraıalanndan dolıJ1 muh 
terem milfterllerlne ırm leteklcilrö 
mütezammın cllmlealndelı:I ) arat 
bıçaklan kelimeleri tehvl tertip 
olıralt ( tını fabrlkılan ) ıure

dnde dlzllmltdr. Tathlhl keyfiyet 
olunur. -Be1oglu dördüncü sulh hukuk 

mahlı:eme•lndenı Terekesine mıh· 
kemece vazıyet oluun müteveffa 
Muhittin beJe alt olırak Panğılndı 

Kır iokagında 20 aumarab lıanede 
mevcut enayı metruke açık amrmı 
suredle saalıcagından talip olanların 
satış gUııü olan 5 Mıyıa 931 salı 

glinü suı 17 de mahallinde hazır 
bulunmılırı ilin olnnur, 

Dcvredlleeek lht!Ta beratı 

• Şimendifer vagoalın için ıebri t 
cihazı • hakkında olan bir ihtira 
bu-aa talebi için lıt1111bul YllA.yetl 

ccllleıine 12 Haziran 19t<J tarllı!nde 
takdim olunup 9445 numara ile mu· 
kayyeı müracaat üurlndelı:I hukuk 
bu kere ferağ "" yahut icara veri· 
leceğinden mezkQr lhtlrayı satın al
malı ve yahut isticar etmek arzusun
da bulunan zevatın lstanbul Bahçe• 
kapıda Tış Han 43·48de mukim 
vekili H. W. ISTO K efendiye mü
racaat etmeleri. 

D'vredllecck: ihtira beratı 
• Hidrokarbon muamelltı usulü • 

hakkındaki icat için ıinal müdüriyeti 
umumlyesinden lsılhsıl ıdllmlf olaft 
18 Temmuz 1925 tarih vo 322-328 
numaralı ihtira berıa hakkında bu 
kere başkasına fera& veyahut icarı 

verileceitlnden mezktır ibdrayı 11tın 

almak: veya isticar etmek arzusund• 
bulunan zevaan lnanbul Bah~knpı 
Taş HanNo. 43-48 ınoıı:lm vekili 
H. W, !STOK Efendiye müracaat 
etmeleri. 

Mes'ul müdür: Bürhaneddin 
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