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NUSHASI S KURUŞTUR 
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'Kazanç Kanununun Meclisin 
sani içtimaına kalması ihtimali 

eye ve ne 
tte kadar? 
KARA 1 (Telefon-
1 muh:U.riri~izden). 
lif gazetelerin zehır ve 

çn netriyab devam edi
ah11lara sata§ıyorlar, mü 
fere çabyorlar, mukadde-
1 uzatıyorlar. Sanki ne§-
ilevrinin irticaı tetvik e

halefeti başka bir kıya
kiave ile ayaklanmış et
ldırıyor. 

ıhe yok ki bu netriyat saf 
r üzerinde fena tesirler 
ktan hali kalmıyor. Ma

süf memlektimizde umu
temayül var. Halk her 

ede yazılan her şeyin doğ 
na inanıyor. 
inanış yüzünden memle
aman zaman maruz kaldı 

- ketler, kanlı maceralar 
mdur. 
~ıa bu gibi yalan ve tezvir 
nananların sayısı son za
arda çok azalmıttır. Fakat 
alma nisbeti ileride mem
için herhangi bir zarar ve 

keye mani olacak bir nis
hala bulmuş değildir. 0-
ıçindir ki hakiki vatanper
rin izhar ettiği endişelere 
vermek lazım ge~iyor. 
emen hPrgün birçck vatan
arın §İfahi ve tahriri sorgu 
rizlcrine hedef oluyoruz: 

iÜmet niçin bu fesat unsur
ıa meydanı boş bırakıyor? 
buat hürriyeti namına saf 
da;ların ruhlarında ve mi 
atında bunca tahribat ya
u adamlara niçin bu kadar 
maha ediliyor? 

ekrar ediyoruz, bütün bu 
ışeler pek yerindedir. yalnız 
la muhakkak iri, memleketi 
'C edenler bütün bu hallere 
ıı lakayıt bulunmuyorlar. 
samahanm da, hürriyetin 
ir hududu vardır. İfsadatın 

ri bu hududu a~ınca alaka· 
ların harekete gelmeleri pek 
idir. 
•. H. F. ve onun hükumeti 
memlekette medeni minasi
ürriyetin matbuat hürriyeti 
tees&üsünü istiyorlar. onla
bu arzuyu yalnız hürriyete 

n muhabbetlerinden, kendi 
vetlerine olan imanlann

ı gelmiyor, bu arzuyu doğu-
en esaslı sebep, hükii

ve fırkanın Türkiyede mat 
~t hürriyetinin hududunu ve 
asını anlamayanlara, onu 

tetinceye kadar, hazmet tirin 
'e kadar çah§mayı ve taham 
il etmeyi ayni derecede esaslı 

vazife bilmelidirler. Çünkü 
ciddi, müsbet bir tenkit ve 
nakaşa hürriyetinin lüzumu 
samimi olarak kani bulunu
uz. Binaenalayh ne fazla en 

teye, ne de tehlikeyi büyüt
eğe mahal yoktur. 
Esasen mevcut kanunlar ve 
ıkUmetin kanuni salahiyetleri 
le bu fesat ateşini bir hamle
' söndürmeğe müso.ittir. Hü
ımetin şimdiye kadar böyle 
r karar ve tedbir almaması e
slı hiç bir fikir ve zümreye 
tinat etmeyen bu muhalif tas-
larına kıymet vermemesin

endir. Eğer bütün halis vatan
aşlar salim bir fikir vemuhake 
ıe il· bu betbahtların kıymet
zliğioi, fena niyetlerini anlar 

' e öğrenmeğe muvaffak olursa 
rtada hiç bir endişe, hiç bir 
•hlike mevzuu kalmaz. 
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; Meclis 20 temmuzda İ 
~ mesaisini bitirecek 1 
= . = 
~Kazanç ve Muamele Vergileri~ 
= == S E 
= Muhtelit encumen bu sabah ilk = = içtimaını aktedecektir § = = =ı ANKARA 1 (Telefonla) - Bütçe encümeni masraf 5 
S bütçesinin müzakeresini ikmal etmiştir. Bundım sonra ğ 
: mülhak bütçelerin tetkikine başlayacak, onları takiben ii 

de 1931 bütçe layihasını görüşecektir. 1 
Kazanç kanunu lauihası E 

: Henüz iktısat encümeninde mü:akeresi ikmal edilen § = ve bugün maliye encümenine tevdi olunan kazanç kanu- a 
;;;;; nu layihaaının müzakeresi Meclisin tetrinisani içtima- a 
=-==- ına kalması ihtimali vardır. ji 

Meclis ancak 20 tem uzda mesaisini bitirecektir. 

- Muhtelit encümen toplanıyor 

§j-==- ANKARA, 1 (Telefonla) - Muamele vergisi l&yi-
basını tekrar müzakere ve tetkik edecek olan muhtelit 
encümene bütçe encümeni bugün atideki zevatı aza ola-

~ rak seçmittir: , 
S Hasan Fehmi (Gümüşhane), Mükerrem (İsparta), 
~- Süreyya (Aksaray), Rana (İstanbul) ve Kemal Zaim = 

~lll~fi~~;~,:;:::~:~;::n:ı~:a::hl birnci i;,:::1:;;111111 

Piyangomuz 
16 temmuz perşembe 

akşamına 
kadar gönderiniz 

Hediye piyangomuza ittirak 
etmi• olan karilerimizin 16 Tem
muz Perıembe alqamına kadar 
topladıkları kuponlan idaremize 
göndererek, mukabilinde kur'a
ya ııirecek numaralı birer fit al· 
malarını rica ederiz 

Litvanya-V ati can 
VARŞOVA, 30 (A.A) - Kov

no'dan bildirildiğine aöre, Litvanya 
ile Vatican arasındaki aiyaıi müna
sebat keıilmiıtir. Zira Papanın veki
U Bartoloni'nin Litvanya hududu 

haricine çıkan!meıı uzerıne Vati
can'da Litvanya sefirine iade ctmİf
tir. 

Kovno' da, yeniden ınünaa.ebata 
ıririıilmeden evvel, Litvanya hükü
metinin yeni bir konkordato akti 
için müzakerata girişmek taaavvu

runda bulunmakta olduğu söyleıı
mektedir. 

Yüzde3· 
----

Darülfünun bütçe
sinden kesilecekti, 
fakat kesilmedi 

Karar Darülfünunda 
memnuniyet hasıl etti 

Bütçede yapılacak yüzde on 
umumi tasrruf meyamnda 800 
bin lira olan Da 
rülfünun bütçe- -~--
sinden de yüz
de üç kesilme
sine karar veri
lerek 30 bin li
ra tenzili zaru
ri görülmüttü. 
Halbuki Darül
fünunda barem 
bu sene tatbik 
edilmiş ve se
kiz yüz bin lira M Rıııt B. 

ile bütçe uçuca tesbit edilebil
mitti. 30 bin liranın kesilmesi 
baremin tatbikına imkan bırak
miyordu.Bu hususta tetebbüıat 

Kuponların tebdil müddetini 
16 Temmuza kadar temdit edişi
miz taşra karilerimizin de ovakte 
kadar kupanlarını tebdile vakit 
bulmalarını temin içindir. 

ta bulunmak üzere emin ve'..;~ 1 
Mustafa Hakkı Bey Ankaraya 
gitmitti. Dün Ankaradan Da
rülfünuna gelen hususi bir ha
berde bütçe encümenir '• bu 30 
bin lirayı kesmekten, müessese 
nin selameti noktai nazarından 
vazgeçmittir. Bu haber Darül
fünun muhitinde büyük bir 
memnuniyet uyandırınıttır. Bu 
suretle baremin tatbikı kabul 
olunacaktır. Darülfünun emini / 
Muammer Raıit Bey bugün 
Paristen ıehrimize ııelcektir. 1 

Mumaileyhin bütçe hakkında 
vekaletle tema& etmek üzere 
Ankaraya gitmesi muhtemel- ı 
dir. 

-=-------------_,.__,....._,....._,....._,....._,.....__,...,,..~----_,.....---..,,...,.."""""j 

Y ankesicibin birisi 1 

Taıradan kupon gönderen ka
rilerimizin, kuponlan mukabilin
de ayırdığımız fit numaralarını 
gazetemizde iıim ve adreıler.ile, 
kur'adan evvel, neıred~eğiz. 

Hediyelerimize gelince, her~ 

keıin işine yarayacak büyük kü
çük muhtelif kıymetlerde birçok 
efya İntihap ettik. Bunların liste 
~1ni yakında neşredeceğiz. 

Abbas Hilmi Pş. asarı 
atika mütehassısı 

ELGRA T, ~o (A.A) - Sabık Hı
div Abbas Hilmi Pata, Yugoslavya 

ile Arnavutluk hududunda Ohri gö

lü civarında Mısır hanedanının izini 

ve meurlarını bulmak üzere bafri .. 

yat yapacağını ıöylemiıtir. 

Dük d'Aost'ein sıhhati 
TORINO, 30 (A.A) - Dük d' 

Aoste'ın sıhhi vaziyeti hakkında neş 

redilen raporda mumaileyhin hasta

lığının ağırlatmıı olduğu yazılmak
tadır. (Stefani) 

bir adam öldürdü 
•• ongun Yakalanan katil daha 

evvel hapisaneden çıkmıştı 
"'"""'..--..' lıktan istifade ederek çarpmak 

istediği zatın cebine elini sok
muıtur. Fakat Ligorun bu ha
reketini küçük Bayram sokağın 
da 16 numaralı evde oturan 
ve o esnada orada tramvay bek 
)emekte olan Rü9tü Süleyman 
Efendi görmü,tür. 

Katil Deli Liıor 

Rüştü Süleyman Efendi Li
gorun bu hareketine mini ol
mak istemiş, çarpılmakta olan 
zatı ikaz etmekle beraber, Li
goru da kolundan yakalamıttır. 

Ligor Rüştü Süteyman Efen 
dinin bu hareketine kızarak 

kavgaya başlamış, ve bu kavga 
esnasında adamcağızı sustalı 
çakı ile bacağından ve kolun
dan ağır surette yaralamıştır. Unutmamalı ki hayatta uğra 

ğımız bir çok musibetler, en 
ıyade muhataplarımızı iyi ta
ımamaktan ileri gelmiştir. 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

Breslau'da bir hadise 
BRESLAU, 1 (A.A) - Komü

·---··-------- niıtler birçok mağazaları yağma et
' mijlerdir. Tüccarlar mağazalarmı 

Evvelki gece saat 23 de Bey 
oğlu İstiklal caddesinde Tokat 
Jiyan civarındaki tramvay te
vekkuf mahalinde bir cinayet 
olmu9, Ligor isminde bir yan
kesici Rü§tü isminde bir adam
cağızı öldürmüştür. 

Bu esnada da polisler yetit
mişler, Ligoru yakalamışlar
dır. 

Rüttü Süleyman Efendiyi de 
hastahaneye nakletmişlerdir. 
Fakat zavallı adam fazla kan 
kaybettiği için yarım saat zar
fında vefat etmiştir. Vak'a tah
kikatına müdei umumi muavini 
Salahaddin B. vaz'ıyet etmi§
tir. 

Ermeniler 
Suryede müslümanlara 
yapılmış olan mezalime 
<lair A. H. Beyin vesika
lara müstenit geni bir 

eseri 

Ermeniler 
Serlevhasile yakında 
"!ıli/liuet,, sütunlarında 

kapamıflardır. Sokaklarda devriye
ler ge2.111ektedir. 

Amerikilda sıcaktan 
ölenler 

NEV-YORK, ı - Amerikada 

llcak dalııası devamdadı~- Şimdiye 

kadar sıcaklardan ölenler beı yüzü 

bulıııuıtıır. 

Sabıkalı ııüruhundan olan ve 
zabıta nezareti altında bulunan 
(zabıta nezareti altında bulun
mak sabah akşam mensup bu
lunduğu karakola giderek def
teri mahsusa İmza atmak de
mektir.) Ligor tramvay durak 
yerinde bir zatı çarpmak üzere 
gözlüyormu~, bir aralık kalaba 

Ligor 18 yatındadır. Deli Li 
gor denmekle maruftur ve tı
marhaneye girip çıkmıştır. Li
gor muhtelif sabıkaları olan bir 
serseridir ve son mahkumiyeti
ni on gün evvel bitirerek ha
pishaneden çıkm19br 

İstizah 
Takriri 

ANKARA, 1 (Telefon
la) - Hükumetten istizah 
takriri hazırlanmıştır. Tak
ririn yarın (bugün) Mecli
se tevdii muhtemeldir. 

İlk Brezilya 
Sefiri . 
ltimatnamesini vermek 

üzere dün 
Ankaraya gitti 

Brezilya hıikümetinin Türkiye ıe
firi M. Pimental Brandaı dün ak,aın 
Ankaraya gihniıtir. 

Sefir cenapları Ankarada Hariciye 
Vekiletilc tema• ettikten ıonra, iti
matnamesini Reiıicümhuh Hz. ne 
takdim edecektir. M. Pimental ilk 
defa memleketimize gelmektedir. 
Munlııileyh bir muharririrnize dün 
Tokatliyanda kabul ederek şu beya

natta bulunmuştıır: 
- Türkiyeye ıefir tayin edildi-

M. Pimental Brandas 
'iimden dolayı ıon derece mütelıaa
s.iıim. Büyük inlolabıımın kuvvetli 
hamlelerini çok ıevdiiim Türkler
den uzak bulunduğum zamanlarda 
da yakından vet bir bi11l takdirle ta
kip etmekte idim. Büyük reiıiniz Ga 
zi Muıtafa Kemal Hz. ile iftihar ede
bilirsiniz. T ürkiyeye ait haberleri 
Pariıte müıavir bulunduium eınada 
Milliyet ııazeteıi vutıaaile takip e
diyordum. Gazi Hz. Türkiyeyi lama
mile bir ıarp memleketi yapmı,tır. 

Henüz kendilerile mü,erref olamadı
ğım bu büyük adam için içimde de
rin bir hürmet hiııi duyuyorum. 

Memlekerimizi çok samimi ve ıe
vjmli bir hava içinde buldum. Uzun 
zaman ııüzel Türkiyede kalmak bah. 
tiyarlığını arzu ediyorum. 

Sefir cenaptan hayab Iİyasİyea.İni 
§Öyle anlattı: 

- Hariciyeye intiıabım 1912 ıe· 
neıinde olmuftu. Hariciye nezareti
ne ikinci katiplikle ııirdim. 1914 te 
terfi ederek 1915 e kadar Brezilyada 
kaldım. O sene Paraııuvaya maıla

hatırüzar tayin edildim. 1922 de 
Brüksel sefareti mütaviri oldum. 
1926 da Brezilyanın Cemiyeti Ak
vam heyeti murahbasaarna iıtirak et 
tim. Bu 11ralarda müzakere edilen 
Muıul meıeleıinde Türkiye noktai 
nazarını müdafaa eltim. 1927 de Pa
ris sefareti müıaviri oldum. Ve ıiın
di de Türkiyede ilk ıefir bulunuyo
runı. 

Brezilya ile Türkiye ara11nda doı
tane bir rabıta ve samimiyet vardır. 

Bu doıtluğun daha ziyade inkiıafına 
bütün kuvvetimle çalıfllcağım. Tür· 
kiyede ilk defa olarak iki sene evvel 
Brezilyaya bir ıefir göndermittir. 
Brezilyadan Türkiyeye en fazla kah
ve ihraç edilmektedir. Burada sarlo· 
lunan kahvenin yüzde 95 i Brezilya
dan ııelmektedir. Biz de Türlôyeden 

(Devamı 6 ıncı sahifede.' 

Tesrin· .. 
vardır 

A,ka dair ne diifünüyorsunuz? 

·sami Paşa zade Seza· 
Beyin fikirleri 

Sezai B. , aşk için " o düşünülmez 
bir düşüncedjr ! ,, diyor 

Dağınıklık içinde samimiyet ifade 
eden bir ıalon .. Duvarlar reıiın do
lu: Eıki aile hatıraları olacak. .. lıte 
Madritıe çıkanlmıt grup halinde bir 
fotoğraf .. Şu büyük çerçeveli re.im 
de üıtat Sezai Beyin babası: Rümu 
zulbikem muharriri Sami Pafa.. ve 
itte en eski dostun resmi: • 

Himitten bir nazarı perestitkar .. 

21 may11 928 
Ve nihayet itte uıtadm kendiıi. 

Kuvvetli hafızaaında yer etmiş oldu 
iııınıı ıevinmedim değil: 

- Tanımaz mıyım efendim, ;ıan

nederim Resimli kitap için ııelmİftİ-
ruz ••• 

Anketin mevzuunu söyledliim :aa
man irkildi: 

- Oooo .. efendim, ıualiniz pek 
korkunç •• Hele bu yaıta kolay ce
vap verilir şeyler değil ... 

Sezai Bey, gözlerini kapadı; derin 
lıir istiğrak hali içinde tekrar etti• 

- Atk ... elemek ••ktan bahıede

ceğiz. .. Dünyada en büyük hakikat 
bu ikisi: Aık ve ölüm.. Aram12da 
ima bir sükiıt .. Sezai Bey, suali tek 
rar ettikten ıonra gaibe hitap eder 

Politika 
HAVA 

Bir Amerikalı muharrır l<us
ya için yazdığı bir kitapta di
yor: "Bir gece Moskova sokak
larında dolaşırken, metruk bir, 
çocuk kümesine rasladım. Bun 
lar Volka köylerinin öksüzleri 
idi. Yaklaşıp sordum: 

- içinizden hanginiz Al
lah'a inanıyor? 

- Hiç birimiz! diye yüzüme 
güldüler. 

Bu çocuklann dinsizliği ne
reden geliyor? Çünkü ne bir 
şehirde bulunmuş/ar, ne mek
tebe gitmişler, ne de herhangi 
bir ihtiliıl müessesesinin nüfuz 
ve telkini altında kalmışlardı. 

Uzak bir köyde ayni tecrü
beyi yaptım. Çocuklar benimle 
alay ettiler ve dinsizlikle övün
düler. Bu köyde Sovyet yokt6; 
mektep ve telkinci yoktu. 

Hayır, ihtilal, havayı öyle 
bir madde ile doldurmuştur ki, 
bu hava teneffüs olunduğu za-

Sami Pş. zade Sezai bey 
ııibi anlatıyor: 

- A,ka dair ne düıünüyorum? 

Fakat o kendiıini düıünmeyenlco-e 

(Devamı 6 mcı !iBhilede) 

Falih RIFKI 

nıan din ve ıytikatlar kendili
ğinden yanıyor; bilhas.ça gen~
lerde! 

KÜFÖR 
Muhalefetin maksadı ne ol

duğunu soruyorsunuz. BC'lki 
kuru bir hırs, belki kör bir men 
l~at kavgası! Fakat tuttuğu 
sıstem, havayı öyle bir madde 
ile dolduruyor ki, bu hava 
nellüs olunduğu zaman Anka
ra'ya karşı, şeflere karşı hatta 
büyük zafere karşı bü;ün ;1 _ 
manlar sönebilir. 

Yarın kurtuluştan bahsettı
ğiniz vakit çocuklarınız yü:«i
nüze gülebilir; vaziyle, mes'u
liyet, ahlak ve laziylet kelime: 
/erini ağzınıza alacak olursa. 
mz, karşınızdakinin hiç bir iyı 
hissi yerinden pynamaz. 

Halbuki bizim yeni nesil/ere 
ku_vvet. ol.a~ak vermek istediii 
m_ız, kö: ıtıkatlar değil, şuurlu 
bır ahlak ve hakikat aşkıdır. 

ihtilali polis ve jandar• 
( Ltltlen sahifeyi çevirin 

Bu sene çıkan diş tabiplerimiz 
Tıp fakıiltesi Dit Tababeti tubesinden bu sene 26 diş tab:l:i 

mezun olmuttur. Bunlardan ikisi Türk ve biri de Bulgar H·· 
nımlardır. 

Bulııar kadının ismi Madam Karuva'dır. Zevci M. Karuv, da 
ayni zamanda zevcesi ile beı·aber bu sene dit tabibi olarak çık
mı9tır. Erkekler içinde bir de lranlı vardır. 

Genç dit tabiplerini tebrik eder ve mesleklerinde muvaffakı 
yellerini dileriz. 



,,.o: SJ Yazan: M. Yaouz 

Papa BeşinciMartendi 
O da Şark ve Garp kiliselerinin 

birleşmesini isteyordu . _ 
imparator c:iamen haata oldu 1 Maamafih, bu hadiaedal _. 

ju ıibi, fikraa de rahatsızdı. ra imparator ~-~ çok yqa 
Manastıra çekilmitti.. Fakat, mamıttı. Yetmıt yedı yatmda 
sarayında duyduğu teeaürler o (21 tem~ 1425) ~ldü. . 
nu manasbnn sakin köteferin Manuelm -ı, Kostaatin 
tle de rahat bırakmıyordu. Ma- Daraıazez'in krzı idi. lmparato 
nueli bu hale koyan Türk kor- riçeden bet oğlu dünyaya ıel-
kuauyclu. mİfli. (1) . . 

O Türklerle hot geçinerek, Manuel ıayet halım tabıatlr 
alt~ alta onlara dütmanhk e- idi. Geııçlllini Buna aarayın
derek 0 zaman kadar Bizana'ı da, ıazi hünkinn yanında ge-' . . . 
kurtarabilmitti. çırmıftı. 

~imdi oğlUBun, Yuanis Paleolo . Sarayda herk~i;" ~uhabeti-
goa'un sultan Murad'a meydan m kaza?mıttı .• B~nncı. !'tfurat, 
okumaaı ileni ve cüretkirane Manuelı kendı oglu gıbi SeTer 
husumetlerde bulunması, onu di. Manuel Beyazıt Beyin de 
büsbütün korkutuyordu. muhabbetini kazanmıttı. Hat-

( Bizanı) m Türk pençesin- ta daha sonraları, imparator o-
den kurtulmak için gideceği lup ta Beyazıt Beyle araaı açıl 

ir yol vardı.Latin kliıeaine illi dıtı zaman, Be.yazıt Beyin mi
ak etmek. Manuel bütün aal- zacını nazarı dıkkate alarak o
natı müddetince bu hisle ken na ıöre davranmıt ve(Bizanı)ı 
ıi oyalamıt ve Bizanı'ı kar- kurtarmıttı. Mamafih, Beyazıt 
'mııtr. Fakat, artık. bunu Beyin satvetine ve azmine kar
ua da anlamııtı: Rumlar, t• Bizanı'm kurtulmıaı imkin

urkler tarafından aıkıttırddrk ıızdı. Manuele bu imkim bah
abu arzuyu ~rtaya atıyordu. teden (Timür) felaketi olmut· 
onra vaz geçıyorlardı. tu. Musa çelebi babaaırun azmi 

Od~ırada Papa, betinci Mar- ne hakiki bir variıti. Fakat, bu 

P ı. d S k Ga ki" sefer de Mehmet çelebinin sal 
apa a ar ve rp ıse h M ı•· b"" ··k b" 

1 • · b" 1 t" k · t" 1 tanat ını anue ı uyu ır 
erını ır eş ırme ıs ıyen er- f l"k ku H 1 

d d • e a etten rtarmıttı. ası ı e ı. 

Marten her türlü fedakirlrğı düşman iıtiliaı, kardet ihtirası 
ynpmı tı. Her iki mezhebe men Türklerin parlak gayelerini yıl 
sup olanlarm evlenmelerine mü larca geriletmitti. 
nııde etmiıti. Rumların yardı- Manuel öldükten sonra, Yu
m a gidecek olanlara, Rumla anis tamamile hür kalmııtı. 
r n Türklere kartı yapacakları Kendisinin ne bir saltanat teri 
ha pte iane verenler aflar ili.o ki, ne muhteris bir rakibi var
ed" imişti. Papa, Ti:rklere cep- dı. Türk kuvvetine kartı irti· 
hane satanları afaroz etmişti. kip ettiği günahı o da anlamıt· 

Papanın bu kadar fedakirlr- tı: 
ğına karşı Manuel gene tered- Yuanis, Bizans tahtma tek 
diıt etti: Çünkü Sultan Murat batına talip olur olmaz, Sultan 
la muahede yapılmııtı; payi- Murad'a bir heyet gönderdi. 
taht için Türk korkusu kalma- Bu bey'etle saltanatını haber 
mı~tı ! verdiği gibi, babaaile yaprlan 

Bundan ba~ a. r.bnuelin bir müsalehamn devamını da te
•} agı da çuk~rda idi. Böyle bir menni etmitti. Sultan Murada 
z manda mezhep değ ittirmek. Karadeniz sahilinde bir çok yer 
~etlerinin ha ırasını yıkmak ci- ler verdi. Her sene vergi maka
nayetti. Nihayet Manuel' le oğ- mında 300000 akça vermeğe ra 
lu Yuanis Papaya cevap verdi- zı oldu. Gerçi bu büyük bir pa· 
ler. Ve Türk lmvetierin (Bi- ra değildi •. Fakat, bu tezellül, 
ıra &) s rlar r.a dayandığı sıra Yuanis'in bir kaç sene evvel 
larda Papa'nm ayağına koştuk gösterdiği kahramnlrkla telif 
larını unuttular. edilemezdi. 

Papaya gönderilen ikinci bir Yuanis, Bizans surlarınin se 
hayet vasıtasile, Garp ve Şark lameli için hunu ağır görmedi. 

liselerinin b"rleşmesi için bir Ve Sultan Muradı daima mem 
umi meclisi ruhaniye ihti- nun etmeğe çahştı. Zaten ced

ldugunu bu mecliste bü- di birinci Yuanis amcası Andro 
n urahhaslann bulunması-

nı, yolların daima açık olabilme 
ai için de bütün Avrupanın 
T tirklerle sulh etmelerini, Bi
zans hazinesinde harbedecek 
on para kalmadığınr, meclisin 
muarifini papanın vermesini 

"f ettiler. 
Papa bu teklif karıısmda hay 

rette kalmııtı. Heyet bir it ıör 
ueden geri döndü. 

kolaylıkla bastırabilir; aklınr 
pşrrmış bir kaç serserinin mah 
lceme ve kan· n terbiyesini ve-

ilir. 
urümüş dökülmüş bir ah
bozulmuş ilsaı edilmiş bir 
viyat, artık üstünde hiç 

r ideal temeli tutturulamıyan 
bir boşluktur. 

TEH1~1KE 
Halbuki Türkiye, yarm lay
ve menfaat verir tüccar he
larrndan fazla, sarsılmaz 

bir iyman, aşrnmaz bir ahlilı is 
ter. lymansız ve ahlaksız bir 
insan, Türkiyen'in inkişaf ve 
tekamülü işlerinin baı; döndü
rücü agrrlığı ve zorluğu karşı
srnda hemen ümitsizliğe, kas
katı bir hutbinliğe dii§er. "Ha
kikat yürür!,, derler. Fakat sa
ğına soluna bakmadan başıboş 
yürüyüp giderse, varmış oldu

u yerde tek başma da kalabi-

Ahliıkm hiç bir faydası ol
madığı, ahliıksızltğm kar ge
tirir bir san'at olduğu fikri, bir 
an'ane Jıaline gelmeden ve kö
kunden kaz.nmalıdır. 

Politikada yalnJZ hizmet ve 
laziylet kapısı açık bırakmalı
dır. 

Falih RIFKI 

nikos, babasr Manuel hepsi de, 
(Beyazıt) Beyin sarayma vergi 
ler takdir etmem itler miydi? 

Sultan Mehmet ihtiyar si
hirbaz (Zamora) ya sordu: 

- Yuanis'in kard~i (Kos
tantin) o vakit nerede idi? 

(Bitmedi) 

(1) Yuani.s, T~odoros, Andronilıos. 

Kost•ntin v~ Dimitriyos 

Bir tayyare rekoru 
daha! 

PARIS, 30 (A.A) - Kadın tay
yareci Maryse Baatie Pınar cüaü sa 
at 6, 02' de l.ehourcet kararıahın
dan uçmuttu. M•maileyba, ıönder
diji bir telıırafta Nijni - Novııcwod 

cİftr111da Urino'da lıilibiclise .,ere 
indiiini bildirmektedir. Baatie, 2900 
kilometrelik bir meafe katetmek IU· 

retile timdiye kadar 2656 kilomet
re ile Amerilum ta.,yareci Zimmarl.,' 
Dİn bir kitillk ft 40 be.,cir kuYYe
tinde bir ta,..,.... için teaia etliii ci
han mesafe rekonuıu lurmıtlır. 

Alp dağlarından 
gelen sel 

ViYANA, 30 (A.A) -Alpa dai 
lanndan Zell ha..Jiainde Kapnın kö 
.,W.rlen 500 ımtre ,-üluekten akan 

bir çay tufanı andıran bir yağmur· 

dan sonra tatmlJ ve kaya parçaları, 

çamur yığmlan n clnirdiii aiaçla

n sürükliyerek cotıun bir sel halin· 

de Kaprun ve biraz daha afağıda ki 
in Fusch lröylerüoi istili etmiıtir. 

Bu taş ve çamur deresi bu iki köy
den birkaç ev yıkarak diğer hanele
rin alt kabm hakiki bir boıtakhk ha
line cetirmittir. Ehıktrik teaiıatı laa
men harap olduğu için iki kör karan 
lık içindedir. 

Italya acaba ne teklif edecek? 
~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~-

932 tahdidi teslihat konferansı için ltalya'nın 
mühim bir teklifinden bahsediliyor 

Roma da ki 
Mülakat 
Mussolini'nin cevabı 

Almanya'da 
memnuniyet uyandırdı 

ROMA, 30 (A.A) - Alman na· 
z1rlanmn ltalyayı ziyaretleri hak
kında M. Mu11olini tarafından v&
rilen samimi cevap Ber1ine clün ak
f&lll celmiı ve cayet büyük bir mem 
DUllİy.t biııd etmittir. 

Gazetelerin hepsi halya hüküme
tinin ıöıtercliği bu nezaketin iki 
hükümet reialeri arasındaki sıkı t&
maslan bir kat daha arttırae&ğını Ye 

ltal.,a ile Almanyanın menfaatlerini 
clah müspet Ye sailam bir sabada 
tespit edeceğini ehemmi.,etle kay
de.,lemelı:tedir. Bu mülakann Tem
muz niha.,etine doğru yapdacaiı u· 
mumi.,etle zannolunmaktadır. (Ste
fani) 

LONDRA, 30 (A.A) - Alman 
Bat•ekili M. Bruninc ile Harici,... 
Nazın M. Kurtiuı'un yakında Ro
maya ciclecelderi hakkındaki haber 
LonilrAda pek büyük bir aJaka uyan
dımutbr. Amele fırkaslDlll fikirleri
ni neıreden ıazeteler 1932 Şubatın
da toplanacak tahdidi teslibat kon
feransında ltalyanın bütün dünyada 
büküm ıüren iktisadi buhranı halle
decek mahiyette ıayet mühim bir 
teklifte bulunacağım yazmakadır. 

M. Mac Donald'ın nutka 
LONDRA, 29 (A.A) - M. Mac 

Donalcl, avam "-rasında, mali.,e 
bütçeainln kabulü dolayısile terlri 
tealibatm bugiinkü vazi.,etinden balı 
oebnİflİr. M. Mac Donalcl, 1932 se
neei lroaferanaına ittirak edecek olan 
murabhadann ıiritilmit olan taah
hütlerin icra edilip edilmecliiiain be
,_ ımlatrlabilmeei için her deyletin 
taahhütlerini oarlh bir surette ııöa

t.......ı. bir mukavelename ihzanna 
ıarnt etmeleri ümidini izhar etmİf
tir. 

ltalg11 matbuatı ne digor? 
ROMA, 30 (A.A) - ltalyan dip 

limaıi mahafili, M. Briiniq ile M. 
Curtiuı'un R...-'ya seyahat ıaaay. 

vurlarını müsait bir aurette kartrla
makıadır. Mezkür mahafil bu seya
hatin M. l.a\.al •e Briand ile yapa. 
cakları mülakattan sonra İcra edil
mesi temennisini izhar etmektedir. 
Ayni mahafil bu telakinin Franorz
Alman münaıebarı ve binnetice Av~ 
rupanın umumi vaziyeti Üzerinde 
bir tesir yapacağı mütaleasında bu
lunmaktadır. 

Fransa - Amerikan 
müzakeratı 

LONDRA, 30 (A.A) - Reoater 
ajansı Waıbinıton' dan istihbar ecli
'TGr: 

Hür.w-t rnabafili diin aktam. 
harp borçları baldunda Fransa ile 
Amerika arasında cereyan ..ı.. mü
zakerelerin vaziyetini ciddi olarak 
taniye etmekte idiler. Mezkür ma
bafil, maaınafib Amerika laükilmeti
nia ümitaiz bulunmadığını da ilıİ•e 
edi.,cwlardL Pariate deTam olunan 
müzakerat M. Mellon'un M. La.al 
ile oon mülakatı yapbjı bvellri ak
pmki safhadadır. Vazi.,et biç deiif
m-qrir. 

ispanyada intihabat
tan sonra 

MADRIT, 30 (A.A) - Dahiliye 
nazın M. Maura saat 18,5 •a ııaze
tecilere vaki beyanatında Malaca'
dan relen haberlerin bu tehirde sü
kun hüküm sürmekte olduğunu bil
dirdiğini söylemittir. 

Meb'uı İntihap edildiii halde aler 
binde takibat yapılan binbqı Fran. 
co baldaada oonılan bir suale verdi
ği cevapta M. Maura bu meıelenin 

Harbiye Nazırının saliahiyeti dahi
linde olduğunu be.,aa etmittir. 

M. Maura, Granata tehrinde umu· 
mi bir crev yapmağa çalıırldığınr, fa 
kat valinin bu grevin önünü almağa 
muvaffak olduğunu ilive etmİftİr. 

Nazırın beyanatına ııöre Kurtuha 
tehrinde de ziraat ameleai tarafından 
crev yapmağa tetebbüı edilmit fakat 
belde muhafızları tehir aolıaklarında 
motosiklet ve kamyonlarla dolaşarak 
.-... mini olmuılardır. 

1 
Atlna mektubu 
---
Selanik 
Karışıklığı 
AT1NA, - S- ciinlerde Selanik 

te Muse"i unauru aleyhine vukua 
selen hadiselere dair latanbul ıaze
teleri aldıktan haberleri neıretmit 

ohalar ıerektir. Bu mektubumla me 
ıelenin iç yüzünü anlatmak iatiyo· 
rum. Evvela bilinmek lizundır ki, 
Y unaniıtanda anti semitiıme deni· 
len Y abudi aleyhtarlığı yoktur. Di
ğer taraftan Makedonya payitahtın· 
da bilhaıoa keıafet arzeden Muıevi
ler de, mahalli makamatın tiki.yetine 
ıebelliyet vermiyen kanuna muti ve 
çalıtluın insanlardır. 

Hadise törle olmutlur: Bir kaç 
ıün evvel Selanilı:te çıkan .. ~cedo
nia,, cazeteoi, M. inak Levy'nin Se
linik tulıeUnin murahhası sdatile 
Maldie MuııeYİ cemiyetinin ıeçen se 
ne Sofyada topl•na ... konırreıine it
tirak etti;ini 'T.-Uftı. Bu koncre
nin bir celııeaincle Bulıar murahhas
lan Makeılonyanın mubtariyetinden 
temenni yollu babıetmitler. Böyle 
bir temennide bulunan da Sofya ha-

Malinoff'un 
Beyanatı 
Sulh ve sükun içinde 

memleketin 
itilasına çalışacağız 
SOFY A, 30 (A.A) - BatYel<il 

M. Malinoff yeni kabineyi tasdik et-
tirerek Kıralın nezdinden çıkarken 

matbuata fU beyanatta bulunmut· 
tur: 

Bulıar milleti ve Kırat ka~ 
itimatlarile ıereflendirdiler. Şimdi 

onlara kartı vazifemizi ifa etmek sı
ra11 bizimdir. Kabine memlekete na• 
mualu bir hükUmet ve aiyui, iktisa
di, mali, imkinlar dahilinde ıolahat 

yerecektir. 
Bıılıar hanteriainin bizden muc:Ue 

defil, mümkün ve mantıki olan tef
ler beklediğine kaniim. Bilha •, ma· 
li oahada pek mütkül ler&İt ılabilin· 
de iıe bathyoruz. Maahaza, ne...Ut 
deiiliz. Bütün p,..etimizi memle
ket müvaceheıinde dikilen mütlriille 
ri iktiharn için sarf edeceğiz. 1 ktisadi 
ve malı salahın ilk şarb ıulh n SÜ· 
kUnun ihli.li için kimıeye ve hiçbir 
nıile ile müsaade etmiyeceğiz. Mem 

bam batmdır. lelıetin itilasını temin için ecnebi 
Atinada V enizeloı ale.,htarı caze. cle•letlere itimat telkin eden bir ha· 

teler bu haberden babsede..lerken, rici siya et liznndır. 
Yunanistandan ıiclen Muoeri mu- Hükümet ıulhlan, samimi bir dos· 
rahhaıları tiddetle muahaze etmit- tu ve onu bozmak i•tİyen herkesin 
!erdi. Bu suretle de Yunaniıtandaki dütınanı olacakhr. Hükümet, iyi bey 
Musevi unıurunu milliyet al.,.hin- nelmilel münasebetlerin bekçisi ola· 
deki fikir ve cereranlara kapılmak- cak ve büyük devletlerin itimat ve 
la ve hatta komünistlikle itıiham et- miizaheretine nail olmak için bütün 
mitlerdi. ıayretini aarfedecektir. Dahilde 

Selinikteki muıevi cemaati bu is- ıulh ve sükün, komıularla iyi miina
natlan ret ve tekzip etmekle bera- sebat mevcut ve büyük devletlerin 
ber, Malrabe cemİ'Tetİ koacre ınesa- itimat ve müzahereti olmaksızın 
iainden bahseden raporda bu celseye ulıaristamn normal inkişafına ve re
yazıldıfl tel<ılde temaı ediyordu. faluna imkan yoktur. Bu kabinenin 

Murabbaalarclan M. Cohen k•cli- telunil prorramırun hulaaasıdır. Bu. 
sinin bu celaede hazır bulunmadığı- 1 nun rahakkukuna çalıtaaığız ve par 

nı, buluncluyoa bile oôylenilen IÖz. laınentoda müzaheret edecek herke. 
teri anlamanut olduğunu izah etti. ain minnettan olacağız. 
Hükumet ıaHteleri de dahil olmak 
üzere matbuat, hiç olmazsa Yuna· 
niatana BYdetinılen oonra protestoda 
bulunmıyan Coben efendiyi takbih 
ettiler. 

Muhalefet pzetelerinin ellerine 
doladıkları bu bir.iye talebeyi aabrlı 
muharip cemiyetlerini tahrik etti ve 
bunlar milli hiderinin ıevkile 24 ha~ 
ziranda Maccabe cemiyeti binasına 

hücum ettiler, orada bulunan ıenç· 
leri hırpaladılar, dördünü yaraladı

lar, evrak ve defterleri alıp ıötürdü
ler. 

Diğer bir ırup ta muıevi mahal
lesine ıiclerek, musevilere da.,ak at
mak suretile kanşıkhk çıkardılar. 

Selanik poliı kumandanlıiına, ce
miyet biıiaama ve muaeYi mahallesi
ne jandarma kuvveti ııönılermeai i
çin vuku bulan müracaata, kııman

dan fınncılann ırevi melbuz oldu
iundan jandarma kuvvetlerinin hat
ka taraflara aenedildiii ..-e elinde 
ıöaderecek lmYYet bulunmadıiı ce
valımı •ereli. 

MnııeYi meb'uau M. Bizantzi mec

liate derhal teclabir almmaaını •e 
mücrimlerin tiddetle tecziyeaini bü
kümettea iıtecli. 

Baıvekil milliyetperverlerin bu 
hareketinden bahsederken, museri 
unsurunu ıena etti ve aaayiıin der
hal iade edileceğini söyledi. M. Ve
nizeloı Sofyaya aiden muıevi mu
rahhaımın hareketinde f&Yanı tak
bih bir fe'T ıörmediiini de ilave 
etmitti. Yahudi unııırunun komü
niıt olarak ithamı babıinde de, eğer 
yahudi komüniıtler yarsa, bunlann 
Yunanlı hiristiyan komüniıtlerden 

farkıız muzır inaanlar olduğunu, 

çünkü yahudio.inin de, hiristiyanınrn 
da din Ye hükümet aleyhine çalq
tıklarını IÖyledi. 

Bütün fırka reisleri de yahudi a• 
le.,htarlığı felılindeki hareketi pro
teıto ettiler ve muaevi unsurunun 
sadakatini ilan e.,tediler. 

Mahallinde olmadığımız için bu 
karıtıkhklarm tamamen nihayet bu
lup bulmadığını bilmiyoruz. Bazı 

maliiowta göre, asayiı tamamen iade 
edilemeınittir. Bütün matbuat M. 
Venizeloala fırka reiılerinin !avro 
hareketlerini tanip ediyor. Lakin 
Yunan ııençliğinin milli hislerinin 
makduh olamıyacaiını da ilave edi
yorlar. Maamafih 24 haziran Yalr'a-

M. Malinoff'un 
programı 

SOFYA, ~ (A.A) - Yeni Baş· 
vekil M. Malinoff, kabine liıteıini 

Kırala tasdik ettirdikten sonra ı•· 

zetecilere beyanatta bulunarak yeni 
hükümetin programını hülahatan an 
laMuıtu·. Programda haricin itin1a
dına ve beynelmilel iyi münasebet. 
lere İstinaden ahvali maliyenin ısla
hı derpit edilmektedir. 

-···--·····--··----··--·--
Hindistanda kargaşalık 

SIMLA, 29 (A.A) - Aıra'dan 

gelen bir telcrafnameye nazaran bu 
mıntakada çiftçiler araaında birta
kun karıafllhklar çıkmışt1r. Dört ki
tinin ölmüş olduğu ve birçok kiti· 
nin yaralandıfı söylenmektedir. 

Arazi verciaini almaia selen mali 
.,e m-urlarmı birtakım köylülerin 
telulitlrirane bir tavurcla kartılamıt 

oldııldan oôyleamektedir. 
Grahiaahja kasabaaıada YUipet o 

kadar •ehıımet kabetmİftir ki poliı 
at"t aç-ı. medoari'Tetinde kalmıt
tır. 

Kral lbnissuut istifa 
etmeyor 

KUDÜS, 30 (A.A) - Hicaz Kıra 
lı lbniuuudun istifa etmek niyetin
de bulunduğuna dair ta'Ti olan haber 
resmen tekzip edilmittir. 

lanna ıebep olanlann da tecziyeleri-
ni iıti.,orlar. 

SELANIK, 30 (A.A) - Kalamar 
ya mahalleainden ıelen 2 bin talıı• 

Campbell yabucli mahallesine istili 
ederek ''intikam,, avazeleri ile yahu· 

dilere hücum ebnitlerdir. Anartİ•t 

unaurlar ve bir takım tüpheli tahra
lar da nümayitçilere iltibak etmitler 
ılir. Bu esnada bir yangın çılurut ve 
2 baraka yannuı ve 11 baraka da 
hasara uğramıtbr. Bir kiti ölmüt n 
10 kiti de yaralanmıttır. Yahudiler 
e..lerini terkederek kırlara kaçmıı

tardır. Bir mektep ve bir havra tah
rip olunmuttıır. Zabıtanın takibatına 
uğrıyan mütecavizler barikatlar yap 

autlar ve zabıta kuVYetlerine kartı 

alet açmıtlard"' Asa'Tit ancak oaat 
2 de iade olunmuıtur. Bunun muba
fıua11 için fevlıalide tedbirler alm
mıttır; örfi idarenin ilim derpia c.
lunu,...... 

Devlet Demirgolları idar 
peşin maaş usulünü kaldırı 
ANKARA 1 (Telefonla)- Devlet Demiryolları ve L. 

idaresi peıin maat uaalünü ilıa etmittir. Maamafih bi 
bu kararın tabiin memurları müzayakaya düfürec~i miil 
ile muvakkat tedbirler ittihaz olunmuttur. 

Tam teşekküllü 50 nahiye 
ANKARA, 1 (Telefonla) - HükUmet Meclisten tam 

küllü elli nahiyenin daha tqkili için tahaiaat talep etmit ' p 
Cihan Siyonist kongresi açıldı 

BALE 1 (A.A.) - Cihan Siyonist kongresi açılmıtlır 
ıreye 3000 murahhas iıtirak etmektedir. 

Alman nazırlarının ltalya 
ROMA, 1 (A.A.) ~ Bütün gazeteler ftalya. hüküm 

ile Alman nazırlarr arasında v\aku bulacaiı bildırilen m .. 
ehemiyetini dikkatle kaydediyorlar. "Le Tevere,, ı~t 
cümle diyor ki: "Avrupa Fransız - Alman müli.katlOlll a" a 
tahakkuk etliğini görecektir., 

Konyada yağmurlar devam ediyor yo 

KONYA 1 A.A.- iki ıiındenberi yajmur yağmaktad~ . 1 

mur buğday mahsulü için çok faideli olmuıtur. Aktelıir ~eti 
ramanda afyon ve vilayetin her tarafnda arpa hasadın ha 
lanmıştır. 

, Konya sporcularının daveti 

KONYA 1 (A.A.) - Konya mıntaka futbol heyeti 
Çankaya kulübünü üç maç için Konyaya da•et edecektir. 

Ermenak'ta Çekirge mücadelesi 

KONYA 1 (A.A.) - Ermenak kazaıınıa bazı köyleri 
ge istilasına uğramıttır. Çekirgelerin imhası için müca 
baılanmıtlır. 

M. Molotoff, H. Ragıp 
Beyi kabul etti 

MOSKOVA, 30 (A.A) - Sovyet 
ittihadı komiıerler meclisi reisi M. 
Molotoff, buciin Türkiye sefiri Hü
ıeyin Ragıp Beyi kabul etmİt· 

tir. (Tas) 
. --""""':'--===Alman darülfünun 

talebesinin nümayişi 
BERLIN, 30 (A.A) - Darülfü

nualular araNnda aaabiyet fazladır. 
Hitlerci ve komünist talebe keıif 
ııruplar halinch! darülfünun loiaala· 
rmın önünde topl:ınnuşlardır. Bu
cün IOSyalİlt talebe komüniatlere 
müzaheret etmiflerdir. z.ı..f"i riaa
leler dağıtdmaıını menetmit ve ar .. 

bedenin daha bidayetinde müdahale 
eylemiştir. içinde polis memurlan 
bulunan kamyonlar miit-diyen 
sokaklarda dolaımaktadır. Oile Ü• 
zeri darülfünun divanı zabıta ve si
yasi talebe rruplan müme .. illerin
nin ittirakile bir içtima aktetmit ve 
alınma11 muvafık olacak tedbirleri 
tetkik eylemittir. 

HAMBOURG, 30 (A.A) -Ham 
bourı darülfünun talebesi Veraailleı 
Muahcdeıi aleyhinde bir nümayiı 

tertip etm k iıtemitıe de darUlfünun 
emaneti bu nümayiıi menetmittir. 
Bu karara kartı talebenin pddetle 
proteıtoda bulunmaıına intizar olu· 

nuyor. 

Maltada divanı harp 
MALTA, 30 (A.A) - Ramiliea 

gemisinin anının avdeti büyük bir 
hayret uyandırmıtt1r. Mezkür cemi 
Malta'da diYanı harp toplanacaim· 
dan derhal Malta''Ta dönmesi İçİll e
mir almıttır. Ancak hafta aonunda 
tekrar Malta'dan aynbıcaktır. 

ispanya intihabah ve 
ispanya matbuatı 

MADRIT, 30 (A.A) - A. B. C. 
gazetesi yazıyor: 

Pazar cünü Japdan müeueaan 
mecliıi intihabah evvelki intihabat· 
lar hilifında olarak memleketin ....,_ 
ziyetini tetkika imkan vermektedir. 
uıün biliyoruz ki hakkında, lapan
yanın ·bir kmnırun ümitler beılediii 
bir adam, M. L.,,..._,. vardır. Hiiku 
met riyasetine en lm...etli namzet 

o ıözüküyor. Keza ooıyaliatlerle ra
dikallerin de muvaffakıyetini ıörü
yoruz. Bu da iapat eder ki memle
ketin ekserİ'Tetİ siyasetin çok daha 
ileri doğru deiitmeıini iıtemelı:te

dir. Tarihimizin en mühim anların
dan birini yaııyonız. lhtililin -
kat'i Af hası lıuırün bqlıyor. 

"El Debate" cazetesi de eliyor ki: 
"lntihaboıbn tarzı cereyanmdan hii· 
kumet dün memnuniyet ııöateriyor
du. Bu -numyatin aelıelıi •ardır. 
Cümhuriyetin iliıundan iki a., oonra 
yapılan müea- mediai intihaba
tı vahim bidiııeler olmakaızm cere
., .. etmİftİr. Bütün memleketl•de 
hatti en drade münevverlerinde lıil
giin evvelai ıibi mühim bir • dalaa 
ailriiaele sa; ıaı•di... 

ANKARA, 1 (Telefon) -
yat zabit ve ihti.,at aıkeri 
rı kanununun muvakkat mad 
"D,, n •c,, fıknılarınm tef · 
kmdaki Batveü.let tezkeresi -
Milli Müdafaa encümeni 
konutmut ve mazbıotasmı h·•,.ııl"'•'ll 
tır. 

Mazbataya •öre. bi-s· 
me çairılan ilati.,at zabit n l 
run ıili.lı altında bulunduktan i 
detçe maıı; ve memuriyetleri 
kında da 27 Kinuau.......ı 928 
li tehiri kanuni hükmünün t 
lazım celdiği taırih edilmekte 
tim davetine icabet etmeyeni 
tip edilen c:ezalann ayni olac 
veten zikredilmektedir. 

Ticaret odalan kon 
ANKARA, 1 - Ticaret ve 

yi odaları nizamnameıinde y g 
tadilata müıteniılen 3 senede 
toplanması lizım gelen ticaret i 
nayi odaları kongresinin birin · l" 

sene Ankara' da toptanacaktır. 
lçtimaın Eylül aibayetlerin 

pdmaor muhtemeldir. 

Ankara hanımlan 
faaliyete geçece 

ANKARA, 1 - htanbul 
lar Birlifinin köylere İrfllt h 
ri ııöndermek buıuıundaki 

burada alika ile kartılanmıtbr. 
kara banrmtan da ayni yolda 
yete ıeçnıelı için bir tekil dütü 
teclirler. 

Tayyareci Stack 
Chaplin Baada 

HALEP, 30 (A.A) - Ta 
NeYiJle Stadı ile Chaplin Hal 
yere i-qlerdir. Saat 18,30 da 
data ıitıneık ü.re tela-ar hava 
caldardır. 

BACDAT, 1 (A.A) - Tayy 
Stadı n Chaplin bu ııabab H 
ten Bağdata ıelmifler ve yere i 
terdir. 

Zonguldaktaki seyl 
ZONGULDAK 1 - Y 

mur dün de kısa fasrlalarla 
vam etti ve ıece yansma 
ru dindi. Seylip dün de kö 
ve kereste yığınlarından 
him bir kıammı sürükledi 
demiryolarını kiınilen kapa 

Mubaberat henüz temin 
lemediği İçin mülhakattan y 
bir haber alınamamıtbr. 

Yugoslavyada idaml 
ZAGREP, 30 (A.A) - Bun 

bir midclet .,....eı cazeteci Sehl 

öldüren Horvat suikastçdann~ 
HraniboTİÇ ve Soldin idama, ve 
fer dört mazının da 15 ili 20 
arasmda muhtelif ağır hapH ıd 

kiım olmutlardır. Hranilao~in 1 
lrardefi bir - bapaa ......... 
muıtur. 



lsuz sarfedilmiş olan para 110 bin liradan 
1 • re onomı 

rrt 
t~d muk piyasalarında 
•iili1tereffü görülüyor 
·e 

ıerika reisicümhurunun teklifi 
ilmi 

~iıtilpamuk fiatlerine tesir yaptı 
dı ren hafta dünya pamuk 

a ve vaziyeti noktai naza
ıhr. son senelerin en şayanı 

t haftası addedilebilir. 

h 
ıerika reisicümhurunun 

rçları meselesindeki teb 
eni bir vaziyet husule ge

lm~tir. 
nüliıerlka reisi hükumetinin 
etel.zı hareketi muhtelif sa-
•Ülla olduğu gibi, pamuk 

ısında da tesirini göster-

lfyork piyasasında pamuk 

d i 115 puvan yükselmiş-rr. 
r v~verpol borsasında da pa-
ınafİatleri yükselmektedir. 

ı haberlere göre Amerika 
zilya pamuklarındaki te
üzde 19, Mısır fiatlerin

zde 30 te.-effü görülmüş
Ao 

lar Italyan vapur

rını kiraladılar 
j ~ :ın malumata nazaran 
a la Seyrisefain idaresi a

la bir anlatma vukubul
ır. Ruslar İtalya Seyriıe

atdaresinin üç vapurunu 
ndan kanunuevvele ka

de radeniz Rus limanların
- ~hmilatta bulunmak üze
meı1&lamışlardır. Beher İtal
dcı.emisi her postada 7000 

f1i,;1ıire yükleyecektir. 

i jynelmilel pamuk 

: • ..ıkongresi bitti 

iste toplanan beynelmilel 
ve ' kongresinin mesaisi hi

il,ılmuştur. İhracat m adde
an 'tin en mühimlerinden bi
eri ı pamuklarımızı da ala-
28 lettiğinden bu kongre dik 

t'lakip edilmekte idi. 
te ~ malumata göre, kong
er muklu m ensucat satışı

ca' ruz kaldığı buhran ve 
·1at tahlile çalışılmış ve 

nf~b«;P ~lmakla istihsal faz 
l'i' ıstıhlak azlığı bulunmuş 

ve• 

~•\gre gelecek kongreye 
e k üzere bir rapor hazır-

t. . . l" b" k . • .1 ıçın ta ı ır omıte teşkil 
ncı · r , Bu komiteye bütün 
. · devletleri mürahasları 
nd< edecektir. 

·haftalık ihracat 

' bir hafta zarfında muh
ekuntakalrdan yapılan ihra 

Ka ledir: 
heyJ:>zon mıntakumdan son 

Antalya mıntakasından 304 
metre mik' ahı kereste, Bursa
dan 10,000 kilo koza ihraç edil 
miştir. 

1.tanbuldan son bir haftada 
4000 kilo arrpa, 200 kilo susam 
300 balya tiftik ve 28 sandık 
afyon ihraç edilmi,tir. 

Romanyada ihracat 

fazlalığı 
Romanyanın 1930 senesinde 

mühim bir ihracat fazlalığı na
zarı dikkati celbetmektedir. Ro 
manyaya 1930 da 22 milyon 
Leylik mal girmiş, buna muka
kabil 28 milyon Leylik ihracat 
yapılmıştır. 

Bu 6 milyon !eylik ihracat 
fazlasının neden net'et ettiği 
İhracat ofisince tetkik edilmiş 
tir. Bu tetkikat neticesinde 
mevcut ihracat fazlalığının da
ha ziyade Romanya halkının 
iştira kabiliyeti azaldığından 
ithalatın azlığından ileri geldi
ği anlaşılmıştır. 

Yunan-Fransız ticareti 
Gelen maliimata nazaran 

Fransa parlamentosu Yunanis
tanla aktedilen ticaret muahe
desini tasdik etmiştir. 

Kereste ihracatımız 
ihracat ofisi kereote ihracatı

mızın inkişafını temin için yap 
makta olduğu tetkikata devam 
etmektedir. 

Dün de Zmdan ve Çangal or 
manian müdürü Dr. Ali Tevfik 
Beyin iştirakile ofiste bir içti
ma yapılmış ve mumaileyh ofi
se kereste ticaretimiz ve ilır~ca 
tımızın vaziyeti hakında düşün 
celerini söylemiştir. 

Cumartesi günü idare komi
tesi İçtima ederek bu meseleyi 
tetkik edecktir. 

.._... u ..... --.sanma an 

Kambiyo Borsası 
İsıerlln ıÔ3o,oo ; Kuron 15,95,öo 
----·-· ~· ~·- ı ---------,, 
Dolar 0,47, IO Şil!ng :i,31ı,12 

-'-----
Frank 12,06,50 P c z et a 4,82,50 

Liret 9,02. )0 R. mark 1,99 

FranlıB. 3,39,001 Zloti 4,20 ------
Drahml36,41,00 PcngU 2,7Cı,60 ------
Frank 1. 2,44, Ley 79,34 ------
Leva 65,10, Dinar 26,73,00 
~----Florin 1,17,37 Çenoneç 1088 

Horsa 
harici 

· ~ 

{ 

Altın 908,00 
Mecidiye 53,00 
Banknot 262,oO iJta _zarfında 110,274 kilo 

tır. k ıhraç edilmiştir. 
a #uklu fındık stoku 358 Fshaın v~ Tahvilatın nevı 
şüJ~~lu· 1• ' istikrazı dahili 95, 

ın mıntakasından 911,- Düyunu muvabhade 72, 
lo arpa, 9,185 kilo fıatık ikramiyeli Denıiryolları 4,00 

"00 lc:ilo pamuk ihraç edil ,. . ....,,.,,..,..,.-.,,,. • .,.,.-.,_., .. .,., ... ..,., .... ., ... ..,.,.,. .... ,..,.0.,-,..,., • ..,, 

ta~""""'=-==--====-
~~ademei hayrat ':'=:;K;;=-a=d:=a=s=tr=o=h=e=y=e=ti=f=en=n=i=-

a e maaşları ye müdürü 
val#mei hayratın Hazirr.n maaş-

\lden itibaren merkez, Uıkü
yya'Yoğlu Evkaf idarelerinden 
H.Jie başlanmıştır. Maa, tevzi
inılıafta devam edecektir. 

maa,Iarı da 4 Temmuz Cu· 
J,. gününden itibaren menıup 
~ı mal müdürlüklerinden tev

Y lcektir. 

l~l Aksaray Eyip masalarından 
•. 111 nlar 4, 5, 6 Teınmuula, Fa· 
0 

rt müdürlüğünden, Süleymani
i sofya, masatarından maaı a-

~ 
5 Temmuzda Eminönü ıiıal 

pa ·- d U • gun en, ıküdar ve Beyoğ-
Yi;'rı~dan maaş ala~lar 4 Tem 

skudar ve Beyoglu mal mü 
trin ·· d 

1 e tnuracaat e erek maaı-
.. caklardır. 

und A I 
leg< t yarış an 

nnl•ne Veli Ef ndi ko,u mahal 
ve Pıltnakta oiftn at yarıılarına 

,..ıte 31 Temmuzda batlanacak 
mt4, 21, 28 Ağustos ve 4 Ey

in J- günleri dahil olmak üzere 
altı hafta devaın edecektir. 

·•§ta beş koıu yapılacaktır. 

Kadastro heyeti fenniye müdürü 
Halit Ziya Bey Cumarte. i ııünü An
kara'ya hareket edecektir. 

Süt damlasında 
Himayei Etfal cemiyetinin •Üt 

damlasında Haziran ayı zarfında 
319 çocuk muayene edilmiştir. 

Hıfzıssıhha komisyonu 

Her ayın ilk günlerinde vali mu· 
avini Fazlı Beyin riyaseti altında 
toplanmakta olan hıfzmhha komi•· 
yonu bu sabah İçtima edecektir. 

Etibba odasında 
E tibba Oda .. heyeti idaresi bu

ariin öğleden sonra toplanarak mes

leki bazı meseleler hakkında n1üza

keratta bulunac•kbr. Odanm sene-

tik ilk altı aylık konırresi Temmuz 
nihayetlerine doğru yapılacalrtn-. 

Tapuda 

Tapu ve kadastroda dört katip ile 
iki fen memuru ve üç Mdemenin 

vazifesine niha\•et verilmittir .. 

B~l~digede amm.a 1 .... , ... , , . , 
Otobüsler · ~· · · 

vııa11ett~ 

Maaş 
Talimatnamenin Maznuna tokat atan 

ı esasları hazırlandı 
Vali ve belediye reisi Muhittin, 1 

muavini Himit, heyeti fenniye mü· 
dürü Ziya, Oskü-

müddeiumumi 
Dünden itibaren 
tevziata başlandı 
Temmuz umumi maaşının 

tevziatına dün başlanmıştır. Ka 
zalar mal müdürlükleri de ken
dilerine merbut memurların ma 
•tını vermiştir. 

dar tramvay ~ir

keti müdürü N ec
mettin Sahir Bey 
!erle daimi encü
men azaları dün 
bir içtima yap<i· 
rak otobüs ta" 

matnameıi h~ 

kında bazı esaslr 
n tespit ve müza. 

kere etmitlerdir. Ham . .. 13. 
Belediye reis muavini Himit B. bu 
hususta bir muharririmize şu İ7aha
tı vermiştir: 

- Talimatnamenin ana hatları 
tespit edilmiştir. Fakat henüz tekar
rUr etmit değildir. 

Son uımanlarda şehir dahilinde o· 
tobü,g servisleri arttığı için belediye 
bu İşle esaAlı surette meşgul o)mağa 
başlamıştır. Yapılmakta olan talimat 
name İçin alikadar mütehaıaııların 
fikirleri alınmıştır. Talimatname 
her türlü mah2urlarını ve tehlikele
rin önüne geçecektir.,, 

Maaş 
Belediye memurlan dün maaıları

nı almışlardır. Bir kısım memurlar 

da buııün alacaklardır. 

Askerlik yoklaması 
Belediye Şehir Meclisi riyaset di

vanı dün vali ve belediye reisi Mu
hittin Beyin riyasetinde içtima ede.
rek askerlik yoklamasına ve muaye
nesi için belediyeden İştirak edecek 
azalar intihap edilmiştir. 

Verem hastanesi 
Cerrahpaşa hastanesine ili.veten 

yapılacak verem hastanesinin yeri 
kat'i şekilde tayin edilmiş.tir. Sabn 
alınacak 10 bin metre murabbaı yer 

için sahibi ile uyutulmuştur. Evvelce 
buras ı için 30 bin lira isteniyol'du. 

.Şimdi belediye 15 bin lira ile arsa 
yı almağa muvaffak olmuştur. 

Belediyenin yeni büt\esi gelj r gel
me:.ı; arsanın paraın verilecek, derhal 
İnşaata ba§lanacaktır. Bundan baş
~~ çamaşrrhanc , .. e mutfak jnşaaı 
ıçın bu civarda 30 - 40 eski ev de 
İstimlik edilecekt ir. 

Memlekette 

Tütünler için 
Faydalı bir haşere mi 

keşfedildi? 
İzmir gazeteierinden: Burnu 

va haval;si tütünlerinde tütün 
hastalıklarını vücude cetiren 
haşerelerle geçinen ve onların 
yumurtalarile tegadcli eden Di
s~fü~ _ ~a_mına bir haşere keşfe
dıldıgını ve bu haşerenin Burno 
va ziraat enstitüsü müdürü Ni 
hat _Bey tarafından teksir için 
tertıbat alındığını yazmıştık. 

Yapılan tet kikata göre bu 
faideli haşere Burnova mınta
kasındaki tütünlerde hiç hasta
lık bırakmamıştır. 

Ayni zamanda domates ve 
patlıcanlara arız olan haşerele
rin de müthiş bir düşmanı oldu 
iu anlatılmııtır. . 

Disifüs haşeresinin _bu ne~"• 
şimdiye kadar ketfedılmemış· 
tir. Bunu keşfeden en•.titü mü· 
dürü Nihat Beydir. Nıhat Bey 
bu haşere hakkındaki te~i~ah
nı ve ketfini Alman h~kumet 
gazetesine gönderecektır. Bey
nelmilel haşerat ~üte_hassıslar~ 
keşfedilen bu . faıdelı haşereyı 
teksir için tetkıkat yapacaklar-
dır. 

Enstitüde haşerenin teksiri-
ne ınuvafakıyet hasıl olmuştur. 
Fazla mikdarda yetiıtirilecek 
ve gelecek sene bütün tütün 
mıntakalarına tevzi olunacak
tır. 

Disifüslerin kış hayatı da ay
rıca tetkik edilecektir. 

Bu haşerenin lüzumu derece
de teksiri ve tevzii kabil olursa 
tütünlere inz olan bütün haşe
ratı imha etmek mümükün ola 
caktır. 

Bir kazanın ismi 

değiştirildi 
aMrdin viliyetine tabi Koç

hisar kazasının ismi Kızıltepe
ve tebdil edilmiştir. 

Bir lira ağır cezaya mahkum oldu 
Şile müdei umumisi Naci B. 

Mehnıet isminde bir katil maz 
nununa hakarette bulunmak ve 
tokat atmak iddiasile Ağtr ceza 
mahkemesine sevkedilmiştir. 

Hadise şudur: 
Şilenin Erenler köyünde İb

rahim İsminde birini öldürüyor 
lar. Vuranlar Mehmet, Hakkı 
ve bunların üç arkadaşıdır. Ci
nayet bir kadın yüzünden olu 
yor. Hadiseye usulen vaz'ıyet 
eden müddei umumi Naci Bey 
maznunlar meyanında bulunan 
Mehmedin ifadesini alırken, 
maznun işi mugalataya vuru
yor. İfadesini inkar etmeğe kal
kışıyor, imzasının kendi imzası 
olmadığını iddia ediyor. Bunun 
üzerine maznuna "ifadeni ken
din yaz!" diyorlar. Yazıyor, fa
kat bu sefer de yazısını değiş
tiriyor. 

ikinci İsticvabında "bunlar 
benim değildir,, diyip itin için
den çıkmak istiyor. Müddei u
mumi Naci Bey buna fena hal
de sinirlenerek maznuna bir to
kat atıyor ve iddia edildiğine 
göre bazı hakaretlerde bulunu 
yor. 

Mehme<!in müddei umumi a 
leyhine açtığı hakaret ve darp 
davası dün Ağır· caza da görül
dü. 

Mübaşir İsmail ve katip Meh 
met Efendiler, müddei umumi
nin maznun Mehmede tokat at 
tığına şahitlik ettiler. 

Müddei umumi Cemil Bey 
maznun müddei umuminin ha
karette bulunduğunu sabit gör 
medi. Dayak atılmaaı ise şahit
lerin ifadelerile teeyyüt ettiğin 
den Şile müddei umumiainin bu 
noktadan tecrimini muvafık 
gördü ve hakaret ifayi vazife 
halinde vuku bulduğundan ce
zasın;n şiddetlendirilmesini is
tedi. 

Mahkeme müzakereden son
ra maznun müdei umumi Naci 

Hisli 
canına 

Beyin hakaret fiilinden beraati 
ni, dayak atma noktasından bir 
lira ağır cezayı nakdiye mahkU 
miyetini karar altına aldı 

Çatalca müddeiumu-
• • 

mısı 

Çatalca müdei umumisi F e
rit Bey hakkında Ağır cezada 
açılan hakaret davasına dün de
vam edildi ve aleyhinde açılan 
diğer bir dava ile tevhidi hak
kında bir karar verilmek üzere 
muhakeme diğer bit güne kal
dı. 

Rüşvet davası 

Rütvet alırken cürmü meş
hut halinde yakalandıkları id
diasile tevkif edilerek mahke
meye verilen birinci ceza mah
kemesi katiplerinden Salih ve 
Turban Beylerin muhakemele
rine dün de devam edilerek ba
zı şahitler dinlenmiş ve muha
keme, iddia ve müdafaa yapıl
mak üzere başka bir güne kal
dı. 

Bebek kahramanının 
aklı bozuk mu? 

Bebekte Validei Hidivi daire 
müdürünün yalısını soyarak ya 
kalamağa galenlere kartı silah 
la mukabele ederek ve birkaç 
kişinin ölümüne ve yaralanma
sına sebebiyet veren Ömer ve 
arkadatlarının muhakemeleri
ne dün ağır cezada devam edil
di. Cinnetinden dolayı müşahe
de altına alınan Ömerin akli 
vaziyetine dair gösterilen ra
por dünkü celsede okunmuştur. 
Burada Ömerin bir aralık ken
di kendine söylendiği, bu kay
dedilerek yakınlarda kimse ile 
konu9madı~ı, altı ay daha mü
şahede altında kalmasına lü
zum gösteriliyordu. Mahkeme 
raporu müphem bularak Maz
har Osman Beyin şahit olarak 
celbi için muhakemeyi talik et
ti. 

çocuk 
kıydı 

Büyük kardeşi ile küçük bir kavgadan 
sonra, barıştı 

ve sonra da beynine kurşun sıktı 
Dün öğle üstü Beyoğlunda ken, kimseye hissettirmeden 

Darülfünun meydanında biı· in- tezgah gözünden Bedri Beye 
tihar hadisesi olmuf, 17 yaşın- ait tabancayı da almıştır. 
da Cavit Zühtü isminde bir ço- Gafil çocuk dükindan çıkın
cuk beynine tabanca sıkarak in- ca Katırcıoğlu hanındaki de
tihara teşebbüs etmiştir. poya değil, doğru Darülfünun 

Bono mikdan 

İstanbuldan bono alacakla
rın matlubatı tahminen 220 bin 
altındır ki, iki milyon iki yüz 
bin lira kadardır. 

lzmirden de bono mikdarı
nın 50 bin altın liı·a tuttuğu 
tahmin edilmektedir. 

Kemalist çiftçi birliği 
Hadımköyde çiftçi Yusuf Zi 

ya Bey vilayete müracaatla ke 
malist çiftçi birliği ismi altında 
çiftçilere mahsus bir birlik tesi
si için müsaade istemiştir. 

Bu hususta vali muavini Faz 
1ı Bey dün bir muharririmize de 
mitşir ki: 

- Böyle bir müracaat vaki
dir. Fakat istidada müessisle
rin, yani muvakkat heyeti ida
renin isimleri yoktur. istida 
üzerine kanuni tahkikat ve mu 
amele yapılıyor. 

Celal ve Kılıç Ali 

Beyler geldiler 
İş Bankası umum müdürü 

Celal Beyle banka meclisi idare 
azasından Kılınç Ali Bey dün 
lzmirden şehrimize gelmitler
dir. 

S IA 
un ı telkih 

Sun'i telkih yapmak üzere Çatal
caya giden viliyet aygır deposu mü· 
dfü·ü Abdülkadir Bey oradan Siliv· 
riye hareket etmiftİr. Sun'i telkih 
bu ayın on be~ine kadar devam ede
cektir. 

Mısırlı tayyareci deniz 

tarikile gitti 
Bir hafta evvel memleketine 

gitmek ü.zere Y eşilköyden uçan 
ve muhalefeti hava dolayısilr 
geri dönütünde yere İnerk 
tayyaresini parçalayan Mısırlı 
tayyareci Kemal Ulvi Bey diın 
vapurla memleketine gitmiştir. 
Yapılan bütün gayrete rağmen 
tayyarenin buradan Mısıra ka
dar gitmesine imkan verecek 
şekilde tamiri kabil olmamıştır. 
Tayyare bir kaç gün sonra san
dıklarla gönderilecektir. 

Bisikletli seyyahlar 
Dün şehrimize bisikletle beş 

Leh seyyah gelmiştir. Seyyah
lar Merkezi Avrupadan dolaşa· 
rak Balkanlara inmişlerdir. Bal 
kanları aşarken ve bilhassa 
Trakyada yağmurlara tutul
muş ve hayli müşkülat çekmiş 
!erdir. 
--··········-·····-··-··-··········-·· ... ······· 
Mari evin zemininden 9 metre 
yüksek olan traçasından düş
müş, ağır surette yaralanarak 
hastaharıeye kaldırılmı,tır. 

Otomobil alhnda 

Neftali oğlu Liyozar isminde 
bir Musevi dün 3161 numaralı 
otomobilin altında kalmış, ağır 
surette yaralanmıttır. 

Neıarethaneden ka

çarken 
Cavit Zühtü Efendi Laleli meydanına kulanin dibine git-

. d ·h ld • Polis nezarethanesinde bulu-apartımanlarının dördüncü da- mış, ora a tezga tan a ıgı ta-
iresinde 37 numarada annesi ve bancayı beynine ateşlemi,tir. nan hizmetçi kızlardan Huriye 
b k k d · C Ef d ı Tabanca sesine derhal yeti- evvelki gece kaçmak için neza
b~~e ;;u:!:ak::~:r. en i i e ten halk polise haber vermİ!ler rethane bahçesindeki incir ağa 

polis gelmiı, Cavit Zühtüyü cına çıkmış, oradan duvara at-
Cavit Efendi ile kardeşi Sir- h lamak istemitıe de dü•mü•, 

k "d H "d" be · · astahaneye götürmüştür. Ço- • • ecı e amı ıye tür 51 cıva- muhtelı"f yerlerı"nden yaralana-
d f B d · B · cuğun yarası tehlikelidir. 

rın a gramo oncu e rı eyın rak Haseki hastahanesine yatı 
dükkanında çalışmaktadır. Bir hamal yük geti- rılmıştır. 

Dün sabah dükkanda çalışır-
larken ağabeyisi Cevat Efendi rirken öldü Tren bir polise çarph 
kardeşine silahları iyi istif et- Galatada Mumhane cadde.in Dün sabah Kızıltoprakta bir 
mediğini söylemiş ve bir az da- de Montekristo oteline yük ge tren kazası olmuş, Ziver Bey 
rılmış, o da bundan muğber ola tiren bir hamal orada birden semtinde nokta beklemekte o
rak kavga etmit, fakat bu kav- bire düşüp ölmüş, belediye dok lan 3231 numaralı polis Ab
gadan da müteessir olmuştur. toru muayene neticesinde kalp dullah Efendi tren yolunda do-

Dükkanda bir müddet çalı- sektesinden öldüğünü tesbit et laşırken amele katarı geçmiş, 
şan Cavit Zühtü Efendi bir ara- miştir. Fakat müddei umumi ve Abdullah Efendiye çarpmış 
Irk ağabeyisinin yanına gitmiş: muavini Hulusi Bey cesedi Mor tır .. 

- Gs.t seni öpeyim ağabey, ga nakline lüzum göstermiştir. Abdullah Efendi başından 
beni affet demiş, ağabeyisini Ölen hamalın hüviyeti henüz ve kolundan ağır surette yara-
Öpmüş, sonra da: tesbit edilememiştir. lanmış ve ümitsiz bir halde Tıp 

- Ben Katırcıoğlu hanında- 9 k k fakültesi hastahane•ine nakle. 
ki depoya gidiyorum, diye dük- metre yü se ten dilmiştir. Kazanın tahkikatına 
kii_nda.n çıkm!ştır. ~akat Cavit Beş.iktaşt~ Naz":'i Efendinin ı Usk_üd_ar müstantiklivi vaz'ıyet 
7uht.ı Efendı duklcandan çıkar 1 hanesınde lıızmetçı 45 ya~ında etmıst•· 

fazla! 
/ Malullerin 
Maaşları 
Yolsuz sarf edilen para 

110 bin 

liradan da fazla ! 
B~inci ve altıncı derceden 

maa, alan Harp malüllcrinin 
maaş cüzdanlarile mütekaitle
rin on senlik1erinden istifade e
derek par alan saraflar ve veril 
mesine sebep olan mal müdür

'lerinin yol açtıkları sui istimal 
meıelsine Maliye heyeti teftiti 
yesi muhtelif cephelerden vaz
ıyet etmiş bulunuyorlar. Bu i
tin tekikile me,gul olan Maliye 
müfetişlerinden Celal ve Saffet 
Beyler mülga zat maatları bina 
sında çalıtmaktadırlar. 

Üsküdar ve Bakırköy mal 
müdürlüklerinden başka Bey 
koz malmüdürlüğü muamelatı:. 

t kik. d .ap. 
nın et ıne e ba lanmış~ 
Aldığımız malümata naza 
diğer taraftan Baka·lı:öy de-

0 .. ' !illi' sımpaşa, skudar e St- !taf{ . , 
mette de bazı mahalle ah lnı . 
!arının ayni İş!e methali 0 n J:i · .. 
rülmel<tedir. 1 'ı:r.,n•"" 

S 
.• 

öylendiğine göre bir kitibi-
adil.ı~ de bu sui istimalde rol 
oynıımıştır. 

Dün bu hususta Maliye heye 
ti teftişiye reisi Adil Bey bir 
muharirimize demiıtir ki: 

, - Mesele bir sui istimıı. den 
ziyade usulsuz sarfi yattır. Yol
suz istimal edilen para 100 bin 
lira raddesinde ve belki de faz
ladır. 

Tahkikat devam etmektedir. 

lnlıisarlar 

Pipo tütünü 

Tütün inhı<arı bir kaç günder.be
ri yeni İmal e r meğe ha !adıgı pipo 

tütünlerini piyasaya çı armı tır. Tü 

timler iyi İmal edilmiştir. Tıpkı ln
giliz pipo tütunlerinin iyi cinı!eırine 

bcnzıyor. Fakat fiatlar pek pahalı. 
dır. 100 gram tütun yuz elli kuru a 

satılıyor ki, kilosu 15 liraya! p ı. fa. 
hiııır. En aıa imal edilmiş sigara bu 

fiatrn yarısından a;a&ı .ıatılm ktadır. 
Eğer tütünlere mutedil bir fia r ko

nulacak olursa, bi2de p)po taammUm 

edeceği ııibi, harice de külliyttli 
miktarda ihracat yap labilir. 

Diğer bir noktaya da dikht <' 

mek ı~zımdır. Tütün kutuiaıı IK-K 

iptidaidir. Etike•I n de fenadır. Bu 
kutular yalanc dolma konserva ku
tulanna benzıyor. Er' etlerde " ..;. 
ne yapışmıyor. Sonra kurul lıa a
ya kar!• muhafazalı değı1dir. Bu ka
dar } üksek fiatla satılan tutunlerin 
kutulanna daha çok dıkkat etmek 1, 
zımdır. 

Merhun tüti\nler 

. Stok tütünlere, tütün inhısaı 
ıdaresi tarfından tayin E-dilen fi 
~~!ere tütün sahipleri yeniden 
ıtırazlarda bulunmuslar ve bu 
meselenin biran evv;I halli rica 
sında bulunmu,lardır. Tütün 
inhisar idaresi bu vaziyet kar
ş_ısında Maliye Vekaletıne mü
racaatla yeni talimat istemeğe 
karar vermiş tir. 

Farmak~lnğ gezintisi 

Türk Farmolrnloğlar bj,J;ğ;i· 
nin kendi aza ve aileleı·ine mah 
sus tertip ettiği deniz gezintisi 
bugün yapılacal-tır. Bu gezinti
ye iştirak edecek zevat bugün 
sat 13,30 da Köprüden Şirketi 
Hayriyenin vapuru ile hareket 
edecveklerdir. Gezinti gece ya
nımdan sonraya kadar devam 
edecektir. 

Kadınlar birliği bugün 

taşınıyor 
Kadınlar birliği yeni binası

na bugün taşınacaktır. Köylere 
gidecek İrşadat heyetleri gele
cek hafta hareket edecekler
dir. 

İktisat vekaleti 

müsteşarı 
ANKARA, 1 (Telefon) - lkri•at 

V kiilcti yeni ticaret müate-tarı Hüı· 
nü Bey dün •"sam yeni vazifeıine 
hasl.adi. 
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iDAREHANE - Ankara cadde
ıi No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 
latanbul. 
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N ° E gazeteler için bilumum resmi daireler 

L E -M f ·s • -S ·E-'M -E N 1 1 Hazirandan 15 Ağustosa kadar 

•SfM•••MUZll' YAZ TAR FELER ı ı ı·ıa"nlarını kabul eder c 1 N AS-. K -A -D -f M iENf AÇILAN LİSAN KURSLARI 

3 
6 

12 

Telefon numaraları: 

24311 - 24312- 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 
aylığı 400 kurut 800 kuru, 
.. 750 .. 1400 .. .. 1400 .. 2700 .. 

G!len evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nushalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait işler 
tçin mıidiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinların mes'uliyetini 
. kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün en fazla hararet 20 

en az 14 idi. 
Bugün ruzgar poyraz 

ak,..~ ağmur muhtemel. 

• n~t Eiltl 
ıı o ... L 
ffilft, .......... ____ _ 

-Oa c:!, • , • 
ürkler lkı mes elesı 

ça bu arzu osta,, ~::. .. etesi anlatıl 
r.on!~ iiir maksatla lstanbuldaki 
apartımanların resmini, sahibi

·'nin ismini, kaça mal olduğunu 
I bir müddettir neşrediyor ve 

her "lktısadi buhrana rağmen 
t memlekette muayyen bir sı
nıf para kazanıyor,, sözünü de 
araya muntazaman sıkıştırıyor 
du .. 

' 
1 

Dünyanın hiç bir yerinde 

1 &örülmeyen bu teşhir hareketi-
1 ne çaresiz iliştik ve bunun mii.· 
nasız ve yanlış bir hareket ol
duğunu anlattıl:. Diğer gaze
telerin de artık gözüne batan 
bu garip neşriyat devam edin
ce "Son Posta., nın da bina 
yaptırmakta olduğu ismile res
mile "Cümhuriyet., te çıktı. 

1 
Artık tabii susmağa im
kiın kalmadı .. Bir taraftan "lk
tısadi buhrana rağmen muay

i 
yen bir sınıf para kazanıyor,, • diye yazılmakta olan her gün-

' ı kü klışe ortadan kalktı ve gu-
1 ya bu bir siyasi ve iktısadi um-
1 de imiş te hükumet gazeteleri 

gaflet ediyorlarmı• teranesile :; . 
1 maksadın paraların sabit ser
i maye olmasına mii.ni olmak ol 
du~unu yazdı. Ve yaptırılan 

J "Son Posta,, binalarının da a
partıman değil matbaa olduğu· 
ilave edildi. Eh, elde kalan 
hokka ve karihc de tevile isti
dat oldukça böyle satırlar çı
kar .. Yalnız acaba kari bunu r. 
yutar mı? Orası düşünülecek • 1 şeydir. Bu münasebetle size 

z. bir fıkra: 

o Eski zamanda bir sığır çoba 
n nı hakime gelmiş ve sormut: 
• - Hakim Efendi, iki öküz 

Ü _M_· .E_- _R __ - ·A ii p. Ll_ı_ z E _ Türkçe, Fransızca, lngilizce, Almanca, ltalyanca 
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~ ı İspanyolca v. s. 

· M • • • K 1 L ••• L KA YiT MUAMELESİ BAŞLAMIŞTIR 
" L A il K T-C E R 1 • R E TECRÜBE DERSİ MECCANENDİR. 
ıı E il ii il N A p,(j"'ii ii K Ankara İstanbul 

Dünkü şeklin halli Hacı Bavram Caddesi 356 fst;klal Caclde~i 
ı 2 s • & e 1 s 9 ıo 11 

·=== := ~=-· 
---ı-• •• ı-ıı--ı- - - -ı-• • • ·l--"~--ı--1--;- _j_ •• • 

-ı 

-l 

• ==-- j: : 
il - .--.--i-.-

Yeni şekil 

Soldan saja 
1 - Zulmeden (5) Kalp (5) 
2 - Budala (4) Şiıman (5) 
3 - Hamuru kabartan (4) Ufak 

(5) 
4 - Kederler (4) Hırsız (6) 

5 - Mısırda nehir (3) Nota (2) 
6 - Büyük tencere (5) Nota (2) 
7 - iskelet (5) Zehir (3) 

8 - Bir mizah muharriri (6) 
9 - ilim (3) Cehennem ıeytanı 

...--Fen MemuruAranıyor-•ııııı 
Telgraf aletlerile yazı makinalarını tanzim ve işletmek 
ameliyelerine ve saat veya buna mümasil sair şeylerin 
tamirine vakıf tecrübeli Türk fen memurları isteniyor. 
Fransızcaya vukuf şayaoı arzudur. Taliplerin (Fen) rumu
zile f stanbul 176 numerolu posta kutusu adresine yazmaları 

Muhtelit mübadele 
Komisyonu Türk heyeti Mürahhasasından: 

10 haziran 1930 tarihli Ankara· mukavelenamesinin Sinci 
ve 7 inci maddeleri mucibine~ Yunanistandaki mallarına 
1 Ağustos 1929 tarihinde filen vazüliyet bulunmuş olan eJ
hasın hakkı tasarrufları müemmen bulunduğundan bu malları 
için kendilerine muhtelit mübadele komisyonu tarafından 

verilmesi lazım vesikaları almak üzre alakadarların 15 ağus
tos 1931 tarihine kadar müracaatları mezkur komisyonun 
kararı icabındandır. Binaenaleyh bu vaziyette bulunan va
tandatlanmızın vakit fevtetmeyerek heyeti murahhasamıza 
müracaat eylemeleri ehemmiyetle ilan olunur. 

(
6

~o - Kör (3) Bunaklık (4) No- ı K O D A K 
ta (2) 1 j 

11 - Zengin adam (3) Tüyün as Beynelmilel müsabakada 
ıı <

3
> mak ihtimali daha ziyade 

Yukardan aşağı 
1 - Vakit (5) Tuzak (3) 
2 - Alemler (6) Gök yüzü (4) 
3 - Geceler (5) Kıyı (5) 
4 - Mahkeme kararı (4) Saçsız 

(3) 

5 - Oruç ayı (7) 
6 - Mağlubiyet (7) 
7 - Gekô. (4) Son (6) 

8 - Hayat ( 4) Güzel bakıtlı bay 1 
van (3) • 

9 - Bakıı (5) / 
JO - Yaz meyvası (4) Alçak (5) [ 
11 - Seccade (5) Renk (2) j 

Beyoğlu ikinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Müddei Aristodeli Efendi tarafın- 1 
dan müddeaaleyh Vasi! veledi Ef-
rem Efendi aleyhine ikame olunan 1 

Daha idareli 
Netice daha emin 
Cihanşümul şöhret 

Kopyalarrnızı VELOKS kağıdına bastırınız. 

Kopyalarrn arkas:nda VELOKS kelimes; ar.1yınız. 
izalei şuyu davasının cari muhakeme ı -
sinde müddeaaleyh mumaileyh Va- ~ 
sil veledi Efrem Efendinin mukad-
dema ikamet ettiği Feriköyünde Ba Pazarlıkla arpa mübayaası 
ruthane caddesinde 40 numaralı ha-
nede bulunamadığı mübaşiri tarafın- Pendik Bakteriyoloiihanei 
dan davetiye varakasına verilen J 
meşrubattan anlaşılıruş olduğundan Baytari Müdürlüğünden: 
müddeinin talebile kendisine bir ay 
müddetle ilanen tebligat icrasına ka- Pendik Bakteriyolojihanei baytarisi için pazarlık suretile 
rar verilerek muhakeme 9 Eylül Çar mühayaasına lüzum görülen on bin kilo arpayi vermeğe talip 
şamba saat 14 e talik kılınmış olmak olanların 7 temmuz 931 tarihine müsadif salı günü saat on 
la yevm ve saati mezkurda bizzat 
hazır bulunmadığı veya tarafından dörtte Fındıklıda Güzel san'atlar enstütüsünde Yüksek 
musaddak bir vekil göndermediği mektepler muhasebeciliğinde müteşekkil mübayaat komisyo-
takdirde muhakemenin gıyaben rü- 1 1 • 

nuna müracaat ey eme erı. yet olunacağr tebliğ makamına kaim ------ ----------
.köprüden geçerken birisi öteki

" ni suya itti ve düşen öküz bo-
1 ğuldu .. Ne lii.zım gelir? 

olmak üzere ilan olunur. 
........................................ ____ ı 

ğulan öküz sizin öküzdü. il 

- Ha, demiş Hii.kim, "Tilke 
mes'eleküm uhra!,, o başka me 
sele demek. 

• 
Ekzema tedavi edilmez denir fakat, 

YALOVA Hakim cevap vermiş: 
k - Essakaru velbakar, köp
ş rüyü geçerken biribirini kakar. Çoban cevap vermiş: 

t 

d 

f; 

b. 

t 
il 

t 

Hiç bir şey lazım gelmez .. 
Çoban devanı etmiş: 
- Lii.kin, Hii.kim Efendi, bo-

- Canım Hakim Efendi, şu 
tilki meselesini karıttırma ! 

FELEK 
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- ISlKINCl Jo..ıSIM -

Bürhan Cahit 
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Harbin umumi cepheleri, a- ı ticesini beklemekle beraber mü 
na hatları Avrupada .. Dört yıl- him kuvetleri asıl anavatanı 

r. lık mücadele gösterdi ki, son muhafaza için saklamak ve bu 
koz nihay_et büyük ~uvetlerin yolda kullanmak daha doğru 
kartılaştıgı cephelerde anlatıl~ olurdu. itte benim kanaatim, 
cak .. ~.on zamanda Rusyada~ dütüncem budur Pata Hazret
Revolusyon olmasaydı demın leri. Şüphesiz ki benim tabi ol 
bahsetiğim Ru• orduları bel- duğum bir erka~ı harbiye var. 
ki de bütün Anadoluyu istila e- Bu erkanı harbiyenin merbut 
deceklerdi. Belçika ezildi, Sır- olduğu bir umumi karargah 
bistan ezildi. Fakat bunlar var. Bundan batka da müttefik 
harp üzerinde hiç bir iz bırak- kuvvetleri sevk ve idare eden 
madılar. Bu badirede Arabista bir büyük Alman erkani harbi
na, Galiçyalara kadar dağıttığı yesi var. Bütün bunların karar-

,, 
t 

ı. 

d 

ınız en mühim kuvetlerimiz a- ları ve gayeleri hepimizin itaat 
navatandan uzaken düşman or edeceğimiz karar ve gayelerdir 
dularının bütün memleketi isti- Onun için bu mütalealarımı 
lii. etmeleri, yıkıp yakmaları ih- belki de tecrübesiz bir zabitin 
timali pek kuvetliydi. Ve bu da fikirleri gibi de telaki etseniz 
harp üzerinde hiç bir tesir yapa benim için hicap ii.ver olmaz. 
mı,• .ı:aktı. Şu halde harbin ne- Yeter ki, bana serbestçe düşün 

ya 

Giden ekzemalılara sorunuz, YALOVA suları sayesinde 
bu illetten kurtulduklarını sevine sevine söylerler. Her 
türlü malümat için Seyrisef.ıin Umumi müdürlü1c kale

mine müracaat. Tel B. O. 1745 

mek ve söylemek fırsatını, zev 
kini vermiş olasınız. 

Genç erkanı harbin kısa ve 
açık ifade ile hudutlarını çizdi
ği fikirleri kumandanın garibi
ne gitmişti. Nihai zafer için ze
ka ve tecrübelerin bütün ince
liklerile çalıtan Kayserin erki 
ni harbiyesi dört devletin müı
terek askeri hareketlerini yük
sek bir deha ve dirayetli sevk 
ve idare ederken bu genç erkii.
ni harbin bu kadar mahdut dü 
tüncelerle ite bir Arabistan, A
nadolu manzaraaı veriıi ne tu
haftır. 

Maamafih genç erkanı har
bin sözlerinde ne kadar da ha
kikat vardı. Vak'alar üzerinde 
yürüyor, fikirlerini vesikalara 
istinat ettiriyordu. Buna rağ
men kendisinden iki mertebe a 
şağı bir erkanı harbi cevapsız 
bırakmak işine gelmiyordu. 

Sakalını ok§ayan parmakları 
nı göğsündeki kordona dolaya 
rak oynamağa başladı. Kendi
ni sıkıyordu. 

Nihayet bütün hattı müdafa 
ası dökülmüs bir ordu ızibi zaif 

bir mukabele de bulundu: 
-Vak' alar, hadiseler insanları 
hazan yanıltıyor. Bize müdafaa 
il vernen bir cephede tutunuyo 
ruz. Bilmiyoruz ki, bu cephenin 
umumi hatları arasında kıyme
ti nedir, Askerlik onu icap etti 
rir ki, alınan direktifi harfi har 
fine ifa etmeli. Biz bütün müş
külata rağmen bu vazifeyi ya
pıyoruz. Mesuliyet nihayet bi
zi sevk ve idare edenlerindir. 

Paşanın sesi gitikçe zayıflı
yordu. Nihayet sustu. 

Binbatı Celal bu kadar kapa
lı bir cevap beklemiyordu. O 
karşısındaki kumandanın bu ve 
aile ile onunla nihayet bir vatan 
perver, bir milliyetperver gibi 
konuşacağını zannediyordu. 
Paşa sözünü resmi bir ifade ile 
bitirince hemen lastik etti. 

- Netice itibarile fikrimi bu 
raya bağlamıştım Paşa Hazret
leri .. Tekrar edeyim ki, her şe
yin fevkinde vazifemin benden 
beklediği işi yapmak yeğane 
fikrimdir. 

Ondan sonra Paşa Şam'dan 
geri yolardan Halep'te topla-

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 Üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu lsl 7 
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A.N" A.I:>C>L lJ 
SİGORTA ŞİRKETİ 

Türkiye İş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. 

1 
Telefon: ı Telgraf: 
Ist. 531 rmtiyaz 

Kilis Hudut taburu kumandan
lığından: • 

Kilis Hudut taburunun 931 senesi zarfında iaşesine muk
tezi altı numerolu elekten geçmek suretile istihsal olunacak 
beher kilo on üç kuruşun kıymeti muhammeneli yüz on yedi 
bin yediyüz kilo un 21 haziran 931 tarihinden itibaren 21 
gün müddetle ve kap3lı zarf usulile mevkii münakasaya vaz
olunmuştur. ihale muamelesi 11 temmuz 931 tarihine müsa
dif cumartesi günü saat 14 de Kilis Hudut tabur kumandan
lığı dairesinde icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkür 
ve seatte teminatı muvakkate akçesile teklifnamelerini ha
milen gelmeleri ve şeraiti öğrenmek isteyenlerin tabura mü
racaatları ilan olunur. 

Muhtelit Hakem mahkemeleri 
Türkiye Umumi Ajanlığından: 

Türk - Fransız ve Türk - Belçika M. l·f, mahkemeleri 1 
temmuz 931 tarihinden itibaren sekiz hafta devam etmek 
üzere yaz tatilıne karar vermiştir. 

Bu müddet zarfında evrakı usuliyenin tevdiine ait müd
detler cereyan edecektir. 

Mezkur mahkeme reisinin iş'arı üzerine ilan olunur. 

Jandarma imalathanesi müdürliiğünden: 
Jandarma kıtatı ihiiyacı için 5500 ilii. 7000 çift kundura 

kapalı zarf usulile satın alınacaktr. Münakasa22-7-931 tari
hine mjsadif çarşamba günü saat 15 te Gedikpaşada jan
darma imalathanesinde yap.lacaktır. Şartname imalathanede 
mevcuttur. 

Şirketi Hayriyeden: 
Temmuzun 3 üncü cuma günü tarifede mevcut seferlere 

ilaveten afdeki postalar icra olunacaktır: 
Köprüden Boğaziçine: 
Köprüden saat7 - 8 - 8,45 - 9,30- 11,30 - 14,30- 15,30 ve 

16,30 da birer vapur hareketle Beşiktaş doğru yeniköy, 
Tarabya, Büyükdere, Sarıyer, Yen.mahalle ve Rumeli Ka
vağı iskelelerine uğrayarak Altınkum'a gidecektir. 

Boğaziçinden köprüye: 

Altınkum'dan hareket 
Rumeli Kavağı 
Yeni Mahalle 
Sarıyer 

Büyükdcr• 
Tarabya 
Beykoz 
Yeniköy 
Köprüye muvasalat 

S. D. S. D. 
18 19 
18,10 19,10 
18,20 19,20 
18,24 19,24 
18,30 19,30 
18,40 19,40 
18,50 19,50 
19 20 
19,40 20,40 

S. D. 
20 
20,10 
20,20 
20,24 
20,30 
20,40 
20,50 
21 
21,40 

S. D. 
21 
21,10 
21,20 
21,24 
21,30 
21,40 
21,50 
22 
22,40 

Bu sene deniz ve yarış müsaoakaları Boğaziçinde yapı

lacıktır. 
Birinci yarış 3 Temmuz Cuma günü Beykozdadır. 
Yarış münasebetile, Köprüden 11,30 ve 16,30 da kalka

cak vapurlar Yeniköyden sonra fazla olarak Beykoz'a uğra
yacaktır. 

nan taze kuvetlerden bahsetti. 
Vakit geçmişti. Binbatı Ce

lili müsaade istiyerek ayrıldı .. 
Ertesi gün ordu muamelatı 

zatiye müdürü Binbatı Celal'in 
harp kıdemine üç sene zamme
dilerek rütbesinin kaymakamlı 
ğa terfi edildiğini haber verdi. 

O gün yakasındaki sırma yıl 
dı:zlara bir daha ilave eden 
genç erkii.ni harp kararghın is
tihbarata ait ayrı dairesindeki 
büyük odasında çalıtırken ku
mandanın bu iltifatındaki mak 
sadı çok dütündü. Fakat ken
dince makul bir sebep bulama
dı. Karargahta bir çok zabitler 
bir an için terfi ediveriyorlardı 
Stajlarını bile yapmayan bazı 
maiyet zabitlerinin her hangi 
bir vesile ve yahut gizli bir 
hizmet bahanesile kıdemlerine 
zamlar yapıldığı, göğüslerinin 
Alman, Avusturya, Türk nişan 
larile donatıldığı görülüyordu. 

Genç erkanı harp vazifesine 
o kadar sarılmıştı ki, bekleme
diği bu iltifat onu memnun e
decek yerde şaşırdı, utandırdı. 
Cephenin hemn her gün bir ta-

• 

rafının detilip aksadığı ihtiyat 
kuvetlerinin mevcut zayiatı te
lafi edemediği Şam' da bile harp 
hakkında fena bir hava esmeğe 
başladığı ve bütün öteki cephe 
!erin tamamile sarsıldığı bir za 
manda kendisinin mühim bir 
fedakarlık yapmıt gibi terfi e
diliti ona memnuniyetten ziya 
de hicap ve teessür getirmit
ti. 

Maamafih kumandan böyle 
teylere kartı pek hassastı, dik
katliydi. Her akıam sofrada 
maiyet erkanının en küçük ha
reketlerine kadar dikkat eder
di. Bunu bilen genç erkii.niharp 
o gün tebliğ edilen emrin neti
cesi olarak derhal üniformasın 
da lazım gelen tebeddülü yap-
mıştı. 

... Cepheden gelen haberler 
hiç te ümit verecek halde değil 
di. Hazırlanan ve ikinci hat si
perine yerleşen kıt' aların kartı 
sında taze ve bol cephaneli düş 
man kuvetleri bulunuyordu .. 
Tayyare keıifleri dü9man kıt'a 
larmın cenahlarında ve gerile- i 

KADIN HUKU 
Yazan: Necip A 

Denizli meb'us 

Her kütüphanede ara 

Fiati: 1 liradır 

Acel 
Satılık veya ki 
foto~rafane atel 
Beyoğlunda. İstiklal 

sinde 340 numaralı 

Pera dahilindeki fotog 
levazımatı satılık veya 
lıktır. Bina is~ kira il 
o!unacaktır. Taliplere 

· hus :ısta suhulet gös 
Müracaat: Oda 1: aşı 
efendiye veya Bristol 
de muhasebeci Zülfikar 

lstanbul Mahkemei Asliy 
Hukuk Dairesinden: 

İst. Evkaf müdüriyeti ile 
sandığı ve Cağaloğlunda C 
sım mahallesinde Nuru O 
caddesinde Molla Fenari so 
33-9 No rada mukime Fat 
H. meyanelerinde mütekevv 
ya dair sadır olan ilcim hü 
temyizen etkikl evkaf idare~i 
dan takp edilmiş ve olbapta 
kı temyiziye suretleri müme 
alcyha Fatma Zeliha Hanım 
tebliğ irsal kılınmrş ise de m 
hanın ikametgiihr meçhul idi 
tebligat icra edilemediği beya 
başiri ve heyeti ihtiyariyesi 
dan şc.h verilmiş olduğunda 
ilindan itibaren on gün zarh 
racaatle evrakı temyiziyeyi t 
ve layihayi cevabiye ita edi 
takdirde tebli~ edilmiş addo 
ğından keyfiyet mahkeme d 
nesine talik krlındığr malUm 
üzere il3.n olunur. 

lstanbul Mabkemei Aıliy 
ci Hukuk Dairesinden: 

Müddei Hanri Rozental 
tarafından müddeaaleyh mef 
hani Zade Hüsnü ve mahtu 
keti mersul kollektif azasınd 
hani Zade Hüsnü Efendi a 
ikame olunan alacak davası 
berayı tebliğ irsal kılınan d 
zuhali sureti mumailcyhin · 
gahrnın meçhul bulunması 
tebliğ edilemediği meşruhat 
!aşılarak olbaptaki istida su 
nen tebliğ edildiği. halde ce 
rilmemiş olduğundan yevmi 
olan 19-7-931 Pazar günü sa 
müddeialeyhin İstanbul birin 
kuk mahkemesinde bizzat v 
rafından bir vekil göndermesi 
le hazır bulunmasr ve aksi t 
hakkında muamelei gıyabiye 
lınacağı malum olmak ve teb 
kamına kaim olmak üzere k 
ilan olunur. 

Ferah sinemasın 
Bu akşam fevkaJade 
mere, Suriye ses kra 
Müyesser• Haoım koı; e ·i 
mik Cevdet Bey, ikru 
tombala, sinemada 
Zelba muazzem dram, a 

komik 

rinde gayet kuvvetli süv 
!aylarının mevcut olduğu 
her veriyordu. 

Ordunun ikmal efradı 
mıttı. İhtiyat çekilen ka 
noksan fırkaların mev 
doldurulamıyor ve 
genç Anadolu evl&tları ü 
de yaptığı tesirden bir ç 
rat hastaneler<! dökülUy 
Vaziyet böyle olmakla 
kumari&ıılık muhitinde 
bir taarruzdan babaedil 
baılanmııtı. 

Genç erkiniharp bu t 
zun nasıl ve ne vaaıta ile y 
cağını bir tür((l tahmin 
yordu. Onun istihbaratına 
aııl düşman cephede m 
bir taarruza hazırlanıy 
Hatti bunun için gayet ku 
li süvari kuvetleri toplamı 

Bu resmi istihbaratını 
ma verdiğinin ertesi günü t 
ruzdan bahseden kuman 
hususi bir trenle (Halep)e 
reket ettiğini hayretle öğ 

(Bitmedi 
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den yazılan bir mektuptan: 
,Pn evvel yer yüzündeki mil 
nde Alman !tafhnı, çirkin bir 
arak göz önüne gelirdi. Har 
!tlerin mizaç ve idetler-i Ü· . 

53;;ıraktığı tesiri. tetkik etmek 
se Almanlar en mühim bir • te§kil ederler. 

en sonraki Alman kızı es. 

l(Jduğu kadaı·, harate de bü
tahavvül göıtennekedir. Eı 

liilletine ihanet etmİf bigi gÖ
SU ımer Alman kızı, şimdi sa I 

evkinde duruyor. 

ayt've faal hayat Alman kızının J 

r ıü deği§tirmomiftir. Bu kız 

.ı· tü!"lü ifrattan 8.zade, sade 

ve adali vücutludur. Fakat 
viicut Alman kadınını çir-

• n hiı· et sark klığı del\ildir. 
ırı.yle etleri sarkık yaşlı mat-

ely·ıe ffÖze az göt·ünüyor. 

cau vücudündeki bu sağlam ya 1 

1 tde, fi\kat zevkli giyiniıin 

raı zevki. var. Denilebilir ki, 
an kızının hayatında ıpo

I ··1c yeı-i vardır. 

e k.zı muhakkak kendi aya 
ste spo•· klübüne mensuptur. 

J-1 mektep hayatı da onu bu 
'k etmektedir. Yüzmek, kü-

ol ek, kamp buradaki genç 
B merre hayatındandır. Ne

e 4seniz, içeriye girilmesi ko .. 
sahaları bulursunuz. Al-

E}nın bugünkü akıde•i iki 
~Jle hulasa edilebilir: F roh 

okli ''§en ve serbesti., fakat bu 
. iz. m bldiğimiz manad.t, ya
ın ·ı ·tt y'-lvaıınc!an uzaklattıran 

si ... ildir. Bilit.kiı! 

a tta kadının kuHandığı rey 
ea1•İ hayatta da §Uurlu bir yol 

)tere gelince, Alman ltad1• 

ali!rlueu avukatlığa daha ziya. 
i t4ı cc?iyor. Bilhassa kadın ga-

Alman kadını 

' '>\• 
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Eski Mar1ene M • d d J 
Casus Dietrich ersın en İ enciJer 

ııasıl kovulmuştu ? lntelligence ~ervıce lngilte- , 
reye çok hizmeti dokunmuf 
dünyanın en muntazam polis 
ve casus teıkilatından biridir. 

Çöl şarkısı,, , " Rio Rita,, , 
"Jaz Feerisi,, filmlerinde rol a 
lan Jön prömiyelerd;?n Jhone 
Bohle'ün evvelce lntelligence 
Service'e mensup olduğunu bi- 1 

lir miydiniz?. 

r 

Yakalananların iizerleri 
hepsinden de bol 

aranmış ve 
para çıkrnışt~ 

Aln:a'l kadını bugün gayet iyi giyinmesini biliyor. . . 

Amerikada Tck~as hükumc 
ti dahilinde zengin bir pamuk 
tüccarının oğlu olan Johnc Boh 
le, tıp fakültesinde okurken, 
muharebe batladı. Harbin bi
dayetinde İngiltercye geldi ve 
arzı hizmet etti. Bilhassa lntel 
ligence Service' de çalışmak isti 
yordu. Kendisini tecrübe etti
ler ve bu gibi zabıta işlerini ya
pabileceği anlaşılınca, kendisi- , 
ne bazı tehlikeli vazifeler verdi \ 

Almanya cit~den çok güzel 
kızlar yetiştfriyor. işte . Mis 

Almanya l "31 

1 zetecıler Almanyada o kadar meb-
ler. Harbi umumide bir !..aç de- 1 

fa Almanyaya gönderildi. Ve 
<lının mevkii, bir çok medeni memle 

bir çok muvaffakiyetli itler yap ketlerden kat kat fazladır. Alman 

zUldur ki .. Resmi devairde iıe ka-

san'at ve edebiyatı da, bilhaııa harp 

ten sonra, kadınlar cihetinden hayli 

servet kazanmıttır. 

Alman kadını serbeıtiıinden müı 

mir bir tarzda is•ifadesini çok iyi bil 

miştir. E•ki hassas ve tenbel Gret-

tı. Mütarekeden sonra da lngi
liz hükumeti, kendisine ayni va 
zifede kalmasını teklif etmişti. 
Fakat John serbest kalmağı 
tercih etti. Bir müddet Fransa 
ve ltalyada şarkı dersleri vere 
rek geçindi. Bu suretle yavaş 

chen'lerden eser kalmamıttır. Hiç yavaş tiyatroya, daha sonra da j 

bir alman kızı, şimdi kendisini bey

hude hayalat ile yormuyor. Marlene Dietrich 

Eşarp 

sine~aya intisap etti. Talie ba ı 
kın kı, John henüz hiç bir zabı 
ta filmi çevirmi& deg-ildir. 

• Son defa Hollyvood'da çevirdiğim 
f 1 iki film hakkında fikrimi soruyorau 1 ı' nuz. Birincisi ''Y anmıt kalpler,, ki, 

Krep jorjetle kendi genişli- i bu filmde ben bir arap kahvesinde 
ğinde ve zevkinize göre p?kala l j dansözlük ediyorum ve bir fran11z 
eşarplar yapabılirsiniz. Yalnız l a&keri de aııkdaılık ediyor. Bu Fran 
uçlarına krep tonunda yüksek- 1 sız a&keri Gary Cooper dir. Ayni 
çe bir bant geçirmelidir. Eşarp 1 filmdeki eşlerimden bi .. i de ~dolphe 
lar bu yaz roplarm mütemmimi \ Menjon dır. Bu filmi sıcak çöllerde 
gibi bir şeydir. )1 ve yakıcı rüzgarların içinde çevir

Mersinden umumi manzara 
MERSİN, (Hususi) - Yir- bir nezahatle imranna müsait 

mi sene evvel Bağdattan döner bulunan bu bahçede her gW. 
ken sahiline çıkıp ta bir kahve bir kaç saat oturmamak k~"':aı>o 
sini içtiğim Mr<!Sin, bütün bü- değildir. Bundan başka d 
tün değişmiş ve mükemmel bir kenarında muntazam ve z de
şehir haline gelmiştir. Şehrin selime uygun bir de bar açı~ lllll' 
güzel olmıyan mahalli yalnız tır. Ret it Efendi isminde J hiş' 
antresidir! İskeleye çıkıldığı sahibi merak ta burasını '5'oll l· 
zaman rayların, vinçlerin araba meğe uğraşmaktadır. Ça 'ı:ı ı:; ·: 
ların, gümrük eşyalarının mey tasında bir kahvehaneni.; ü~t"'' 
danı doldurduğu görülür. Son· katında toplanmış olan bir tu-
ra da kaldırımları delik deşik li'ıatçı gurupunu da hesaba kat 

i sokaklardan geçilir. mak lazımdır. Şehrin sineması 
Avrupa şehirleri gibi , hakikat~n pek güzeldir. 

Evvel emirde tahmil ve tah- Meraınin polis müdüriyeti 
!iye şirketine uğradım. Orada burada iftihar edilecek bir mev 
belediye reisi Mithat ve şirket cudiyettir. Hükumetin ıerefini 
müdürü Mansur Beylerle gö- temsil eden müktedir polis mü
rüttüm. Mithat Bey beni beledi dürü halkın huzur ve rahatını 
~·e dairesine götürdü ve bir ara temin İçin ne mümkÜnıe onlan 
ba ile bütün şehri dolaştırdı. yapmıştır. Evvelce sokaklarda 
O zaman anladım ki, Mersin dilencilerden adım atılmaz iken 
belediyesi boş durmamış ve bugün bunların hiç birisinden 
Mersinin ilk gördüğüm bozuk eser kalmamıştır. 
kaldırımlı sokakları beni aldat •Dilenciler 

............................................................. 1 
mek hakikaten müşkil oldu. mış ! Şehrin bütün caddeleri Burada bir çok serseri topla • 

ngil'tered.e hava manevra arı 
Martta, İngiliz hav11 1 

lı · nıüsteıarı avam kama 
~ 931 bütçesinden bahse 

biitçeyi 18 milyon in
ası olarak göstermişti. 
dar bir sene evelki büt 
zaran yarım milyon faz 
arttan bu zamana kadar 
emasındaki tayyarele. 
i hayli arttı. 

aç günden beri İngiltere 
av:ı manevraları bütün 
dev;:.m etmektedir. Bu 

alardan çıkacak mühim 
!ngilterenin müdafaaı 
d~.n hava limanlarının 
m layyar.:>ciliğe müte
e:· tesisatın bugünkü 

CJarını ikmal etmektedir. 
v.-alara İngiliz hava 

rinin hemen hepsi isti-

Hendon karargahı ü:zerinde lngili:ı taygarecileri 

a • 
. ektedirler. 
·ı R.\, ?.8 - Dün 500 binden 

~rci l·Iendon uçuılarını ıey

. Dub Ofglaucaıter, Baı
Avam k"lmar311 azaıından 

bir çokları alayı ıeyretti. Program 
çok genişri. Alaya her türlü tayya
re iıtirak etmiıti. lıabetli bombalar 
admıı hava muharebeleri yapılmıı 

uçarken benzin almak tecrübeleri, u-

çurulan vahıi hayvan şeklindeki ba

lonları koğalıyarak patlatmak gibi 
talimler icn eılilmittir, Autaıryre 

denilen ve havada İstediği mahalde 
uçabilen tayyarelerde vardı. 

Atl.izah 

t, karı,ınnı c sl<i kocası ne· 

diye bir türlü teselli bula-

,I Piyano j 
Uzun tereddütlerden sonra, Ce

mil Bey kızına bir piyano satın al
dı. Kızı mea'ut ve memnun, artık 
sabahtan aktama kadar piyano çalı 
yordu. 

Dostları : " 1 ıte faicleli bir bedi· 
ye!" diye Cemil beyi tebrik ettiler. 

y olıla c-iı beye dostlanndan 
biri rast geldi: 

- Yııbu kızına piyano almıısm? 
Bu zamanda pahalıya mal olmuıtur 
her halde .. 

- Zannederim. Bir defa evin ıü
kıineti gitti. Fakat geçen gecede iti 
me yaradı. Eve bir çok misafirler 
gelmişti. Deli gibi eğleniyorlardı 

Hiç birinin gitmeye niyeti yoktu. 
Benim de uykusuzluktan gözlerim 
kapanıyordu. Kızımı bir kenara ça

ğırdım: ''Biraz piyano çal1&na0 de

dim. Kızım piyanoya oturdu. Be§ 
dakika sonra da misafirler gittiler. 

- Şimdide taklit para mı 
basıyorsun? 

- E, sahicisini basıma· 
yorum da ondan. 

Fark 
- Yahu, ben senin yerinde ol

saydım, karımın beni adam ettiğini 

Anita Page 

iki isim 

ikinci film "Namussuz kadın,. bu 
film için hemen hiç durmadık. Sabah 
aekizden gece ikiye kadar çalıııyor
duk. Öğle yem~ği yiyebilmek için 
ancak yarnn saatlik hır zaman feda 
edebiliyorduk. Modaya göre §İfman 

lamak isteyenler için mükemmel bir 
rejim. Maamafih gene zayıflamak is 

teyenlere 1 rejimi tavsiye etmem. 

Şunu Gciylemek isterim ki, ''Yan· 

mıı kalpler., filmi . Amerikada göste 
rilmeğe baılandıPı :uman, acaip bir 
~ayia çıktı. Arne--~ alı kadınlar "Ma 
vi melek., delıi sözlerimden ve 
etvaı'llJ\da . dolay., yeni filmlerime 
poykotaj yapmak istemiş1 cr. Halbu
ki '"Yanmıt kalpler., gÖ•terilmeğe 

1 • 'ki j batlandıktan M>nra, aym Amen ı 

kadınlardan harare•li tebrik telgraf. 
lan aldım. Amerikada İnıan bir de-

serapa asfalttan yapılmış iki ta narak iğrenç kıyafetlerile her. 
rafına sayedar ağaçlar dikilmiş kesi taciz ederek dilencilik ya. 
adeta Avrupa şehirleri haline panları poliı müdürü bir auda 

toplatmıı, Üzerlerini aratmıı, 
getirilmiştir. hepsinde de para çıkmıt ! Bu 

Belediye bahç9 si paralarla kendilerine biletler a 
Belediye mai ile beraber gir !arak vapura ve trene bindirdi

diğim bu bahçe bende tiir ve ği gibi yallah memleketlerine 
füsun ile memzuç bir his uyan göndermit ve buralı olanlann 
dırdı! Bu bahçenin bir cephesi da iafeierini akrabalanna to
denize, diğeri de mühim bir cad keffül ettirerek Menini teııe'ül 
deye nazır bulunduğundan ta- den kurtannııtır.! Darısı latan 
bil bir cazibesi vardır. Bahçe bul ile diler viliyetlerin batı-
o! suretle tam ve tanzim edil- na .. ! 
mittir ki, Merainin bütün gll· 
zellikleri burada toplanmıt ve 

Hastahane 

güzel bir mahlükun ıineaine ta 
kılmıı gül demetleri gibi bahçe 
nin her tarafı atctin renkli ga. 
yet cazibedar gülerle ıüalenmit 
ti! 

Günün sıcak ve rütubetli ıztı 
fa sevildi mi, göıterilen teveccühe raplannı omuzlarında ve ruhla. 
ve hürmete payan yoktur. En çok nnda taşıyan Menin halla ikin 
ıevdiğim şey, Amerikaıla kıskançlı- diden sonra hep bu bahçenin a
ğa fazla ve lüzumıuz yer verilmesi guıuna atılırlar ve kızgın güne 

Raılio fi~ tirke.ti~n DodrothMy Lec dir. tin vermiş olduğu melli burada 
isminde bır artııtı var ır. etro 1,------------, defederek zinde ve terü taze ol· 

Vali Faik Beyle birlikte ziya 
ret eylediğim haatabane febrin 
bir kenarında ve asfaltlı güael 
bir caddenin münteba11ndadır. 
24 •ene evvel husuıi muhasebe -
tarafından yaptrnlmıı olan bu 
ılfa yurdu 21 bin liralık bir biit 
çe ile idare olunmakudır. Bir 
senede 926 hasta yatmıt bun
lardan 48 i vefat eylemiıtir.Ay 
rıca da 2300 kiti ayak tedaYiıi 
görmüştür. Hastahane 35 ya
taklıdır. Hastahanenin bir bat 
hekimi bir operatörü ve bir keç 
ta hemıireai vardır. Hastahane 
de vasennan yapılmakta ve fea 
ni mesai şayani tefCkür bir bal 
de bulunmaktadır. iBr senede 
89 ameliyat yapılmı9tır. 

Coldvin'dc de timdi ayni iıinıde ye ld 1 d 
ni bir artist peyda oıdu. Şiındi bun- ; Kızı ve Anası ı dukları ha e ev erine av et e-

ı ı derler. 
ları naııl ayırt edeceğiz? ___ ' Vaziyet 

istatistik Sekiz yaşındayım. Anne- Şehrin vaziyeti pek ıirindir! 
Hollyvood ia~atiıliklerine nazaran 

iı, balmak için oraya gidenlerden 
17,500 kitirı- ancak 950 •İ, o da 
ficiinuı olmak üzere it bulabilmek
tedirler. 
' 
her yerde söylemesine 
dum. Benim kanm 
söylemez. 

mani olur~ 

böyle feY ler 

- Böyle ıeyler söylemiyecefini 
biliyorum. Çünkü geçen gün bizim 
kanya ıeni. adam etmek için haylı 

uğraıtığuu, fakat muvaffak olama
dığını söylüyordu. 

Sağlam yer 
Sadık efendi uzun zamanlar itaiz 

kalmıttı. Nihayet bir ticarethanede 
yüz lira aylıkla bir it buldu. Bir 
gün nıısılaa ayağı kaydı ve yazıha. 
nedeki antika bir vazoyu düıürdü, 
vazo param p&rça olunca, ticaretha .. 
ne •ahibi küplere bindi. 

- Her ay maaıının dörtte birini 
keseceğim. Ti vazonun paraıı ta
mam oluncaya kadar ... diye bağırdı. 

Sadık efendi sordu : 
- Vazo kaç paraydı efendim? 
- iki bin lira .. 
O zaman Sadık efendinin yiizü 

güldü: 

mi çok severim. Çok zaman Muntazam ve iki taraftan agaç 
dır onu sinemada görmemiş 

11 
lı asfalt caddeler, dört yol ağız 

tim. Bir gün babam, anne- larında süslü kıılubelerinin 
min nasıl oynadığını gös- ' önünde tık giyinmit poliı n"k· 
termek için beni sinemaya j talan, genit bulvarlar, bağlar, 
götürdü. Gözlerime inana-

1 
bahçeler yüksek kıymeti haiıı: 

madım. Evde annem hiç te binalar, büyük mağaza ve tica
böyle değildi. Annem baş- retbaneler, fabrikalar, hesapsız 
ka, sinemada böyle açık şar 

1 
arabalar, bir çok cesim okalip

kılar söyleyen kadın baş- 1 tüıler, akaıyalar, temiz ve göl 
k ı geli sokaklar tehrin kıymetini a.. ' 
En hoşuma giden şey mi? i bir kat daha arttırmaktadır. 
~nnemle beraber Amerika- ı; Eğlence mahalleri 
ya gitmek... ı 1 Menin de yegane ejlence ve 

' · iıtirabat mahalli belediye bah
Marie • Elisabeth • ! çeaid~ •. Aile hayatının büyük 

Dietrich - -

Naney Carrol 
Nancy Carrul koca'1 Jack Kirk

land'dan ayrılıyor. Talak kararını•· ; 
lır almaz Life firmasının müdürü 
Bol ton Mollry ile evlenecel<'İr. 

Dolar~s Costello 
iki sene devam eden aynlığından 

so;ıra, Dolores Cos1ello tekrar film 
çeviı-:neğe başl3yacaktır. 

Kar 

Çirkin bir J1alc't1 
Hastalar arasmda Fatma ia 

minde 8 ya9lanncla güzel bir 
kız çocuğu gördüm. Selifkeli 
bir haydut tarafından ırzına te
cavüz edilditi cihetle zavallı ço 
cura iki defa ameliyat yapd. 
mıt ve dikitler tutmadıtmdaa 
iiçiincii bir ameliyat için telaw 
bıutah .. ıeye getirilmittir. aa 
ııibi gayri insani vukuata bası 
yerlerde de tesadüf ediyorum 
faillerine Nthezar linetler 1 

R. K. 

- Nihayet, dedi, Ömrümün sonu

na kadar calıtaca.k ıağlam bir yer 
buldum. 

P;ı,ramount'un son blinçoauna na
za-an, safi temettüü, 9~ da 51 nill • 
yOll iken, blançidaloi rakam 460 mil 1 
)'OD fra,,,l.<tır. Mersinde belediye bahçesi 

' 



'lf!k{;l~~~ ~~adairnedü-
- -- unuyorsunuz? 

Jlk B;;\.~f)'a 
sefiri 

Galatasaray - Fener- düıer bi~~:t:~ ;:~ s:~i~~ 
bahçe karşılaşmıyor! :~~,:;=-::n:;~~;= 

(Başı 1 inci sahifede) 
zeytinyağı, ü;ısüm, tütün alıyoruz. 

Futbol hey' eti de maçın yapılma
sında ısrar ederse ne olacak? 

Y azıD112ın altına dercettifi- ı gün yapılan 25 inci Fransa bi
miz ve F enerbahçe namına siklet turu pek heyecanlı ol
Hayri Celil ve Galatasaray na- muıtur. Kontrol saat 5-45 te a
mına da Vamık Beylerin imza çıh11ıftn. llk batlayan İtalyan 
etmit olduklan tebliğden an- Cavallini dir. llk geçen Fran
lafılacağı veçhile cuma gunu sn: Mare al'dır. Onu müteakıp 
Galatasaray - Fenerbahçe kar- . t .. . 

1 akt B • ..&.-- te fampıycmlar ve munferıtler egç t• atmayac ır. una ~...,... . • . 
!eltrimize gelecek olan Yunan mı9lerdır. Grupların geçmelerı 
muhteliti ile yapılmuı mukar- büyük bir merak ile seyredil
ler maçlardır. Halbuki Atinada mittir. En ziyade dikati celbe
ııepedilen gazetelere gÖl'e: denler Andre Leducg ile Char
temusun 17 sinde ve 24 ünde !es Pelisaier'dir. Gerek gruplar 
İlli maç yapmak için buraya ek ·· f · 1 ı l 

1 . . d y _.__ ve ger mun ent er vası o -
'(e mesı ıcap e n unan tıuu- . 

t kil lm k ·· t 1 duktan sonra kısa bır yoklama 
pını eş e e uzere op a- , 
l_'ln <'limpiyakos, Panahinai- yapılmış ve saat 7,10 da hare-
ır {r·..,.r cP•is kulüplerinin ida- ket ba9lamıttır. Fransız Le
ak :.'. ~" ~ ~ürekkep fenni ko ducg'un birinci geleceği kuvv'et 
n~~ No' ~ yaptığı İçtima- le ümit ediliyor. Bilhasa Al-
ı' o ı;,~ ~ "lmuzda f~ta~- man koşucular, mumaileyhi 
mış '<>' 'r vermıftır. - ı· ed·ı t ı·kk. t ek 

.ı il.. mag up ı mez e a ı e m -
oa o}~ ~e - .masına ne 
· ki ıe~ o~ tedirlw meğer ki beklenilme-ur er ... ,\. ' 

a l-u.r.:aı• ~~;;:eteleri sarahatle yen bir hadise olsun veya bir 
e müttefikan muhtelitin gel- kaza vukua gelsin .. 

"'ıeyeceğini yazdıktan sonra Ôld •• .. t 
• utlaka bunu müı'ir mektu- uren şu 
lıun gelmesini mi beklemeli- 1ZMIR l - Dün Dikili ve 
ı. ? nz. 

Futbol heyetinin fikri de fU 
merkezdedir. Diyor ki: 

- Biz cuma günü ilin edi
len saatte sabaya bir hakem çı
kar cğız, nizami müddetini de 
bekleyeceğiz. Eğer iki takım 
da isbatı vücut etmezlerse iki· 
sini de hükm n mağlup adde
deceğiz ve neticeyi de ona gö
re te•bit edeceğiz. 

Şu halde ne olacak? 
Ve bı.itün bunlara da sebep 

nedir? Orası meçhul! 
M. ö. 

Efendim, 
Temmuz içinde muhtelit Yu

ıan takımlarile İcrası mukarrer 
müsabakalara hazırlanmak ga
yesi! ve makamı vilayetten 
vuku bulan tavassut üzerine üç 
temmuz günu kulüplerimiz na
mına yapılacağı ilan edilen H. 
Fırkası şildi final müsabakası
nın tehirine müttefikan karar 

erdik. Esasen turnuva teklin
de yapılan bu şilt müsabakaları 
na. ıştirak eden bütün diğer ku
lüpler (elimine) edilmiş ol
ırak itibarile bu şilt üzerinde 
hiç bir hakları kalmamıstır. 
Tehir olunan bu müsabak~ Ö· 

nümüzdeki eylül ayı zarfında 
İcra olunacak ve günü bilahara 
takarrür etti~lecıoktir. 

Bu cihetin muhterem gazete
nizi.,. il~nını rica ve bilvesile 
h:.ırmetlerimizi teyit ederiz e-
1\:ndim. 

1 Temmuz 1931 
F enerbahçe Galatasaray 
ramına Damına 

Hayri Ceial Vamık 

Fransa bisiklet turu 
başlıyor 

PARlS, 30 (A.A.) - Bu 

sıra bir şaat yürüsek, gene kim 
se bizim kim olduğumuzu anla 
maz. 

- S _nin için bir tehlike ol
madıgından emin misin? 

- Kat'iyyen eminim cicim. 
Bizi artık hiç bir kuvvet biribi
rimizden ayıramaz. Sen bas ba
kayım avucumun içine 

Kadri Bey çömeldi Kerime 
Hanımı biribirine kilitlediği iki 
elınin avucuna bastırıp ham 
ıpek küfesinin hizasına kaldır
dı. 

- Gir içine. Küfede çok yer 
var. Her halıle rahatsız olmaz 
sın. 

Keirme Kadrinin sesine iaat 
etti. Aşıkının basiret ve diraye 
tine tam bir itimadı olduğu için 
kendini tamamile onun eline 
terketmekte hiç bir mahzur gör 
miyor, hiç ses çıkarmıyordu. O 
ıimdilik mükadderalın elinde 

Bergama takımları arasında 

bir futbol maçı vardı. Dikili ta 
lamının sol içi bir akın esnasın 
da kuvvetli bir 9üt çekmit, Ber 
gama kalecisi bu tülü kamı ü
zerinde yakalamıt, fakat o an
de sendeleyerek yere düşmüt 
v1 bayılmııtır. Bergama kaleci 
sı derhal hutahaneye kaldırıl
mış, fakat bir az sonra (perito
nit) hastalığından vefat etmit
tir. Müddei umumi hadiseyi 
tahkik etmektedir. 

Selanikte tedbirler 
ATI NA 30 - Selanikte Mu

seviler ve Yunanlılar arasında 
tekerrür eclen hadiseler burada 
pek elim bir intiba uyandırıyor. 
Seliııik memurları pek tiddetli 
tahkikat icra ediyorlar. Son mü 
sademelerde yaralanan Yunan
lılardan biri ölmüttür. Bu hal 
efkirı daha ziyade tehyiç etmit 
tir. 

Galeyanın tekrar atevlenme
sinden ve müsademelerin tekar 
rüründen korkuluyor. Hükü
met herhangi bir hadisenin ö
nüne geçmek için tiddetli ted
birler almasını, Seliinik valisi
ne emreylemiştir. Selanik ltal
yan konsolosu, İtalyan tabiiye
tinde bulunan Musevileri hi
mayesi altına almı~tır. 

Nehirde bir ceset 
Seyhan ctohri Adanaya çıplak bir 

kadın cHedi ıı:etinniıtir. Nehirden 
çıkarılan cesedin beı ıı:ıin kadar ev
vel suya atıl ığı anlatılmıttır. 25 
ya,larında tahmin edilen ve köylü ol 
duğu anlaşılan kadının boynuna içi 
çakıl dolu bir don asılmıştır. Cinaye
tin nasıl ve nerede yapıldıiı, kıa.dı4 
nın kim olduğu blhkik edilmektedir. 

bir oyuncantan baıka bir 
ıey değildi ve kaderin 
kendini aevkettiği yolda 
belli başlı bir arıza görün 
miyordu. Bir kaç dakika sonra 
mes'ut bir yolculuk baılıyacak, 
İbrahim Beyin zevcesi sıfatile 
ıeçirdiği zamanın meş'um batı 
rası çok geçmeden hafızasın
dan silinecekti. 

Kadri küfeyi sımsıkı yerine 
bağladı, devenin semerini de 
yerleştirdi. Rahat nefes alabil
mesi için ham İpekleri Kerime'. 
nin yüzünden çekti. Sonra ken 
di de devenin üstüne binerek 
hayvana kısa bir kumanda ver 
di. 

Deve ufak bir sarsıntı ile ev
veli. arka ayaklan üstüne kalk 
tı, sonra ön ayaklarını doğrul
tarak dikildi. Kadri Bey bir ses 
çıkardı, ayni zamanda topukla 
rile hayvanına dokundu. 

ğin düıünceıidir. 

O yıldızların iiıtünde ve ıairlerin 
ezelden ebede siden naP,,e n fer
yatları arasında uçan bir kvıtur iri 
aafilinden indiii zaman hazan aön
liime konmak üzere olduğunu kanat 
lannın çırpmhlİ!e kalbimin çarpınh
ıunclan anlarım. 

Atka dair ne düıündülderini biraz 
da baıkalarınclan IOl'1lyım dedim. 

Bakhm ki ıaJıikaiar krtallarclan,, 
kartallar aemaclan, yıldırımlar anasır 
dan, ı.ülbüller yıldız!Arclan, ııiiller 

.Sicliclea, vücutlar "Michel-Anae" 
dan, ruhlar "Shakeapeare" den hep 
onu soruyor. 

Alda ıordıım: Ben ona hiç karıt
mam dedi. 

Bıı esnada keadiıioi hiç dinlenıe
diiim halde mııttuıl mırıldanan kal 
bim baıır ıeyler aöylüyordu. 

Uyanmak. hayahn uyanmaaı .. Atk 
bilmem bu mu? 

O İçinde zübreclen, zehirden, ae
man.rn renginden, cehennemin ale

tinden, f8faktan, temtekten, ııüne§
ten bir kaç damla ile terkip olıınmuı 
bir içkidir ki kalpler, o kadar naıi

hatlere, bunca manialara rağmen o
nun müpteJAsıdır. 

O il>tili, ne kadar kalpleri ili, M>n 

ra da İfna etmiftir ... 

- En kuvvetli aşkınız? 
Sezai Bey bu ıuale cevap vermek 

İsteım:di. Yan yana bir bç aıhr ko 
yaraınız.. dedi. Mutlaka bir feyler 
aöyle-k istediğimi anlayınca: 

- O halde yazınız, dedikten son
ra iLi-.e etti: 

- Yazınız ve diyiniz ki baz.an ıü 
kut, en iyi cevapttr .. 

- Sevilmeden ıevmekte zevk bu
lur mu•unuz? Sezai B. burada hafif 
çe ııülümsedi: 

- Sevilmeden sevmek ortaya bir 
mesele çıkarır •.. Seven için aşkı, sev 
meyen için de itıkı çelcnıek derdi 
vardır. Çünkü böyle aııklar hakika
ten baş belası olurlar. 

- Devamlı aıka inan1r mısınız? 
Geniı alnını nurdan bir hile cibi 

kaplayan beyaz ıaçlarını okf8yarak 
cevap verdi: 

- Devamlı aıl<a inanmak için ha 

Bütün dünyada hüküm ıüren u
mumi iktisadi buhran Brezilyayı da 
çok müteesair etmiıtir. Dalııı ziyade 
iatihıalit üzerine it aördüjiimüz 
iç.in, bu teessür tahjidir. 

Meaeli Brezilyoda bu seneki kah
n mahıulü çılunııhr. Halbuki geçen 
senenin mahaulü.nün de yarıaı stok 
olarak duruyor. Bu vaziyette piyasa 
müthit dütmüıtür- Hük6met bu hıı
ıulla acil tedbirler aldı. 80 bin ~u

nl kahve deaize döküldü. Bu ıu
retle piyasaya bir istikrar ııeldi_ 

Yalnız bir nokta var: Türkiye ile 
Brezilya tic.di ltalya naıtatile 

yapdmaktadır. Biz bu vaaıtayı orta
dan kaldırmaia çalıtacağız. O vakit 
iki memlmt için de daha müfit ne
ticeler alınabilecektir. Brezilyada 
muhtdif işler yapan bir çok Türk 
vardır. 

Bilhassa •·san Pavlo,. tehrinde bü
yük Türk ticaret müesseaeleri var
dır_ iki sene ene! Brezilyada bazı 

dahili, lmrıııldıldar olmuıtıı. Bunlar 
bertaraf edilmiıtir. Şimdi tam biı· 
İükun hüküm ıürmektedir. 

Biliyoraunu:ı: ki, Brezilya da umıı
mi harbe iştirak etmit ve bir çok 
gemileri batmııtır. Tamirat hisae&İ 

Brezilyanın da vardır. Almanyadan 
lıarp tamiratı olarak S milyon lngiliz 
lira11 alacağız. Tabii bu alacak meıe
leai doıtane bir tekilde halledilecek
tir.,, 

-----------··-· 
yat daimi olmalı idi. Bahar de,,.,,. 
eder mi? Kasırııa devam eder mi? 

- Niçin seversiniz? 
- Niçin mi? 
Cevabı aıla verileıniyecek bir ıual 

kartı11nda kaldığını ııörerek kıaa lıes 
ti: 

- "Niçin,, in girdiği yerde aşk 

dunnaz ! Ayağa kalkıyorum, Elimi 
azun uzun ııkryor: 

- Fakat bôyle olmaz efendim 
Görü,mek için mutlaka bir anket 
vesilesi beklem.,.;,eliıiniz.._ Yine bek 

!erim efendim-

Titrek ve ki"- aeıi, kirasını bele 

diyenin nrdiia Mühürdardaki müte 
vazı evin merdrrenlerincle bana üç 
çeyrek aaırlılr tarihimizin aeai ııilıi 

geliyor. 
M.. Salüıaddin 
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,,... Muallim Mubahat Bey tarafından 
Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(Herbert N. Gasson) 
(İDEAL BÜRO) 

un 

Eseri gayet 

Bütün 

güzel bir şekile intişar etmiftir. 

İş adamlarına tavsiye ederiı 

Tevzi mahalleri: 

Milliyet 

Milliyet matbaası 
Agah Bey kitaphanesi 
Muallim Halit Litaı>hanesi 

atbaası 
Nefis ve Seri Surette 

Hernevi evrakı matbua tab'ını ı!eruhte eder. Notere 
ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt zarf, kart vizit, 
muht.ra, Reçete ve faturalar renkli olarak el ve divar 

ilanları yapılır. Fiatlar mutedildir. 

Adres• Ankara caddesi dairei mahııusa 
• Telefon 24311/2/3 

Deve süratle adımlarını aç
tı, biraz sonra yürüyüşünü büs
bütün hızlandırdı. lleri doğru 
yol alırken hayvanın yere ,;;rü 
nen ayakları muttarit bir ahenk 
hasıl ediyordu. 

Bu sırada uzaktan hafif bir 
gürühü işidiliyor, ayni zaman
da dört nala giden beygirlerin 
ayak sesleri duyuluyordu. Bu 
beygirler bir araba çekiyorlar
dı. Çok geçmeden araba da gö
ründü. Atlar alabildiklerine gi
diyorlardı. 

Acaba İbrahim Bey miydi? 
Kerime Hanım sanki kocasının 
yakininda bulunduğunu hisset
miş gibi idi. Şimdi içinde uya
nan kör bir sevki tabii onu kü
feden ba,ını çıkarıp dıtarı bak
mağa sevkediyordu. 

Fakat o sırada Kadrı Beyin 
ihtiyat tavsiyesini hatırladı, dı
,arı bakmağa cesareti kalmadı. 
Çok geçmeden araba gürültüsü 
arkada kaldı. Kerime artık de
venin sallantısına alı,mıştı. A
raba gürültüsü şimdi çok geri
den aksediyordu. 

Kerime bu sırada bir ses İ9it-

ti, fakat bermutat başını dıtan 
çıkarmadı. Bir aralık devenin 
yürüyü•ü bir an ağırlaştı, Keri 
me Kadri Beyin yüzünün kendi 
ne yaklaJtıiını gördü. Delikan 
h: ! .. il ' 

- Kerime, dedi. İbrahim Be 
yin yanından geçtik. Şayet ace 
le etmezse vapuru kaçıracak. 
Acaba beni tanıdı mı dersin? 

Kerime İltirhamkir nazarlar 
la ifıkının yüzüne baktı. 

- Kadri, dedi. Şayet yakala 
nırsam beni kendi elinle öldüre 
ceğine yemin et. Tekrar o ada
mın eline geçmektense ölmek 
daha İyidir! 

Fa111l 1' 
KAHVE 

Fettah Efendinin selametle 
teşyi ettikten sonra zihni peri
şan bir halde eve girdi. İçinde 
bizzat faal bir rol oynıyacağı 
bir facianın yakında vukubula
cağına dair bir hissi kablelvuku 
zihnini kurcalayıp duruyordu. 
Arap biraz dinlenmek için oda 
sına çekildi. Yatağına uzanıp 
son bir kaç g iin zarfında cere
yan eden vuk\latı göz önünd"'n 

.. --- -- -· .~ 
Yaz mevsimi için 

BEBEK'te 

Kiralık lali 
Dalyan tlnUnd• Salp Bey 
yalısı mtlbll•ll olarak ki· 
ralıktır. Derunundakllr.,• 

mUracaat 

Üsküdar Hile sinemasında 
Karnaval Faciası 

mümessili Eler. Rihter 
Duhuliye 10 kuruştur. 

Sahir opereti 
Bu akşam Betiktaş Büyük 
Parkta (Lozan Sulhu) büyük 

fantazi operet 3 perde 

Müzayede ile aabı 

1931 Tem uzun 3 üncü Cuma gü
nü sabah saat 1 O da Beyoğlunda 
Şişli'de Halaskar Gazi caddesinde 
hastane jstasyonunda 302 numaralı 
Menekşe aparhmanının 6 numaralı 
dairesinde mevcut ve Mösyö Godel'e 
ait kıymettar ••yalar müzayede su
retile satılacaktır. 

9 parçadan ibaret meşe agacından 
mamul mükemmel asri yemek oda 
takımı. 4 par~adan mürekkep nefis 
yatak oda takııru, yağlı boya tablo
lar, kristaller, 7 parçadan ibaret ka
nape, ve koltuk takımı. perdeler ve 
yeşil storlar, çatal bıçak takımı, Pe
lüş ma•a örtüsü, tabaklar. kri•tofl 
tepsiler. portmanto, yeni halde mu
şambalar. mark.izler, markiteri masa, 
moazak tavlu, cedit balı temizleme 
makinesi, kolonlar, orta masaları, va 
zolar, l\Cdcfli tabureler, vantilatör, 
Tonet sandaliyeler ve şezlonglar, şi
foniyer, çocuk tartmaya mah,us te
razi, demir sobalar, mutfak takımı, 
duvar saati ve saire çok lüzumlu eş
yalar. Apartıman dahi kiralıktır. Za
rif Anadolu ve Acem halıları ve sec
çadeleri ve kilimler. Pey ıürenlerden 
100 de 25 teminat alınır. 

Müzayede ile sabş 
1931 Temmuzun 3 üncü Cuma 

günü sabah saat 10 da Beyoglunda 
Aga Hamamında Yunan konsolatosu 
karşı!llnda 61 numaralı Vakıf apar
tmıanmın 4 numaralı dairesinde mev 
cut ve l .. ombardoya ait c yalar mü

zayede suretile satılacaktır_ 

8 parçadan ibaret mükemmel kü
çük bir asri yemek oda takımı, Ltii 
Filip usulünde ceviz kü\Ük salon 
takımı. kanape ve 2 koltuktan ibaret 
pomye takımı, yemek odasına ve sa
lona ait bir çok muhtelif eşy;dar, 

muhtelif vazolar, tabak takımları, 

·bronz elektrik avizeler, ceviz ycmelı: 
oda sandaliyeleri, aynasız dolap, 
Lui-Filip tualet masası, aalaman
dra sobası : jardinyer ve sair bir çok 
lıi•umlu eşyalar. Hansen markalı gü 
ıel bir piyano- Pey sürenlerden 100 
de 25 teminat alınır. 

Zayi - Sicil No lu arabacılık eh
Jiyetnamemi zayi ettim. Yenisini çı
karaca&;ımdan ealritlııin hükmü yok
tur. Aksaray Molla Feneri Ali Ef. 
s. 16 

Halim Seyit 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Terekesine mahkememizce vaz•ı

yet edilerek tasfiyesine karar veri
len müteveffa Celftlcttin Arif Bey 
zimmetinde al ocağı olduğunu iddia e 
den Ankarada Balıkpazannda Cafer 
zade apartımanmda mukim Sıtkı 
Beyle keza Ankarada Ülvi apartıma
nında mukim Baban zade Fuat Be
yin alacaklılarmm ait olduğu mhke
mede ikamei davada muhtar olmak 
üzere reddine karar verildiğini na
tık ihbarname ikametgahlarının meç 
huliyetine binaen tebliğ olunamadı
ğından tebligat makamına kaim ol
mak üz~rc i13.n olunur. 

geçirmeğe başladı. 

İbrahim Beyin Kerime Ha
nıma candan itık olduğunu ev 
deki en ufak cariyeler bile anla 
mıştı. Karı kocanın böyle biri
birine kaynaşmaları arabın hiç 
te işine gelmiyordu. Soğuk kan 
!ılıkla düşünülünce İbrahim Be 
yin, karısına fenalık yapılmak 
ıöyle dursun, hatta yan gözle 
bil .. bakılmaaına kail olmıyaca
ğı sarahaten anlaşılıyordu. A
sıl fenası İbrahim Bey arabın 
Yusuf Paşa'dan da intikam al
masına razı olmıyacaktı. Çün
kü anlatılan İbrahim Bey karı 
sının hiç bir veçhile üzülmesine 
meydan vermiyecekti. 

Fakat ne de olsa Yusuf Pa
şa cezayı sezasını çekecekti. 
Fettah'ın çoktanberi gözlediği 
fırsat nihayet çıkmıştı. Kerime 
şimdi yalnız ve himayesiz bulu 
nuyordu. Arap şu esnada baba
sına olan hıncını kızından al
maga karar vermişti. Bir kerre 
Kerime'yi temizledikten sonra 
sıra Yusuf Paşa'ya gelecekti. 
Fettah tutacağı hattı hareketin 
teferrüatını ertesi ~abah tekar-

1 Vakıf Akarlar miid 
lüğünden: 

Bir sene müddetle 
Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 

i - Bahçekapıda dördUncü vakıf hanının ikinci 
27, 28 ve 37, 39 No. odalar. 

2 - Hanın dördüncü kabnda 19 ve 20 No. odala 
Müddeti icarlar: 1-6-931 den 1-6-932 tarihine ka 

senedir. 
iki sen& müddetle 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlik 
3 - Hanııı asma kabnda 18 No. oda 
4 - ,. dördUncü ,, 23, 24, 25 No odalaı 
Müddeti icarlar: 1-6-931 den 1-6-933 tarihine ka 

senedir. 

Üç sene müddetle 
Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 

S - Hanın asma kabnda 8 vo 17 ve 19 No. oda! 
6 - Hanın birinci kahnda 8 ve 11 No. odalar 
Müddeti icarlar: 1-6-931 den 1-6-934 tarihine ka 

senedir. 
Mebdei icarlar: Eski müstecirler için akdi sabıkın 

yeni mllstecirler için teslim tarihidir_ 
Müddet: 1 temmuz 931 salı gllnü saat on dört 

kadar. 
Yirmi gön müddetle ilan edilen balada muharrer e 

pazarlıkla kiraya uerilMeıine Encümen idarece karar 
miftir. Talipler şartnameyi okumak ve teminat ita 
icara ait taleplerini denniyan eylemek için latanbul 
müdiriyetinde vakıf akarlar müdürlnğüne müracaatla 
olunur. 

Evsaf ve mllftemilatı hakkında malümat almak iıte 
müzayede odasındaki ecri misil raporunu okuyabilirler 

Asabınız mı bozuk .. 
Hayattan lezzet bulamıyor musunu;r 

YALOVA 
Kaplıcalarına gidiniz. 

türlü malümat için Seyriıefain Umumi mUdürJ 
kalemine müracaat. Tel. B.O. 1745 

• 

Alhnkum Plaj ve Gazinosu 
ffin M. Poliansky orkestrası fiatlar 
tenzilat yapılmıfbr. --· - . 

- - -

SATILIK ENKA 
Emniyet Sandığı Müdürlüğün 

Mlizeyyen ve Ayte Hanımlarla Muammer Talip F 
vasisi Hacı Ahmet Faiz Beyin 11326 ikraz numaralı 
ıenedile istikraz eyledikleri mebliğ mukabilinde sandı 

namına merhun bulunan Trabyede Trabye caddesinde 
202 ve yeni 194 numaralı ve yüz bet arşın arsa üze 
akşap üç katta dört oda iki sofa bir mutfak ve albnd 
küçük dükkinı havi harap bir hanenin enkazı satılığa 
rılarak 15 temmuz 931tarihine müsadif çarpmba gllnü 
oıa bet buçukta kat'ı karannın çekilmesi mukarrer bul 
ğundan talip olanların mezkür gUn ve ıaatte Sandık i 
sine mOracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

Istanbul Belediyesi ilanları 

Sarıyer Belediye Müdüriyetinden: Tarabyada başı boş 
rak bir koyun bulunmuştur. Sahibinin bir hafta zar 
daireye müracaat etmediği takdirde sablacağı ilin olun 

* * * 12-6-931 tarihinde başı boş olarak tutulan kestane 
ginde bir reis dişi esterin bir hafta zarfında bilmliza 
satılması mukarrer olduğundan sahibi kimse Bakırköy d 
ai Belediyesine müracaatları ilin olunur. 

rür ettirmek üzere §İmdilik bi
raz uyumağa niyet etti. Şafak 
vakti odasına biri girdi, kendisi 
ni ite kaka uykudan uyandır
dı. Arap gözlerini uğuşturdu, 
hiddetle esnedi. Tekrar uyu
mak üzere yatacağı zaman de
mir gibi bir el onu olduğu yere 
oturttu. Harem ağası fena hal 
de hiddetlendi ve nihayet gözle 
rini açmağa razı oldu. Fakat 
gözlerini açar açmaz bir kabus 
la kartıla4mış gibi titremeğe 
başladı. 

Kartıaında İbrahim Bey du
ruyordu. Suratı yem Yetil ol
muttu. Korkunç bir sesle ara
bın yüzün• baykırdı: 

- Mundar herif! Söyle nere 
de? 

- Kim nerede? 

kalk ta bana yardım et. 
lım nerede bulacağız? 

İbrahim Bey harema 
kolundan tutup yatağınd 
tarı sürüklerken sesi hır 
hiddetle titriyordu. 

Bir deli gibi dıtarı fırl 
zaman dehlizde duran bir 
sa üzerinde, sırma itlemeli 
li bir bat örtüsü gözüne 
İbrahim Bey Kerime'n" 
örtüsünü tanıdı. 

Çılgın bir tehalükle İpe 
tüyü yerden kaldırdı, karı 
kokusunu duymak, 'hitır 
zihninde canlandırmak iç 
nu öpüp koklamağa batla 

Bu sırada yanından 
bir haJayığı kolundan l 
sordu:. 

- Dün gece hanımefen 
- Hali kim nerede diye ao- reye gitti? 

ruyor .• Kerime nerede? 

1 
- Hanımefendiyi ben 

Fettah İbrahim Beyin YÜZÜ- madım, beyefendi. Kendis 
ne sersem sersem bakarak: fayı çağırdı. 

- Bil.. Bil.. miyoruın! diye Halayık beye müspet bi 
kekeledi. vap vermediğinden dolay 

- Haremde ne oluyor, ne bi kabahatli 2ibi b-.ını önün 
tiyor diye bakn:ak senin vazi- di -
fen değil mi, köpek?.. Çabuk (Bitmedi 



--
vlet Demiryolları idaresi ilanları 

dik Tuz a arasıııda kain " içme " namile maruf su 
line gidip gelecek yolculara bir suhulet olmak üır:ere 
e de 3-7-931 tarihinden itibaren itidıki katarlar 
r mahalle kadar devam ettirilecektir. 

k 
ci ka No. 

alar 
kad• 

Köprü Haydarpqa içme 
hareket hareket muv. hare 

7,- 7,35 8,49 8,54 
8,- 8,30 9,50 9,5S 
ıo.- 10,25 ıt,38 ıt,41 
11,40 12,08 13,3.5 13,40 
13,55 14,25 15,40 15,4S 

6,56 6,57 
20,57 20,58 

Köprü 
muvasalat 

10,27 
tl,4S 
13,lÖ 
15,33 
17,25 

1 katarlar seyrllsefer ettiği milddel9o 25-27-29 No. 
ro katarlarının tarifelerinde atideki tekilde tadilit icra 

kada:ektir. Bu tadilat 3-7-931 tarihinden itibarendir. 
i No. katar: Pendik 9,14, Kartal 9,21, Maltepe 9,30, 
yalı 9,37, Bostancı 9,40, Suadiye 9,44, Ereıık6y 9,49, 

;pe 9,53, Feneryolu 9,56, Kızıltoprak 9,58, Haydarpap 
alar tir. Vapurun Haydarpaflldan hareki 10,10 , Kllprll'ye 

plab 10,27 dir. 
kadıı' No. katar: Pendik 10,28, Kartal 10,36, Maltepe 10,4S 

ncı 10,55, Suadiye 11,-, Erenköy 11,06, Göztepe 
n hi, feneryolu 11,14, Kızdtoprak 11,16, Haydarpaşa 11,23 

{apurun Haydarpatadan hareketi 11,28 Köprüye mu
b1*h 11,45 tir. 

> Nıı. katar: Pendik 11,55, Kartal 12,08, Maltepe 12, 12 
emııncı 12,20, Suadiye 12,25, Ereııköy 12,31, Göztepo 
ar v• Feneryolu 12,39, Kmltoprak 12,41, Haydarpep 12,48 

ıJ(apurun Haydarpapdan hareketi 12,S3 Köprllye mu
e tı 13,10 dur. 

1 E• ha fazla maliımatın l.taayonlarm beldeme aalonlarına 
farı ediimit olan ilanlarda mevcut olduğu muhterem aha

in olunur. 
teye. 

*** ir sene zarfında Derince limanına gelecok malzemenin 
·ı ve tahliyesi kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 
lünakasa 22 temmuz 931 çarşamba günii saat lS de 
rada Devlet demiryolları idaresinde yapılacalı:br. 
lünakasnyı. iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 

kat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar mü
a komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

alipler münakasa şartnamelerini bet lira mukabilinde 
ırada ve Haydarpaıı idare veznelerinden tedarik ede--

; ütün inhisarı Umu
rda i müdirliğinden: 

:laremiz için pazarlıkla (3500) kilo gaz mllbayaa edile· 
. Taliplerin (68) lira teminat akçelerini hamilen 8-7-931 

~ mba günü saat (ı0, 112) da Gala tada mübayaat komis
a müracaatları. 

(l ~minönü mal müdür
F~ ğünden: 
ıırıı . 

- Is tan bul 875 nümerolu polis memuru Rrcep efendL -
ee Ü İG - çüncll orduyu hümayun açıkta süvari Ferikliğin-
dr mütekait mlltoveffa lbrahim Sırrı paşa ailesi. 

a I - Kolordu 2 el alay 14 nizamiye tabur binbaşı Meh
çı adil ef. 

· ' - Balıkesir askerlik hastanesi iaşe zabiti Süvari bl
~n mülizim Yusuf Mazhar ef. bin Mazhar Nipntqı. 
ıdaç - Alay 14 tabur 2 bölllk 2 lıtanbul Yavuz Sinan 

ilesinde Yoğurtçu sokağında Ali oğlu Salih karısı 
ıe Gülsüm hanım. 

- Ordu tubeaine memur mütekait Yüzbaşı Hayri ef. 
Ahmet Haluk efendi. 
- Beylerbeyi Havuz bllfl caddeli 12 No. lu Şevket 

nl yalısında. 
f ~JI - Slivari alay 21 kaymakam Cemal bin Cemal Kız
ı stanbul Gedikpaşa bllfı Fındıklı çıkmaz 2 No. lu 
ur-. - latanbul Rilsumat muhafaza memuru sabıkı milte
rq_ı0 Hüseyin _ef. zevcesi Şevkiye Hanım. 

B.-baSıhhiye hesaplarına bakan komisyon arasında ec
y_e• ın şı Mehmet Mesut ailesi, 
aıtl ı ~ lstanbul polis mlldlirlügü şube il S4 nümerolu 

omıaer muavini ismail Hakkı bey. 
_ 2 - f

1
stanbul 930 nlimerolu polis memuru lsmail ef. 

,J3. -. sta!'bul 367 nümerolu polis memuru Mehmet 
dı hın Alı. 

al4 - i~tanbul J!O!iı . müdüriyeti şube 2 34 nümerolu 
n ·ır komıser muavını Alı Atıf bey. 

9 l5 - Kosva posta telgraf bat müdürü Cemil ef. vevc<!ıi 
ike hanım. 

.J 7 - Musul vilayeti vergi mümeyyizi müteveffa Ahmet 
ıf- ef. zevcesi ~atice hanım, 
i.,l8 - Mülga Üçüncli reddiyat müfettişliği açıkta mülizim 

m;.zedi Ra,it ağa. 
~9 - Orhan Gazi kaymakamlığından mütekait mütevef
ıaban bey zevcesi Hayriye hanım. Adres: htanbul Vez

li ler civannda Bozdoğan çıkmazı çeşme sokağında ıs 
11ıaroda 

aıi20 - Mudanya Rnsumat memuru Mehmet Emin ef. 
in :esi Hatice hanım. 
dı.H - İstanbul Zat maatları ketebeıinden Mehmet Raif B. 
eJ.2 - !<ızıl ağaç nahiye müdürü sabıkı Mehmet Sait ef. 
ut~3 - lstanbul tetkik memurlarından Arif bey. 

24 - lstanbul dahili. istikliik muamele memuru Ahmet 
~i iDİ ef. 
il 15 - İstanbul Eminönü maliye şubesi kazanç memuru 

eveffa Süleyman Sırrı ef. ailesi 3. so 
t Jı 6 - lstanbul Zat maaşları mutemetlerinden Ahmet 

<lti bey. 
CJ.7 - Maliye hademe müdürü Yusuf ef. ailesi 2 

ı 1'simleri yazılı zevatın maaş resmi senetlerini almak üzre 
i önü Mal müdürlüğüne müracaatları. 

Askeri fabrika
lar ilinları 

100 ton Elektrolit tutya 
6,5 ton Nikel 
Yukarıda yazdı malzeme 

ayn ayrı kapalı zarf usulile 
9-9-1931 tarihinde saat lS te 
ihalesi yapılacaktır. Taliplerin 
prtnameyi almak için Anka
rada sabnalma komisyonuna 
m6racaat eylemeleri ve vakti 
muayyenden evvel zarflann 
komisyona tevdi eylemeleri. 

••• 
>... Fb. U. miidlirlüi!inden: 

150 ton aaf yıımupk kurşun 
Yukarda yazılı malzeme 

kapalı ıarf uaulile 5-9-1931 
tarihinde saat ıs de ihaleli 
yapılacaktır. Taliplerin şart
nameyi almak için Anka
rada Sabnalma komisyonuna 
mllracaat eylemeleri ve vakti 
muayyenden evvel zarfların 
komisyona tevdi eylemeleri. 

3 üncü Kolordu 
lllnlen 

ıs,ooo kilo mangal kömllrll 
aleni münakasa suretlle sabo 
alınacakbr. ihaleli 22 temmuz 
931 saat 16 dan 17 ye kadar 
icra olunacağından taliplerin 
ıartnameainl görmek üzere 
her glln öğleden evvel ve 
münakasaya iştirak etmek 
için de vakti muayyenlnde 
teminatlarile birlikte konıia

yonumuza mllracaatları. 

• •• 
163,000 kilo Ot aleni mü-

nakasa suretile satın alına
caktır. ihalesi 22 temmuz 931 
saat 17 den 17,S ğa kadar 
icra olunacağından taliplerin 
şartnameaini görmek ll:ı:ere 

her gün öğleden evvel ve 
mllnakasaya iştirak etmek 
için do vakti muayyeninde 
teminatlarile birlikte komis
yonumuza müracaattan. 

*** 
50,000 kilo odun aleni mü-

nakua suretilo satın alına
caktır. ihalesi 22 temmuz 931 
aaat ıs den 16 ya kadar icra 
olunacağuıdan taliplerin ıart
namesini görmek llıere her 
glln öğleden evvel ve mllna
kasaya iıtirak etmek için de 
vakti muayyenlnde teminat
larile birlikte komisyonumuza 
milracaa tlan. 

* * * 
Gllmüşsyu hastanesi için 

20,000 kilo koyun etine ve
rilen tiat pahalı g6rllldllğiln
den yeniden kapalı zarf usulü 
ilo münakasaya konulmuıtur. 
ihalesi 2ı • 7 - 931 saat 16da 
yapılacakbr. Tailpleri yevmi 
mezklirda tarifatı kanuniyeai 
dahilinde mektuplarını vakti 
muayyeninden evvel komis
yona ita etmeleri ilin olunur. 

KABIZUK re 
HAZİMSIZLl4E 
kartı muhakak • 

MAZON 
MEYVA TOZU 

kullanınız 

llOFERRIH, MIDEVİDIR 
llARSAllARl UTIYEll TEMiZLER 

MAZÔN ismına" dıkkat 
Büyük flfesl 120 kr,. 

ıaft; •arkalan ret ıCUniı 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata 

Köprübatı B. 2362; ıube 
acentesi: Sirkecide Mllhlir
darzade hanı 22740 

TRABZON POST ASI 
(Cumhuriyet) 2 temmuz 

17 de 

Mersin postası 
( Anafarta ) 3 temmuz 

10 da Galata rıhtımından 
kalkacakbr. 

TU A içmeleri 
3 temmuz cuma günü açılıyor 
Sabahlan köprüden Haydarpaşaya hareket eden 7 

sonraki vapurlann trenleri membalara 
Fiatlar tenzil edilmiftir 

Türkiye iş Bankaaından: 
Bankamızın Ortaköyde Taşmerdivende Behiye Hanım 

köıkii namile maruf tütün deposunda mevcut 926 senesi 
Çarpmba mahsulllnden(31) balyada 826 kilo tütün açık art
brma ile sablacağuıdan iatiyenlerin 4 Temmuz cumartesi 
gllnli 11 de mezklir depoda memuruna müracaatları ilin 
olunur. 

Sıhhat ve içtimai Mu
avenet Vekaletinden: 

Bu sene lstanbulda Fen fakültesinin ( F. K. T.) sınıfına 
devam etmek üzere Tıp talebe yurduna tam devreli lise ve 
tahail itibarile buna muadil musaddak resmi mekteplerden 
en iyi ve iyi derecede mezım olanlar alınacaktır. Talebenin 
yemesi, yatma11 ve üatlibllfl yurtça temin olunur ve ayrıca 
şehri muayyen mikdarda muaveneti nakdiyedn bulunulur. 

Kayit ve kabul sureti ve ıartları ,uniardır: 
1 - Talipler eJ yazılarile muharrer ve muvazzah adres· 

leriııi havi iıtldalarını apğıda beyan edieln evrak ve vesika 
raptederek nihayet 1 teşriniev.-el 1931 tarihine kadar doğ
rudan doA'l'\lya Sıhhat ve içtimai Muavenet Veklletine gön· 
dereceklerdir. 

A - Türkiye Cllmburiyeti tebaasından bulunduğunu natık 
hüviyet cüzdanı, 

B - Tam devreli liseden mezun olduklarını miibeyyin 
mektep şahadetnameıi veya tasdikli sureti, 

C - Tabail etmiş olduklan milesseselerden abnmıt hal ve 
hareketlerinin mubut ve kusursuz bir derecede bulunduğu
nu mliş'ir hllanilhal varakası, 

D - Mlitebassıaları tam hastane heyetinden istihsal edil
mİf nüıtıunesine muvafık ve musaddak resimli bir kıt'a stb
hat raporu ( Bu rapor hastane bqtabipliklerinin mühüriie 
mllhllrlü ve mazruf olarak talipler tarafından diger evralda
rile birlikte gönderilecektir.) Bu hastaneler Ankara, Si11as, 
Er11.urum, Digarbskir niimune hastaneleri, lstanbul Ço
cuk hastanesi,lzmir,8ursa,Konga,Adana,Samsu memleket 
hastanelerinden ibarettir. Buralarda muayene olunmak için 
bu hastanelerin menıup olduklan Valiliklerin sıhhat ve içti
mai muavenet müdilrlüklerine talipler tarafından bizzat mll
racaat olunacaktır. 

E - Sureti aşağıda mllnderiç noterlikçe mnsaddak veli
leri tarafından ve veliai bulunmıyanlann kendileri tarafından 
verilmİf bir kıt'a, teahbllt senedi, 

F - 4,50X6 eb'adında llç adet fotograf, 
2 - Yaşları 22 yi geçkin olanlar ve tahaillerinl Ye ileride 

mecburi biımetlerini ifaya mani bir hastalığı ve arızası bu
luqanlar kabul edilmezler. 

3 - Vekilete gönderilecek olan mezkür evrak ve vesa
ikln alındığı ve kabul edilip edilmedikleri taliplerin göıtere
cekleri adrese on bet glln zarfında tebliğ olunacaktır. 

T ealıhütname sureti 
Darlllfünun Tıp Fakllltesinde tedrisi meırut deraleri takip 

ve ikmal ederek mezkôr fakülteden net' et eyledikten sonra 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinin göıteroceği her hangi 
bir hüküınet tabipliğine giderek üç sene müddetle tayin olun
duğu (olunduğum) vazifede hüsnü hizmet etmediği (etmedi
ğim) veya tahıll esnasında her hangi bir sebeple yurttan 
ihraç edildiği (edildiğim) yahut yurdu terk eylediği (eyledi
ğim ) takdirde -----···------ . Oğlu ---- -- -------- Efendiye 
hükiimatçe yapılan maaarifin faizi ve nizamiaile beraber iti
razsız ret ve iadesini müteahhit, zamin ve mlltekefffl oldu
jumu natık işbu senedim tanzim ve miişarünileyh Vekllete 
ita kdındı. 

inşaat münakasası 
lmroz Kaymakamlığından: 
Çanakkale villyetine tabi lmroz kazasında muhasebei hu

IUIİye akan olarak mllceddeden bir HÜKÜMET KONAGI 
iNŞA EDiLECEKTiR. 

Bedeli muhammeni . yirmi bin liradır. Münakasa kapalı 
zarf usullle yapılacak talipler metro mllrabbaı üzerine fiat 
verecekler proje ve. şa~tnameyi fenniyeleri lmroz kazaaında 
Can.akkale nafıa daıresınde ve Ankara fstanbul vilayetlerin
dedır. Mezkür makamlardan şartnameyi fenniyeleri arayabi
lirler. Temmuzu? ye~inci salı günü lmroz kazası kaymakam
lık makamında ıhaleı kat'iyesi saat 16 da icra edileceğin
den o güne kadar taliplerin münakasa kanununa tevfikan 
şeraiti TAzime ile yüz:de yedi buçuk dipozitolarını muhasebei 
hususiyeye yatırmaları illn olunur. 

Maarif Vekaletinden: .... 
Orta tedrisat beden terbiyesi muallimi olmak isteyenler 

için bu Eylülün birinci sah gllnü Istanbul Kız muallim mek
tebinde bir imtihan açılacaktır. 

Maarif Vekaleti, bu imtihanda muvaffak olup ehliyetname 
alanları lüzum gördükçe orta mekteplere beden terbiyesi 
muallimi tayin edecektir. Ancak bu ehliyetnameli muallimlere 
orta tedrisat mekteplerinde istihdamı icap etmediği zaman 
ilk mektep muallimliğindo tekrar kullanabileceklerdir. 

Tam devreli lise ve muallim mektebi mezunlarından olupta 
20 den aşağı 45 den yukarı olmayan ve ahvali sıhhıyeai mü
sait bulunan taliplerin tasdikli evrakı müspite ve sıhbaat ra
porlarile fit ve fotoğraflarını ar:ıuhallerine raptederek niha
yet Ağustos iptidasına kadar Vekalete müracaatları ilin 
olunur. 

M. M. satın alma 
komisyonu ilanı 

Askeri ihtiyaç için ponsot 
bujisi, buji kablosu, kanat 
bezi, şeridi, makarası ve kap 
lama tahtaa iki prtnamede 
olarak 4-7-931 cumartesi gü-
nü saat 14 ve 14,30 da Fın
dıklıda hey' etimizde pazar
lıkla alınacaktır. Taliplerin 
şartnameyi ve ponsot bujiai 
numunesini hey' etimizde gör
meleri ve ihale saatinden 
evvel teminatlarile huır bu
lunmaları. 

Ezine ve Bayra.mıçtaki 
kıtaabn ihtiyacı olan sade 
yağı kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. l.balesi 19 
temmuz 931 pazar günü sa
at 14,30 da Ezinede aakeri 
satmalma komiayonunda ya
pılacakbr. Taliplerin prtna
me almak ve tekliflerini ver
mek üzere teminatlariyle bir
likte mezkür komisyona mll
racaatları. 

• • • 
Killa hudut taburunnıı 

ihtiyacı olan un kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. iha
lesi 11 hmmuz 931 cumar
tesi günü saat 14 te Kilia 
hudut tabur kumandanlıtı 
dairelinde yapılacaktıi-.Tallp
lerin şartname almak ve tek
liflerini vermek üzere temi
natlariyle birlikte mezkür 
tabur kumandanhğuıa müra
caatları. ... . 

Sivaata merkez ~ıtaab 
hayvanlarının ihtiyacı olan 
kuru ot kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. ihalesi 4 
temmuz 931 cumartesi giinü 
saat 16 da Sıvasta askeri 
satınalma komisyonunda ya
pdacaktır. Taliplerin şartna
me almak ve münakasaya 
girmek üzere teminatlarile 
mezkür komisyona mllracaat
lan. 

• * • 
Islahiyedeki kıtaat hayvan

ları ihtiyacı için iki kalem 
yem kapalı zarflk mllnaka
saya konmuştur. ihalesi 7 
temmnıı: 931 salı gllnli saat 
7 de lslahiyede askeri sabn 
alma komisyonunda yapıla
caktır. Taliplerin ıartname 
almak ve tekliflerini vermek 
üzre teminatlarile birlikte 
mezkür komisyona müraca-
atlan. 

* * * 
Bursa ve Mudanyadaki kı-

taatın ihtiyacı olan sığır eti 
kapalı zarfla mllnakasaya 
konmuttur. ihalesi 22 temmuz 
931 çarşamba günii saat ı5 te 
Bursada askeri satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin şartname almak ve 
tekliflerini vermek llzere te
minatlarile mezkur komiayo-
na müracaatları. 

••• 
Pirinç 30 temmuz 931 per

ıembe saat ı4,30 
Bulgur 30 temmuz 93ı 

pertembe saat 14,30 
Kuru ot 30 temmuz 931 

pertombe ıaat 17,30 
Odun 30 temmuz 931 per

ıembe saat 17,30 
Ezine ve Bayramcıktaki 

kıtaatın ihtiyacı olan dört 
kalem erzak kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. iha
leli balada yazılı gün ve sa
atlerde Eçinede 66. liv11 sa
bnalma kamisyonunda yapı
lacaktır. Taliplerin ıartname 
almak ve tekliflerini Yermek 
üzre teminatlarile birlikte 
mezkür komisyona mllraca
atları. 

Altıncı fırka kıtast hayva
na bnın ihtiyacı olan kuru ot 
papalı zarfla mllnakaaaya 
konmuıtur. ihalesi 5 Ağus
tos 931 çarşamba günü ls
partada askeri satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin şartnameyi görmek 
üzre Fındıklıda keyetimize 

Ucuz: S J k • 
fiatla atı ı Pıyano 

Beyoğlunda Olivo aoka· 
ğında 1 numerolu Ekrem Bey 
apartımanına müracaat. 

Pertevniyal vakfından: 
Şişlide izzet kap soka

ğında Valde apartımanınıo 
12 No. dairesi bir sene müd
detle ve pazarlık suretile mll
zayedededir. Kiralamak iste
yenlerin ıehri halin 4llncll cn
mırtesi günll saat ı6 ya ka
dar lstanbul Evkaf mlidllri
yetinde Pertevniyal idaruine 
veya idare encllmenine mü
racaat etmeleri. 

Deweclilecek ihtira .... tı. 
Söir'atle müteharrik Teaaiti Nıldıi

yecle alellıuıuı tayyarelwde -eı 
yerleri Ye ıililıları İnfUI haJdancWıi 
icat için ımai müdüriyeti aliyeoindea 
iatiboil edilmiı olan 19 t-• 
19%8 tarih ve 687 nwnaralı ihtira 
benıtı bu kere batkaıma ferai nya 
but icara Terilecelinden mezkur ih
tirııyı: Atm almalı veyahut iıticar et 
mek anuıunda bulunan zevabn la 
tanbul Bahçelrapı Taı Han No ~ • 
de -kinı Tekili H. w. ISTOK b" 
fendiye müracaat etmeleri. gı ı 
~~~~~~~~~~~icap, 

Mukaddema lıtanbulda Sirk 
üç direkli hanında 10, 11 n11111ti de-

~:n ı.:~: ;u':::f.~eı.n;~h1'Hanı 
ISTANBUL iKiNCi ıcr etmi ' 

MURLUGUNDAN, .1 talı . ." 
Ooyçe Oriyent bankaoı H 

metinizde mübrez dört lut'adan ~m 
ret ve 1-6-930 ve 1-7 .930 1-8-930 
ve 1-9-930 hululü vade tarihlerile 
müverrah emre muharrer senedata 
müıteniden alacağı oldufunu iddia 
eylediği cem'an üç bin liranın hululiı 
va_de. tarihinden itibaren yüzde bcı 
fatz ıle maaarifi icraiye ve ücreti ve 
ki.lelin poliçe ve emre muharrer ıe 
net ve çek yoluyla tahıili hakkında 
memuriyetimize vukubulan muraca. 
at Ye talebi üzerine berayı teblif ta· 
rafınıza gönderilen ödeme emri ika
meqahntızın meçhuliyeti haıebile 
teblif kdmamıyaralı: tebligab mez. 
kıiren!n ilanen icrası karargir olmağ 
la tarih ve neıri ilandan itibaren bir 
ay :zarfında ve 9304646 doıya numa 
raıile icranın durmaıını mutaaam ... 
mm tifahi vaya tahriri olarak bir iti 
razı kanuni ıerd etmedlfinlz takdir 
de bermucibi talep bu baptaki mu 
amelei l&zimenin &'IJ'abnı.ızda infazı 
için evrakın ticaret mahk--U.e r 
oevk olunacağı malumunuz olmak 
ve poliçe ve emre mulıar..er -et 
ve çek yoluyla tebliği muktezi ödt>
me emrinin tebliği makamına kaim 
olmak üzere ilanen tebllj!i key:Yfiyet 
olunur elendim. 

Kusursuz fotoğraf 
En mükemmel marka olan 

~lPPEtti 
film ve plii 1<1arıle temin 
edilir. Her yerde sablır. 

PARASlveZEVKi OLANLARA 
Kadıköyünde Mübürdar'da 
Riza Paşa arsası bilifraz 
sablmıo ve inşaata başlan. 
ınııtır. Deniz tarafından 
ancak ild parca arsa kal
llllf ve sahibi tarafından 
satılmaktadır. KadıklSy Viş
ne aokak 33 numeroda Ş.v

<et beye müracaat eylemeler' 

Beykoz Tapu memurluiwıdaa: 
Bcykozun Kılıçlı lı:aıyeainda miite 

vcffa Abbas oğlu kerim..U ~ 
Hanımın uhdcainde babaıından mııı. 
tekil bir adet tarla ve ilri adot çalı
lığın sureti gayri rcıımiycde ebaen
cet zilyet ve sahibi bulunduğundan 
ve lcdettetlcik tapuda b.ydi bulun
duğundan ııenctalır taııarrufata laya· 
sen muamele ifa edileceğinden bu 
tada ve çalılıklar hakkında tasarruf 
iddiasmda bulunanların tarihi ilin 
dan ıtibaren on giln zarfında Beyko,, 
Tapu idareıine milracaatlan ve ya .. 
hut yevmi tahkikat olan 11-7-931 
Cumartesi günü saat bcJtc tahkikat 
mahallinde hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

tartnameyi almak ve teklif
lerini vermek üzre teminat
larile birlikte mezkiır komis
yona mliracaatleri. 

Elit.izdeki kıtaat hayvana
tının ihtiyacı olan arpa ka
palı zarfla münakasaya kon
muıtur. ihalesi 20 temmuz 
931 pazartesi günü saat ıs 
te EIAzizde askeri satınalma 
komisyonunda yapılacaktır 
Taliplerin şartname almah v~ 
tekliflerini vermek üzre te
minatlarile birlikte mezkur 
komisyona müracaatları. 



l 
1 

m 
H 
m 
et 
la 
G. 
,.ı 
,e 
m 
e 

DE 

te. 
iki • 
~elıı 
uır. 

•• 

I' 

IE 
k 
b 
d 
S ı 

d 

nt 

J 

il 

) 

• 
t 
ı 

J 
J 

h 
( .... ). 

• 

Korsanları 
Hayatınızda şimdiye kadar okuduğunuz kitapların 

en heyecanlı ve meraklısıdır. Barbaros Hayrettin ve 
Turgut Reis gibi derya kaptanlarının korsanlık macera
larını resimlerile beraber bu kitapta ııöreceksiniz. Av
rupalıları nasıl dehşetle titret~imizi öğrenecek~iz. 

Büyük ve ciltli bir kitapbr. 2 liradır. 
•• 
Orümcelt dede 

Dünyanın en meşhur genç kız romanıdır. Kollejli 
bir kız • n hayatını ve mektuplarını zevk ve lezzetle oku
yacaksınız. İngilizceden tercümedir. Bunu okumayan bir 
genç hiç kitap okumamı§ demektir. 75 kuruştur. 

Milli bilmeceler 
Evlerde geceleri eğlenmek için bu kitabı alınız. 

Yüzlerce bilmece vardır: Sonra cevapları yazılıdır. 
25 kuruştur. 

Genç kalınız 
Hayatınızcian hiç olmazsa 20 sene kazanmak, dafma 

genç kalmak ister misiniz? Bu kitabı okuyunuz . 
hak vereceksiniz. 75 kuruştur. 

Muallim Ahmet Halit kitaphan~si 

Kars Vilayetinden: 
Ardıhan yalnız Cam yolunda 14/ 200,21/ 900 23/ 461 25-500 

ci kilometrelerinde v&ki 12/ 00 18/ 00 24/ 00 66/ 00 metre açıklık 
ları ve 24,373 lira 18 kuruş bedeli keıifle kazık ayaklı ahşap dö
şemeli dört adet köprülerin yeniden intaıı 29/ 6/ 931 tarihinden 
itibaren yirmi gün müdelloı ve kapalı zarf uaulile münakasaya 
vaz'ına karar verilmistir. 

1 - Ebliyel vesikalarım haiz olanların münakasa ,eraiti u
mumiyesinin birinci ve ikinci maddelerinde yazılı veıaikm mü- · 
nakasa gününden laakal sekiz ,:gün evvel Vilayet Nafıa Bat 
Mühendisliğine t"vdi etmeleri. 

2 - Münakasa lafsilah proje ve tartnameler sureti musad
dakaları Nafıa Baş Mühendisliğinden alınabileceği. 

3 -- Münakasaya i9tirak edeceklerin münakasa ve ihale kanu 
nile şaı·tname ve tafsilatı dairesinde hazırlayacakları teklif mek 
tuplannı tarihi ihale olan !9-7-931 pazar günü saat 15 ten evvel 
Vilayet Daimi Encümen riyasetine vermeleri ve müteahit fen 
memuru iş hususunda müteahit derecesinde msul olduğundan 
mukavelenameyi müteahhitle heraher imza etmesi lazımgeleceği 
ilan olunur. 

•• 
Usküdar malmüdürlü-
ğünden:· 

Kiralık tütün deposu nümerosu 5 tabakhan;;;m;:ğı Rumi 
Mehmet Paşa mahallesi Üsküdar zemin kat büyük bir sofa, birin 
ci ve ikinci kat büyük bir salon üçüncü kat daraçadır. İcar mu-· 
amelesi hükiimetin dilediği anda tahliye edilmek şartile bir sene 
dir. Mahıyf' muhammen 40 lira icar bedeli muhammen verile
cektir. Müzayedeye iştirak edeceklerden o/o 7,5 pey akçesi alına 
caktır. İcar muamelesi 30.17 931 perşembe günü saat 15 te Üs
küdar Malmüdürlüğünde pazarlık usulile yapılacaktır. 
·-~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~--

iktisat Vekaletinden: 
100 kilo sulfat dö İstiriknin şartnamesi mucibince kapalı 

zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. '!:a!iplerin şartname
yi almak üzre şimdiden Ankarada İktısat vekaleti mübayı:at 
komisyonuna ve İstanbulda ziraat müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ve münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 20 
temmuz 1931 pazartesi gününe kadar bedeli muhammeni 
olan (5000) liranın •0 7,5 üzerinden teminatı ile birlikte 
teklifnamelerini mezkür komisyona tevdi ey!emeleri ve yevmi 
mezkürda saat ıs de de komisyonda hazır bulunmaları ilin 
elımur. 

-···· ı - temmuz - 931 tarihinden itibaren icra olunacak ikrazat ve kabul olunacak t.evdiat ~u-
amelitında faiz ve komu.,.on nlııbetleri ataiıda gösterildiği ıekilde tadil edilmlt olduğunu 
muhterem mllıterilerimizin nazarı dikkatin~ ar"yleriz: . ,,- ' 

TEVDIA1 
A - V ADESIZ HESABI CARİLİ TASARRUF MEVDUATI: ( 500) liraya kadar % 3 faiz 

fazlasına faiz verilmez. 
8 - KISMEN İHBARLI TASARRUF MEVDUATI · (1000) Un.ya kadar % 4 faıla11na faiz 

verilmeıı. 20 liraya kadar her .ıın 
alınabilir fazla.ı için on beş glln evvel 
ihbar fartbr. 

C - V ADELI TEVDIA T : Altı ay için % S fai•, bir sone için % 7 faiz, iki sene ve daha 
fazlası için % 8 fail: . 

Ç - İki sene müddetle bırakılan mvvduatın faiıi vadenin hitamında verilir. Üç •ene ve ya 
daha ıiyade mnddetle bırakılan mevduabn faizi on liradan dun olmamak üzere her ay veya 
üç ayda bir verilir. 

İKRAZAT 
A - EMLAK MUKABİLİ İKRAZAT İÇİN: Senevi faiz % 9, senevi komüsyon % 3 
B - MÜCEVHERAT MUKABİLİ İKRAZAT: Senevi faiz % 9, maktuaıı komüsyon % 3 
C - ESHAM VE T AHVILAT MUKABİLi İKRAZAT: Senevi faiz % 9, maktuan komüsyon % 1 
Ç - TEVDiAT BONOLARI MUKABiLi: Senevi fa iz 0b 9, senevi ,, % 1 

Tütün inhisar idaresinin 
halka dört mühim müjdesi 

1 - Arhk ecnebi pipo tütünlerine ihtiyacınız kalmadı. Rayiha, 
nefaset ve ucuzluk itibarile bütün ecnebi mamulatına faik olan 
ve bu kere imal edilen (TÜRKİYE PİPO TÜTÜNLERİ) 
sahşa çıkarıldı. (100) gramlık teneke kutuları (150) kuruştur • 

2 - Gerek sipariş EDİLECEK, GEREK PİYASADAN 
alınacak (HANIMLARA MAHSUS) etiketli tütünlerin 25 

gramlık paketlerine 31 yaprak yerine ( 45 Y APRAKU Sİ

GARA KAGITLARI) konularak, tütün içen hanımların 
mühim ve müşterek derdi halledildi. 

3 - Ecnebi ENFİYELERİNİ KA T'IYYEN ARATMl
y ACAK olan ve yeni yapı1an (TÜRK ENFİYELERİ) 
nin de satışına başlanıldı. Birinci nev'in kilosu 600 kuruş, ikinci 
nev'in kilosu 400 kuruştur. 

4 - Pek yakında nikotini YOK DENECEK DERECEDE 
AZ, nefis rayihalı ve çok zarif (YALOVA SİGARALARI 

HaydarpaşaEmrazıl S hh t • t• " 
lstilaiye Hastanesinden: 1 8 V~ iÇ lffial MUa-

Müessesemizin bir senelik 
ihtiyacı olan zirde cins ve 
1D1ktarı Jillolılı yirmi yedi !(~
lem erzak mllnak-an ıuretile 
ayrı ayrı mubayaa edilecek
tir. Talip olanlar mezldir er
zıka ait ıartnameleri her gön 
Haydarpqada kiin mUesıe
semizin idare memurluğun
dan ve müııakaıaya iıtirak 
etmek üzre teminab muvak
katelerile birlikte 18 temmuz 
93ı tarihine müsadif cumar
tesi günü saat ı4 te Galata
da Kır.ra Mustafa paşa so
kağında lııtanbul lımanı sahi
li sıhhiye merkezinde müte
şekkil ihale komisyonuna 
müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

Azami 
2003 
600 

4000 
500 
ı200 
2000 
2600 

MiKTAR 
Asgari Cinsi 
1500 kilo sadeyağı 
400 ,, zeytin yağı 

3000 ,, pirinç 
400 ,, makama 

1000 ,, tuz 
1500 ,. soğan 
ı500 ,, şeker 

(Avrupa malıdır) 
ı750 ı500 ,, sabun 
600 500 ,, soda 

2000 1600 ,, patates 
800 600 ,, kuru fasulya 
400 300 ,, nohut 
200 150 ,. ıehriye 
200 150 ,, pirin çunu 
300 200 ,. kuru kayııı 
300 250 ,, tereyağı 
500 400 ,, reçel 
650 600 ,, beyaz peynir 
~50 300 ,, mercimek 

30000 25000 adet yumurta 
200 ıoo kilo kuru beıelye 

ı4000 13500 ,. ekmek 

venet vek~letinden: 1 

Bu aene latanbulda Ehe mektebine devam etmek ve ibate ia
te ve ilbaıları çocqk hastanesiwle Vekiltç tınin edilmek üzere 
yalnız Orta mektep şahadetnamesini haiz olan kız talebe alına· ' 
caktır. Taliplerin kendi el yazılaril muharrer iatidalarını muvaz· 
zah adrealerile birlikte ataiıdakl vesaika rapten nihayet 1 teıri
nievvel 1931 tarihine kadar doğrudan doğruya Sihhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletine göndermeleri lazımdır. 

1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olduğunu na tık hü- . 
viyet cüzdanı. 

2 - Mezun bulunduğu mektep ıahadetnamesi, veya tasdik
li sureti. 

3 - Ehli iffelten bulunduğuna ve hiç evlenmemi§ olduğuna 
dair mahalli hükumeti tarafından musaddak hüanühal ilmüha
beri. 

4 - 4,5X6 eb'admda üç fotoğraf. 
5 - Berveçhizir tayin ve taarih edilen hastaneler heyeti sıh

hiyesinden istihsal .,dilmiş bir kıt'a 11hhat raporu. 
Bu rapor bir zarf içerisine konacak ve zarfın kapatıldığı yer 

mühür mumile ve haatane Baştabipliklerinin mühürile mühür
lenerek talipleı·e teslim edilecek ve bunlar diler evraklarile bir
likte bunu da VekUete göndereceklerdir. Bu hastaneler Ankara 
Sivas, Erzurum, Diyarbekir nümune hastaneleri, latanbul, Ço
çuk hastanesi, İzmir Buna, Konya, Adana, Samsun memleket 
hastanelerinden ibaret olup buralarda muayene olunmak için 
mezkur hastanelerin mensup oldukları vilayetlerin Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Müdürlüklerine talipler bizzat müracaat eyli
yecektir. Bu raporlar Müdürlüklere gönderilen matbu nümune
ye münderiç ve musaddak resimli olacaktır. 

6 - Sureti aşağıda yazılı noterden taatikli velileri ve velisi 
olmtyanların kendileri larafından tanzim kılınmıt bir kıt'a teah
hüt senedi. 

Alınacak taliplerin yaşlarınm 20 den aıağı ve 30 dan yakarı 
olmaması ve muayeneleri neticesinde tahalllerini ve ileride mec
buri hizmetlerini ifaya mani bir haatalılı ve arızası bulunmama&1 
meşrultur. Bu veçhile gönderilecek iıtida ve evrakın alındılı ve 
kabul edilip edilmediklt>Ti JÖ•terilecek olan adrMe Vekaletçe oo 
heş gün zllrfında tebliğ edilecektir. . 

Taahhütname sureti ; . 
Darülfünun Tıp Fakiilteaine merbut (Ebe) mektebinde ted

risi meırut dersleri takip ve ikmal ederek neı'et ettikten IOIH'a 
Sıhhat ve lı;timai Muavenet Vek&letinio İra• 971iyecefi her han
gi bir m11halde ebeliğe azimetle üç ıene miiddetle tayin olunduju 
(olunduium) ifayı hüsuü hizmet etmedlii (etmediğim) veya 
tahail esnasında her hangi bir sebeple yurttan ihraç edildiği 
(edildiğim) yahut yurdu terk eyledili (eylediğim) takdirde 

kerimesi hanıma Hükiimetçe yapı-

k 

•• f'!."şa 111b(ı urı 
Disler biribinnden beya:4 l 
~ \ ' -

3 LEYİN ~KESBEDEJ;: 
\ - ...... ..._ .. 

.. 1arrı ıkotyuos 'un K.urJ1 Fırça Ttkniti ·· Sa,,ılığl ., lzalı ·-elriy 

B IR tlfttlmıtre mik•ırında "ıUic• fırçalaMaja mvkttf.yetİ 1 
KolınK dit macunu kuru kir ~r0<ed• sert olup diflorl• suiis1 

l1rçadı kul .. ntnız • Bun_u· tam •• w• ırılıklflrın• rnGkNlmefı• tl 
il~" sırı Ilı tecrcıbe ıdınıı. Dltl•· ltmııint ve dlf etlerinin M.;,e e 
rtniı,eki lırlu girteeksi niı . s gQndı müsait kılır. • mey 
tıirlıirindtn HJU 3 leviR ve tO ti"· • Ktlrno' un .. ... ;~tllıllt •• '!diliy 
• parlıtr ~İr hal kesbederler 81ı1 ... ıatl ı taaH1ı1ndDr . 0 .... rl it t 
llmlMtn yeni ıltı laharetıni n feYk • ııl l fltr / 11 J&rlak rnllıttlftl ırıtrf&flt anı 
at t deti11nden memnun katıcıksı ıtıı . Ai ız .., ı ıı: r oprar ı nı ol4Ur0r " İ Ş 

•ı r ntltı ll lraka~ak tltnll!Mll t... dd' 
•ılynoı , m1ı1ıadı taıtfün ve miltrep hıllrnal flf"il kulhıdıilı•ıa llllt oa 

eıtdilrücü bavasıı cami mevıd ile nu" ı rı oliuiırını ••n•dtlılll raıaıı.ıacaı 
ttktif elilmİf • ir dic macunudur ~ Kolwnoı ve ı nun kuru tırça •' • 

l tt•11 l ilrıl .ıt • tr ftfı ttorltı• cipttr · 
Ajııda kopülı.len ir Bu hassa, arzu edlrotuz Clrtttktlrılıkt nt 

kuru ltrçı lekniiinln mahsuhıdür. ''""'kıllar mt1111uırı ••tacall ffbir 
Fır""•.n•n kılları macunun ku.!;.ı.. ·. ıarkm bUı il klD~ülKI hl•••ıılıaotlıtlııl1yar 

ıJm•Oll •Ul'I•• : R. URACl~enı'Vıltt hlO, lotınbo1 

- . 

•• •• 
BUYUK TAYYA 

'şa 
ıhal 

ta 

Piyangosu t: 
6. cı keşide 11 temmuz 1931 d ~: 

Büyük ikramiyı;i 
200,000 Liradı~~ 
Ayrıca: 50,000 - 40,00 n: 
25,000 -15,000 - ıo,oorbe 

LİRALIK İKRAMIYELEuı 

ve 100,000 Liralı;:· 
Bir mükafat vardır. 

EHOrSr 
.._FAUIT_SALT 

İnkibaz, aihlıat avarizinin ~=-..!:!~ 
menbıidir. Bıınu, altıııif -

r 
neden fazla muvaffatfrdi 
ile bılt11D d4ııyada taninmiy 

1 Eno'a "Fruit Salt" müs
tahzarindan sabah Te 

• akJ1UD bir bardalı: au deru
nunda bir kahve Jraşigi ınil<
darinda. alarak ~ def'cdiniz. 

- ---------------' 

Üsküdar n1almüdüı 
-ğünden: 

Satılık ev nümerosu 21 6 Tiyatro sol'tağı lcadiye 
Üsküdar. Zemin kat bodrum, birinci kat bir oda, bir 
matbah ikinci kat üç oda bir yüklük, bir heli, üçüncü k 
yük oda bir ufak sandık odası, derudunda bir mikdar 
matbahında sarniç, bahçesinde kuyu vardır ve tarafey 
danlık olması hasebile nezareti ki.mil eyi haizdir. İcar nı 
hükiimetin dilediği anda tahliye edilmek ıartil bir aeo 
ye muhammen 10 lira icar bedeli mahbemah verilecekt' 
yedeye iştirak edeceklerden % 7,5 pey akçesi alınacak 
müddeti 30/ 7 /9~1 perfembe günü saat 15 te Oaküdar 
lütünde pazarlık usuli e yapılacaktır. 

Jandarma imalith~neslnden: 
(ıS,000) ili ( 20,000 ) metro kışlık elbiselik ve 

metro kaputluk ve ( 3550 ) adet battaniyenin kap 

mllnakasası 12-7-931 pazar günü .. at ıs de Ge 

Jandarma imalitbanesinde icra edilecektir. Şartna 
ltthanede mevcuttur. 

800 750 ,. franceli 
7500 7200 ,, koyun eti 
8000 7700 ,, süt 

lan masarifin faizi nizamisile heraher itirazsız ret ve iadesini mü
teahhit, zamio ve kefil bulunduğumu natılı ithu ıenedim tanaim ı----------'"'!"'---------""'"-t 

"\7000. 15000 kase yoğurt müıarünileyh V ekilete ita lıılındL 


