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Halk Fırkası Meclis grupu toplanıyor. Tasarruf esas - : 
larının tatbikatı etrafında mUhim kararlar verilecek ! 
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B~r Fırka grupunun. içtimaında veri- Seylap afeti Perde arkasında oy-
e!.aret b t·~ lecek kararlar merakla bekleniyor ~::::r::~a:a~~;:!7.~ nandıgw 1 muhakkak ! 
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~__,__,__,--,.--,.--,.~~~~-··~~~~~~--,.~~~~- Pek peripn bir hale dü
ifell köylüye hiildimetin 

acil yardımı lazımdır Bir haftadan beri Niels Juel 
ve •anımda bir Danimarka zırhlı
si 11 misafir olarak İstanbulda 
r. lıuıunuyor. Niels Juel bir harp 
·n t_emisi olmakla beraber, vazife 
tı 11 Danimarkayı bi:ze tanıtmak 
~ gibi sulhten ibaret olan bir ge

lııidir. Geminin 1stanbulu ziya-
' teı; vesilesile teşrifata ait olan 

lııutat merasim tekrar edildi. 
r akat bu ziyaretin, mümasil zi
Yaretlerden farklı olarak, res
llıiyet çerçevesinin haricinde 
bir hususiyeti vardır. Danimar
ka zırhlısı bi:ze Danimarkanın 
denizlerdeki kuvvet ve kud-

ı· }etini göstermek için gelmiyor. 
la Ordusunu daha geçenlerde 

llıeclisi tarafından kabul edilip 
r- le ayana arzedilen bir kanun 

llyibasile ilga etmeğe teşebbüs 
'den bir memleketin böyle bir 

~Österişe ihtiyacı olmasa gerek 
lir. Niels Juel bize çalıtkan Da
~iıparka milletinden haber ver
lııek için geliyor. 

Filhakika bu çalııkan ziraat mem-
iı t.ı.etinin mesai tarzı hakkında öğre

~•ceğimiz çok şeyler vardır. Dani• 
tııarka zırhlısı beraberinde bu mesai 
~ını a:österen bir sinema filmi de 

htirmit ve bu ıayanı di!<kat _fi~ 
ı.-,,, davetlilere gösterilmiştir. Da-

fi 

e 

~İınarkarun ziraat sahasındaki inki

"f ve tekamülü her ziraat memle
keti icin bir ibret dersi olmalıdır. 
Çül\kÜ bu tekamülde fennin ziraate 
latbikinin müsmir neticelerini görü-
l"oruz. 

Danimarka elli sene evve]isinc 
ladar hububat yetiıtiren bir mem-
1•1.et idi. 1880 senelerinde başka 
llıemleketlerin hububab daha ucı>z 

İ•lihsal etmeğe baıladıklarım görün· 
•o, iflasa doğru gitmekte olduğunu 
"nladı ve ziraatini sütçü1üğe, pey .. 

llirciliğe, yumurtacılığa tahvil etti. 
l'enni usullerin tatbiki ve koopera
tiflerin de yardunile az zaman u.7-
fında öyle inkişafa mazhar oldu ki 
lı.endi sahasında bütün dünyaya nü
lllunei imtisil olacak bir memleket
tir. Danimarka inekleri dünyanın en 
Çok süt veren inekleridir. Danimar· 
~&ıhlar, dünyanın en zengin piyasa

~ndan olan İngiliz piyasasım ta
'namile elde etmişlerdir. lngiltere, 
~bonunu, yumurtasını, tereyağını 

Peynirini Danimarkadan abyor. Da
~İınarkanın nüfusu 3,5 milyon ol
duğu halde ihracatı bir milyar Türk 
U>asım geçiyor. Halbuki biz 14 mil
)on nüfusla ancak (150) milyonluk 
llıal ihraç edebiliyiruz. 

Fakat Danimarkanın bizim için 
daha ziyade dikkate şayan olan ci
~eti kooperatifleridir. istihsal ve is
lıbliık kooperatifleri Danimarkanm 
•ıı büyük kuvvetidir. Bu kooperatif
ler sayesinde Danimarka ferdi te
lebbüs ile sosyal çalışmayı telif et
llıiıtir. Danimarkalı mahsulatını ko-
0Peratiflerle istihsal eder. Malıoı 
~ooperatiflerle satar. Alacağı eşya· 
l'ı kooperatifler vasıtasile alır. Dani
l>ıarkalının hayatı kcoperatifleşmİ§· 

tir. Bunun içindir ki, alım ve sabm 
llıuamelesinin kaygulanndan azade 
•lan ziraatçi, yaloız istihsale, bol 
11e İyi mahsul istihıiline, mesai has
••tınek için vakit bulabiliyor. Y etiı
lirrliği malın en iyi fiate ıatda-=ağtn .. 
dan ve sabo alacağı malın da en u
t\ıız fiate alınacağından emin olan 
tlanimarkalı, bütün faaliyetini kom
§llsundan daha iyi mahsul elde et
'-'ek noktasına temerküz ettirmek-
1•dir. 

Ekmeğini topraktan çıkaran bir 
llıillet olduğumuzdan Danimarka
lltn istihsal ve satış us~Herini tetkik 
•imek ve bu memleketin tecrübele
;inden ders almak bizim için çok 
-Ydalıdır. 

AhmetŞÜKRO 

içtimada başvekil ismet Pş. bütçe karşısında memur 
kadrolarının alacağı vaziyeti izah edecektir 

Balis, Çıtüris, Nurettin Koniçe ve 
ı Kadri Yılmaz şirketi bu 

Bütçe encümeni azaları arasında tebellür eden cereyanlar - Kadro 
harici hiç bir memur bırakılmamak 

hühiimetin de fırka kadar tatbikini candan istediği 

1 vesikaları da inkar edebilir mi? 

l açılması ve grupun kanaatinin öğre
~~ nilmesi takarrür etmiştir. 

Fzrka grupu İçtimaJnda hükU.metiı:ı 

düşündükl~rini anlatacal: olan 

BAŞVEKiL iSMET PAŞA 

ANKARA, 9 (Telefonla) - C. 
H. F. divanı dün gece yarısına ka
dar devam eden içtimaında yeni büt 
çede temin edilen tasarruf .~sasları
nm tatbikatı etrafında muzakerat 
cereyan etmİ§ ve divan azalarının 
bir çoklarının ileri sür~ükleri müta
laalar bir karara raptedilıneyerek bu 
hususta fırka gurupunda müzakere 

Fırka grupunun içtimaı 
Bu sabah fırka gurupunun mutat 

içtimaında fırka umumi reiı~ vekili 
ismet Pa§a fırka gurupunda hak
kında müzakere açılmanoı iıtediği 
mevzuu izah etmi~ ve böyle mühim 
bir meselenin ııörüşüleceği celıede 
a:unıp azalannın hemen hepıinin bu 
lunmasmın faydalı olacağını ve bu
nun ar.ıu edildiğini iıhar ederek i, ... 
zaların keyfiyetten haberdar edile· 
bilmeleri maksadile içtimaın Per
ıembe sabahına tehirini teklif etmit 
ve içtimaa nihayet verilmiştir. 

Davet 
Filvaki akşam üzeri çıkan Haki

miyei Milliyenin birinci sahifesinde 
büyük harflerle ıu davet görülmüt
tür: 

"C. H. F. Meclis gumpu 
11-6-931 perşembe günü saat 
on buçııkta toplanacaktır. Aza
yı kiramın behemehal teşrifle
ri rica olunur.' 

Perşembe içtimaı 
Gurupun perşembe içtimaında 

Ba,v~kil ismet Paşa yeni bütçe kar 
tısında memur kadrolarının alacağı 
vaziyeti izah edecek, hükUmetin dü-
ıündüklerini anlatacak ve gurup i
:zalarından alınması li.zım ıelen ted

birler hakkında ileri sürülecek mü
talea neticesinde hükumete bir direk 
tif mahiyetini teıkil edecek bir ka
rar ittihaz olunacaktır. 

Bugünkü vaziyet 
Filvftki bugün için vaziyet hüku-

-Cuma günü Alman
larla maç var 

Takım dün İstanbula geldi. 
maç Galatasarayla .. 

tık 

Alman oyuncuları 
Bu hafta İstanbul gene he

yecanlı spor faaliyetine sahne 
olacaktır. Bu faaliyetin en ba
şında Alman takımıyla yapıla
cak olan maçlar gelmektedir. 
Alman takımı "Ayntraht" i

simli takımdır ve dünkü kon

vansiyonelle şehrimize gelmiş

tir. Takımı istasyonda Galata
saray, F enerba'.hçe klüplerine 
mensup sporsularla maçlar ter 
tip bey'eti istıkbal etmiştir. 

otelin bahçesinde .. 
Kafile klüp erkanından Her 
Moller'in tahtı riyasetinde yir 
mi sporcudan teşekkül etmek

tedir. 
Alman takımı cuma günü ilk 

maçını Galatasaray takımile 
yapacaktır. İkinci maç Pazar 
günü Fenerbahçe iledir. 

Ayı:;.traht bu maçlarda ne 
dereceye kadar muvaffakiyet 
elde edecektir, bilmeyiz. An-

( Devamı 5 inci sahifede) 

esaslardır 
metin hazırladığı esaslar cephesin
den şöyle hülasa olunabilir: 

1 - Hükumet 931 bütçesini ha
zırlarken memur maatlarında yüzde 
onbet nispetinde bir tasa'rruf temin 
etmiş ve bunun için de münhaller
den istifade ettiği gibi memur nam 
zetlerinin memuriyetlerinin tasdik 
edilmemesini ve bazı dairelerde za
ruri olarak kadro harici ırıemur bı
rakmağı istihdaf etnıi,ti. 

..2 - 30 sene Jıizmet etmİf memur 
lar tekaüde sevlı:eclilec:elder ve yer
lerine tercihan ceçecelı: memurlar 
bir sene müddetle eski muşlarıoı a
lacaklardır. 

3 - 931 bütçesinin fili kadrola
rında kalan tDemUrların maaılannda 
tenzilat yapılmayacak, tekaüt kanu
nunun ikramiye maddeleri tadil e
dilmeyecekti. 

Temagiil ve cereyanlar 

Mericin Edirneden geçışı .. 
EDİRNE, 9 (Başmuharriri

mizden) - Bu seneki feyizli 
yağıuurlar, halka çok ümit ver 
mişti. Halbuki iki günden beri 
devam eden seylap afeti bu ü
mitleri alt üst etti. Bulgaristan 
da yağan şiddetli ve sürekli 
yağmurlar yüzünden Meriç ve 
Tunca taştı. Edirne şehrile ne-

Fırka azaları arasında tebellür e- bir kenarındaki bazı köylerin 
d~n t~yül ve cereyana fÖre h~- mezru arazisi su altında kaldı. 
kumetin hazırladığı ve meclıse teklıf 

Bu seneki bayat ve nafakasını 
ettiği bu esasların bir kısnıına aleyh 
tar lan] d B

.. .. , . yalnız bu arazideki mabsulat-
o ar var ır. utçe encumenı- kl h • h .. ,_,, 

nin ekseri azaları da bu zümreye il· f tan be eyen, U&USI ve UKU-
i met borçlarını ödemek için 

f - · \1 "" \ mahsulünden başka bir şeye 
,, . güvenmeyen bir kısım halk fe-

laket karşısında nevmit ve me
yus ne yapacağını şaşırmış kal 
mııtrr. Felakete uğrayan bu 
halkın ekseriyeti, bir kaç sene 
eve) buraya yerleştirilmi§, hat
ta oturdukları meskenlerin e
dindikleri arazinin taksitlerini 
bala ödemeğe imkin bulama-

• ABDÜLHALl[{ B. 

' mış vatandaşlardır. Hasaratın 
H. FEHM1 B. mikdarı henüz tesbit edilmiş 

tihak etmektedirler. Onların kanaat 
)erine göre: 

A - Memur sınıfı memleketin 
münevver sımf1dır. Bütçede tasar

ruf çareleri aranırken bir kışım 
memurları kadro harici bırakmak 
doğru bir hareket değildir. 

B - 30 sene hizmet etmiş memur 
lar-ın tekaüde sevki devlet makinası 
nın bu gibi tecrülıeli memurlardan
mahrum edilmesi demektir ki bu da 
tehlikeli bir teşebbüstür.Esasen bun 
!ara verilecek ikramiye ve tekaüt 
maaşı hesap edilir ve yerlerine de 
memur tayin edileceği göz önüne ge 
tiri)irse hükıimetin bu cepheden büt 
çeıinde bir tasaruf temin edemiyece 
ği kolaylıkla görülür. 

Üçüncü bir tasnif 
Ve nihayet üçüncü bir tasnif ola

rak ta denebilir ki: 
C - Devlet dairelereine yeniden 

memur abıunamasına, 
D - Memur namzetlerinin me

muriyetlerinin tasdik edilmemesine 
E - Ve hükiimetin üzerinde ıs

rar ettiği gibi memur maaşlarında 
ve ikramiyelerde tenzilat ve tadilat 
yapılmamasında efkar müttefiktir. 

Hiikümetin hüsniiniyeti 
işte fırka gurupunda üzerinde mü 

naf.ata cereyan edecek vaziyetin hü
lasası bundan ibarettir. Verilecok ka 

(Devamı 5 inci sahifede) 

değildir. Fakat su altında ka
lan araziye ve seylii.bın tesirleri 
'hudutlarına bakarak :zararın 

pek mühim. olduğuna hükmet
mek mümkündür. Zarara uğra
yan bu vatandaşların satın al
dıkları arazi ve emlakin taksit 
terinin tecili, Hililiahmerden 
muavenet temını, her sene 
memlekete bunca zararlar ve
ren seylii.p afetinin önüne geç
mek için esaslı tedbirler ittiha
zınm Nafına Vekaletinden ri
cuı için Ankaraya yazılmıştır. 
Hükumet merkezimizin bu va
tandaşların ihtiyaç ve dertleri
le alakadar olacağına buı·ada 
şüphe edilmemektedir. 

Cneubi Bulgaristan, seylıi.p 
ve dol!!!:!an çok müteessir ol
muştur. Bulgaristanın uğradı
ğı zararlar bizimkitıin bir kaç 
mislidir. 

MAHMUT 

Ticareti Bahriye 
Kadro geldi. Kırk memur 

açıkta! 
İstanbul Ticareti bahriye 

Meğer matbuat hüriyeti diye çırpınan bu efen
diler sürüm yapmayı artık İsmet Paşaya çat
makta değil, Gazi Hz.nin muhterem şahsiyetle
rine ve mevkilerine tariz etmekte arıyorlarmış! 

Bir kaç ay
dan beri Ano
nim bir §"kil
de çıkmakta o· 
lan '' Yılmaz ,, 
gazetesinin son 

zamanlarda Re-
isicümhur Haz-
retJerinin mes

uliyetleri hak
kında neşriya-

ta batlaması ü-
zerine bu gaze

teyi neıreden

lerin kimler ol-

1'. 

~ 

l 
Metanet dökiimlıarıeıi sahibi Mehmet Ali 

~uğunu mey- Bege verilen bono ü:ı•rirıdeki iki imza: 
ana çıkarmak Kadri, Bali 

lstanbul matbuatı için bir borç ol- 1 hliviyyeti anla,ılmakla tezahür ede
muftu. Çünkü neşriyatın tümul 1 bilecekti. 
ve mahiyeti ancak bunu yapanlann Tahkik ettik Ahmet kadri Bey 

, nimında ııazetelercle muhbirlik ya

Ç4'.>Cll..,l ,\.-Jt:\ltZ'. lÇ~"S pan bir çocukla beraber Bali Efendi 
nammda bir Rumun ortak oldukları 
bir müessese tarafından neıredil-iı. ... ERİ 

- (Devamı 5 inci sahifede) 

Koniçe Beyin Yılmaz ile münasebetini ıösteren •e kendi 
imzasını taşıgarı mektuplarından birisi 

Roma, Tiran, Atina 
-9-

Falih RIFKI 

Arnavutluk 
Bari' de geç vakit bindiğimiz va- Tiran şehrine, bizim Ankara için 

pur, ertesi sabah erkenden Draç'a harcadığımız umran cehdinin kü
vardı. 20 sene bile yok, Osmanlı im çük bir örneği denebilir. Tiran'ın 
paratorluğunun bir ucu burası idi. ~im.diki nüfusu, Ankara'nın Kuva 
öteki ucu Basra idi. yımilliye nüfusu kadar bir şeydiı·. 

Draç'a bakıyorum: Sol dağ üs- Tiran'da iş başında bulunan he-
tünde kırmızı bir yapı, kralrn yaz- men herkes Türkçe konu§uyor. Biı· 
lık kö§kü, denize doğru uzayan bir çoğu eski Osmanlı memurlarıdır. 
rıhbm kolu, sağ tarafta uzun bir Ziyaretimize gelen mebuslarla an-
plaj... !aşmakta hiç zorluk çekmiyorduk. 

Liman yapılıncaya kadar, Kara Kemalizmin büyük ıerefi, Arna-
deniz kıyılarında olduğu gibi, kasa- vutlukta eyi görünüyor. Genç arna
baya kayıkla gidilir. Adriyatik sert vutlar, müstemleke veya yarım müo 
bir denizdir. Yolculann bir türlü temleke olmağa mahkum şarklılık. 
dııanya çıkamıyarak geri döndüğü tan kurtulmak, eski bağları çözmek, 
de olur. eski müesseseleri yıkmak için Tü,.k 

Fırka teşkilatı 
Fırka ocaklarından bir 

müdüriyetinin 
yeni kadrosu 
gelmiştir. Ye
ni kadroda 40 · 

Draç'tan Tiran bir buçuk saat sür- inkıli.bının kararlarını adrm adım 
dü. Çok işleyen yol, epey bozuktur. koğalamışlardır. Latin harfi daha 
Sol tarafta Draç - Tiran demiryolu- evvel kullanılmıştı. Şapka ve kanu
nun toprak teıviyelerini görüyoruz. nu medeni Arnavutluğun kasabalar 

Şoför Türkçe biliyor. Bana, bir manzarasını, Türkiye !ehir ve ka .. 
köy olarak bıraktığımız Tiran'ın baları gibi deği~miştir. Kunal'da 

memur açıkta §İmdi bir şehir olduğunu haber ver- verilen ziyafetlerde bir çok erkekle
bırakılmıştır. di. Biri Zogo, öteki Mussolini is- rin yanında dekolte Müslüman Ar

Bunlann 18 i mindeki iki yeni bulvarı, bir mey- navut kadınları vardı. Müslüman 
kısmının merkezdedir. danı kavisleyen devlet daireleri, ye- hanımlar şimdi bıristiyan Arnavul-

h
•d• b l Bu meyanda ni evleri, tenis kulübü, biri Arnavut !arla ıerbest evlenmektedirler. Bu, 

tev ı 1ne aş anıyor 1 biri ltalyan, iki oteli, mağazaları Arnavut milletinin din yüzu""nden ı" -
iman reis mu-

H ık F ki 
ile Tiran küçük ve modern bir şehir kiye parralanmasını alıkoyan eyı" 

a ırkası oca arının da- · · N f B ' - avını a ız · baılangıcı göstermektedir. Bir mil- bir iı olmuştur. Bu satırları okur-
ha müsmir olabilmeleri için ba l"ıcare" bahriye tfe vardır. Di- yo• nüfudu bir memleketin merke- ken, şüphe yok, siz de benim gı"bı· 
zılarının tevhidine karar veril- müdürü ğerleri mınta- zi için kısa zamanda ne yapmak · nüfus tahririnde karısının ismini 
miştit. Tevhit bu yaz ikmal e- ZE[{f BEY ka dahilinde mümkünse yapılmıştır. vermemek için isyan eden arnavut-
dilecektir. Bu hususta tetkika- lağvedilen muhtelif liman Otelin kapısında 'Modern banyo' !arın fıkrasını hatırlamışsınızdır. 
ta başlanmıştır. Fırka kaza re- reislikleri kadrosundan açıkta ilanını gördüğüm zaman, Gülmek is Bir not: Bir gün Tiran'a gelen 
· 1 · · h d ti d h·ı· d k 1 l d L d t d. F k t dah d"" t ı İstanbul aazeteleri pazarın cuma ıs ennın u u arı a 1 m e a mış ar ır. ağve ilen li- ... ım; .a a. . ~ .?r sene evve ~ 
hangi ocaklann tevhit edilme- man reislikleri Kefken Sak Hakimıyetı Millıye de : (Çankırı yerine kabul edilme!< üzere olduğu-
• 

• I> Jd" _. h kkı d .. K .. I E d k' ar- yolu üstünde elektrikli odalar kira- nu haber vermişlerdi; Zogo bunuıı 
er1~ a

1
zrm ge ıgı a n a mu I ya, aramurse, r e ve Mar [ hkbr.) diye okuduilum ili\n hatırı- yerinde bir tedbir olduğuna karar 

ta aa arı sorulmustur. mara EreıHisidir. ma ııeldi. ı • Lutfen sahifeyi çevırınrz J 
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l\o: 28 Yazan: M. Yavuz 

Klio süslenmişti 
Zamora'nın vadine göre Hüsrev'i 

odasında bekleyordu 
Pazar gecesi .. 
Başpapas (Genadios) 

şahla tarihi mübahaseye 
mıslar •. 

1 

sealenirim. Yarın sabahleyin 
padi- erkenden buraya gelir, görüşü

dal- rüz. 

Sarayda nadiren görülen bir 
sessizlik vardı. 

Klio odasında süslerunit, 
Hünevi bekliyordu. 

Zamora, ona: 
- Bu gece sevgilini ayağı-

na göndereceğim! 
Demitti • 
Klio: 
- Bu gece Hüsrev ıelmez

se, Zamon. beni aldatmıt de
mektir ••• 

Ben de ona yapacağımı bili-
nm .. 

Diyerek, asabi adımlarla o-
dasında dolafıyordu. 

Hüsrev mutlaka gelecekti! 
Klio'oun imanı kuvvetliydi. 
(Zamora) isterse neler yap-

mazdı. Klio'nuo eski itıiı (A 
nivas) ı da iki sene evvel, böy 
le, ayağma göndereceğini söy
lememit miydi ? 

(Bizans) ın bu mağrur zabi
ti, hakikaten, Zamora'nıo dedi 
ği gihi ,iki sene evvel bir gece 
Klio'nun kapısını çalarak: 

"- Aç sevgilim, demişti, 
ben geldim!., 

Şimdi, Hüsrev de: 

- Aç sevgilim, ben geldim! 
Diyerek ve birden odadan i-

çeriye girecekti. 

Klio pencereden sarktı. 
Etrafa bakındı. 
Pencerenin altında uzayıp kı 

salan bir gölgenin dola,tığını 
görüyordu. 

Rum dilberinin kalbi çarp· 
mağa batlamıftı. 

(Hüsrev) gibi, günün en bü
yük bir kahramanı, kendi ka
pısının önünde dolaısm .. Bu ne 
büyük bir muvaffakiyetti ! . 
Zamora'yı timdi görse boy

nuna sarılıp, buruıuk yanakla
rından öpecek ve: 

- Saadetimi sana medyu
num, ne istersen yapacağım! 

Diyecekti. 
Hüsrevin gece yarısı Hisar , 

dan kalkıp·saraya, Klio'yu gör 
meğe gelmesi mucizekabilin
den bir hadiseydi .. 

Hüsrev gibi demirden kale
ye benzeyen sert ve inhina ka 
bul etmez bir kahraman, gece
n"İn korkunç karanlıklarını ya
rarak saraya kadar gehniş, a
ğaçların arasında, boynu bü
kük bir aşık gibi dalaşmağa 
başlamıştı. 

Klio'nun sabrı tükendi. 
Ne olursa olsun, Hüsreve 

seslenecek, ona: 
- Ben de seni bekliyordum. 
Diye bağıracaktı. 

Pnecereden sarktı. 
Saatlar geçiyordu. 
Gece yarısı olmuştu. 
Hüsrev, bundan sonra 

de (Klio) yu göremezdi. 

Çiçek tarhları önünde uza
yan gölge, birdenbire, büyük 

gelse bir söğüt ağacının dibine sin
mişti. · 

Başpapas (Gneadios) git
miş .. Padişah Harem'e çekil
mişti. 

Kızlarağasından batka sofa
larda dolaşan bir kimse yoktu. 

Kızlarağası, gece yarıaından 
sonra Hüsrevi Hrem'e bıraka
cak mıydı? 

Klio bu endişeyle pencere
den pencereye koşarken, bah
çede bir gölgenin dolaştığını 
hissetti. 

Yeşil taflan ağaçlarının ara· 
sında, bu saatte kim dolatabi -
lirdi? 

Klio, odasında yanan kandi
lin önüne siyah bir bez gerdi •• 
odanın içi karardı... Kilo, bu 
suretle, etrafı daha iyi tecessüs 
edebiliyordu. 

- Zamora yalan söyleme
miş .. bu gölge, Hüsrevden baş 
ka bir kimse değildir. Acaba 
yuo<arıya nasıl çıkacak? 

Ve sonra kendi kedine tesel 
li buluyor: 

- Kapımın önüne kadar gel 
di ya, diyordu, şimdi kendisine 

vermiş ve kanun çıkarmıttıra 
Bir milyon nüfuı, dağınık bir 

nüfus, bizim paramızla 14 milyon 
liralık bir bütçe, Arnavutluğun in
kitaf imkanları karııaında hep bu 
dert var. Gazete, kitap, mektep ve 
bilha11a kültür için daha fazla bir 
nüfuı ister. Arnavutluk dıtmdaki 
Arnavutlar bir buçuk milyona ya. 
lumnıı. Onlar bilhasııa sert Yuğos
lavya baıılmı altındadırlar. 

Arnavutluk, muahede balı:ıızlık
larının en acıklı kurbanlarından bi
ridir. Vilson'un milliyetler prensipi
nin nasıl btbik edilmit olduğu, Ma
cariıtan' da olduğu. gibi, buradan da 
gorünür. Bir makaleden birkac sa
tir: ''1,702,000 Çek kurtarıldı; ·fakat 
Çel<lerin hükmü albna batka millet
lerden 1,874,000 tebaa verildi.2,800, 
000 Romanyalı lrurtarddı; fakat 
Romanya'nın hükmü albna baıka 
milletlerden 2,450,000 tebaa veril-
d." ı. 

s;. milyon nüfuslu Arnavutluk, 
17 milyon nüfuılu Yoguılavya ve 
7 milyon nüfuslu Yunanistan ve 42 
milyon nüfuslu ltalya'nın ortasmda 
Adnyatik'in bir kö§eıine sıkııtırd
mıştır. İyi bir yol olduğu zaman, bir 
kapı~rndan sabah erken girer, ve ö~ 
tP.ki kapısından akyam üstü çıkabi
lirsiniz. 

Yeni idarenin tutunması için, 
gene un!.uru yeti:stirmek liznndı. 
Arn"avutlar birçok· talebelerini Av
r:.ı:Ja'ya gi:indermi,le.r, Amerikan 
n:ırkteplerinin açılmasına izin ver ... 
mışlerdir. Arr.uvutluk inkılap bare
k=!tiude bizi örnek aldığ; gibi, genç
li31 tensik ve teı-hiye etmek usulle
rini fa~isUerden almı,tn-. Teskilatm 
ba,ında, Tiran'ın vali ve şehremini 
olan ~enç bir milliyetperver vardU" _ 

Klio, bir an için, sesinin et
raftan işitilmek ihtimalini dü
tünerek korktu. 

Bağıramadı. 
Söğüt ağacının dibinde si

nen gölge hareketsiz dunıyor
du. 

Klio'yu pencerede görme
mek kabil değildi. 

Hüsrev, Klio'nun odasını bi 
liyordu. Pencerede bekleyen 
rum dilberini her halde gör
müttü. 

Bahçede, Hüsrevi bu derece 
korku içinde bırakacak hiç bir 
mani yoktu. 

Hem, Hüsrev, bu kadar kor 
kak bir adam mıydı? 

Mademki bahçede kimseler 
yoktu ... ve sevgilisi de pence
rede onu bekliyordu. 

Hüsrevin böyle bir kedi kor 
kaklığ ile ağaç dibine sinmesin 
de ne mana vardı?. 

Klio, iki elini ağzına götür
dü ve yavaşça seslendi: 

- Hüsrev .• ! Hüsrev .. ! 
(Bitmedi) 

Tiran'da sık sık İtalyan görünür. 
ltalyanl.,. Arnavutluğa ıimdiye ka
dar 20 milyon lira kadar para ver
mişler, ve bunu ordu ile yollara sar
fettirmişlerdir. Genç Arnavutlar, bu 
paranın istihsal ve iktısat işlerine 
bağlanmamasmdan ve askeri yollar
la küçük bir ordunun kime karıı ve 
ne İfe yarayacağından bahsederler. 

Zogo ltalya'ya, hlav aktnına kar
tı bir oet gibi yaslanınıtbr. 

* :(:: * 
Bugünkü Aı·navuUuk daha birçok 

insan alabilir; kurutulan batak top
raklar ekilebilir; Arnavut dağlısınrn 
yatayııı düzelebilir ve bir yapılma
mıt lsviçreye benzeyen bu yeşil 
yurt, güzel Arnavut cinsinin yuvası 
olabilir. 

Bunun için yetiımiş Garplı bir 
unşur1 böyle bir yuvanın sar5ılma% 
ideali ve böyle bir yurtta bugünkü 
nesle düıen müstesna vazife ve me. 
ıuliyetlenn, ağır fedakarlığın yükü 
altında ezilmiyen genç omuzlar li.
zundır. 

* ı:: * 
Amerikaldar Tiran'm kenarında 

evlerini yaptırmıtlar; lngilizler el
çilik binası yaptırmak için bir dağ 
satın alımılar. Diğer devletlerin ki
ralanmıı evleri var. Tiran' da kor
diplomatik hayatı canlıdır. 

Balkan haftasına bizden başka 
Yunanldar geldiler. Romanya ve 
Yugoslavya son dakikada mazeret 
söylediler. Yugoslavya, belki ekalli· 
yetlerden bahsedilmesi tehlikesinden 
kaçmışbr. Romanya'nın niçin gelme 
eliğini bilmiyorum. Küçük mikyasta 
bu ,iki Avusturya, bu İmparatorluk 
oyuncak1arı, derin bir gurur içinde
dirler. 

Falih RIFKI 
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HARICf HABERLER •• 

M. Mellon aİ,.LOW.AT ... ...... , ... 
Gizli 
Diplomasi 

Döndüler 
Alman nazırlarını 

lngiliz kralı 
Avrupaya gelmek 

için altı hafta 
me.zuniyet alıyor Harbi umumi içinde Amerikanın da kabul etti. 

Reisicümhu.'.°" olan ~ilson'.~'.' 14 LONDRA 8 A. A. _ M~ Avrupa ve Amerikada harp borç· 
!arının tedricen ten~iti veya külliyen 
ilgası meseleıi ıiinün en mühim 
mevz-ularından biri halinde müna
kata eclilmdrtedir. Diinya ikhaat ve 
teslihat iılennin çapraıık ve biribiri
ne kentli oldufu bıı umanda, mü
nakata edilen meyzuun ehemmiyeti 

madde ıeklınde tesbıt ettıgı ıulh 1 ' . 
tarUarından biri de gizli cliplumaıi- Brüning ile M. Von Kurtıus 
nin ilga edilmesi idi. Wihon bütün öğle vaktı kral tarafından ka
clertlerin baıı, devletlerin gizli mü- bul edilmişlerdir. Mumaileyhi
zakerelerle gizli itilaflar aktetme- ma, ıehir kiyafetinde idiler. 
sinde olduğunu iddia ediyordu. Fa- Saraya girdikleri zaman kay 
kat zavallı Wilson bilmiyordu ki, l "h 1 ·· ·· •· kendiliiind.n anlatılır. • 

Amerikaldar, barp borçtarmui il
caamm, Avrupa devletlerinin teali
bat yarıımda oarfettikleri parayı 
çopltmaktan bqka bir ite yaramıya 
cğı kanatindeclirler. Halbuki diğer 
taraftan Amerikanın 11nai iıtihaalab 
o kadar arth ki, timdi genit ecnebi 
mahreçler arıyor. Avrupalılar ise 
para olmadıkca Amerikaya ne borç
larını verebilirler, ne de Amerikan 
emtiaımı satın alabilirler. Eğer borç 
tar ilga ediline . ki yekun on milyar 
dollar tutuyor - bu para ile Ameri
kan emtia11 oabn alabilirler. 

gu u ve zı nen mefgu gorunu V ersay sulh konferansının maıaıına 
oturur oturma>:, kendi müttefikleri yorlardı. 1914 senesinden beri 
tarafından imzalanmı! saymz gizli Almanya hülİ:ümeti erkinın
muabedelerle karıılaşacaktı. dan Buckingam sarayına kabul 

Görülüyor ki, Amerikalılar borç-

M. Mel/on 
tarın ilgasında iki hedef gözetiyor
lar: Borç parasını teslihat masrafına 
ilive ettirmemek ve Amerikan emti
asına müşteri temin ehnek. 

Amerika Maliye nazırı M. Mel
lon'un Avrupa seyahatinden bahoe· 
dildiğine göre, bu meselenin nasd 
bir inkqaf göstereceğini ilerde an
lıyacağız. 

Lilaf devletleri, V ersayda gizli İl· 
tifaklart, Wilson'uo prensiplerini 
kabul etmezden evvel aktettiklerini 
mazecet olarak söylediler ve sulh 
muahedesinin. imzasile açdacak yeni 
devirde gizli diplomaıiye mahal 
verilmeyeceğini bildirdiler. Hatta 
devletler arasında imzalanan her 
itilafın Cemiyeti Akvamca tescil e

dilmesi de bütün devletler tarafın. 

dan kabul edildi. 
Fakat huylu huyundan vaz geç· 

rneyeceğinden az zaman sonra dev
let riea.Ji gene gizli djplomasi tariki

ne süliik ebnitlerdir. Siyaseti en a~ 
çık olan devlet şüphesiz Türkiyedir. 

Chaquers mülakatı gizli diploma
sinin en 'bariz nümunesidir. İngiliz 
ve Alman Nazırları arasındaki bu 
müzakereler bize harbi umumiden 
evvelki zamanı yaşatıyor Alman 
Batvekili lngiliz Başvekilini sayfi. 
yesinde ziyaret etmiş, baş başa ve. 

rip göriifmÜşler"" Sonra n~redilen 

bir beyannamede ı nazırların hiç bir 
§eyden bahsetme4ikleri bildiriliyor. 
Alman Başvekililiin sırf tebdili ha. 
va için veyahut 'f' bir akrabayı zi. 

yaret edermiş r!\>i Londıaya gitti
ğine ihtimal ven:llek safderunluk o

lur. O halde ne gÖrüşmüılerclir? 

Dr. Briining, bu suale cevap olarak. 
diyor ki: 

- Matmazel Mac Donald tarafın. 
dan gösterilen hüonü kabulden do
layı pek mütehassis olduk. 

Görünüyor ki zemane diplonıat

ları gizli diplomasi iılerinde harp
ten evvelki diplomatlara dahi taf çı
karıyorlar. Yani Versay sulhüne ve 
Cemiyeti Akvam mi:sakına rağmen, 

gizli diplomaoi ifinde "alem gene ol 
iilem, devran gene ol devran,, drt". 

VAŞİNGTON, 8 A.A. - Alman 
yanın tamirat bedellerini tediyeye 
kabiliyeti olmadığmı mülin beyan
nameıi burada resmi hiçbir tebliğ 
yapılmasını intaç etmemiştir. iyi ma 
lıimat alan mahafile göre bu beyan
name hükUmetin noklai nazarını 
tebdil edemiyecektir. Bu noktai na· 
zar §Udur: "Tamirat meselesi ile Beynelmilel hava 
Beynelmilel borçlar meselesi kat'iy-
yen biribirine bağlı değildir. Maa· federasyonu 
mafih bu haber büyük bir intiba tev BÜKREŞ, 9 A.A. - Bey-
lit etmiı ve M. Stimson ile M. Mel-
lon'un yakmJa Avrupaya seyabat nelmilel hava federasyonu kon 
edecekleri havadisi bu intibam ıid- feransı murahhasları bu sabah 
detini arbrmıytır. Bilhassa Nevyork Tinayaya hareket etmişlerdir. 
Times Herald Tribun gazetelerinde Konferans Tinaya' da mesaisi
fikirleri makes bulan bazı mabfeller ne devam edecektir. 
hükumetin borçlar meselesi tahdidi 
teslihat meseıe.i ite .. k. alikac1ar Bir tayyare kazası 
addetmek suretile tetkik etmeği det" 
piş eylemekte bulundu;unu i:ırap RANGON, 8 A. A. - Air -
etmektedir. Orient kumpanyasına ait bir 

M. Hoover'in nııtkunda şaret ey- pasta tayyaresi Saigon'dan ge
lediği veçhile hükumet tahdidi tesli- lirken bir nehre düşmüş ve par 
hat meselesini borçJara ait her türlü b 1 
abk~ımn tadili için zaruri bir mukad çalanmıştır. İçinde u Unan 4 
dime telakki etmektedir. Tamirat kiti ölmüştür. 

~;;.._~_;;~~~~~~~~ me•elesinin yeniden tetkiki için tam h" . ""tt hid · l,,_ d t di.-. 
ıd ·-· . . . ırı mu e eyı a '"'a ar e me gı-

zaman ge ıgını ve bunun esas ıtı· . · 1 ki b be b""k' 
b ·ı h"k k 1 !d - f nı ışrap ey eme e era r, u u-
arı e nıu ı ve ma u o ugunu ı ı· b - ,,kata tamame 

5 
· • 

·· · 1 me ın u mu.Llil n eyırcı soyleyen M. Borah'ın beyanatına .. M B , 
b.. ··k h · ·ı· M . kalmadıgı muhakkaktır. orah ın uyu e emmıyet verı ıyor. wnaı- t · ·· u·· Alm•n tami 
1 h, d . bed . geçen cumar ee:ı gun - -ey Almanya an taımrat elı o- ı t t ·ı· 1 h" d ay d ·· . ra ının enzı ı e ın e an a soy~ 
larak alacaklı olan devletlerın Al- I 1 d""" t k h' · ··ıt h"d · • . . e ıgı nu u cenıa ırı mu e ı enın manyayı harabıye sevkebnekle bic ı k · ·· im k• 
b" k kla .. J 4 no taı nazarına t~rcuman o a .. a-
1~ şey Aazanamıya_cak rdı~n~ h~oy e- dır. M. Borah'ın bu nutku ç.ok ma-

mıı ve \rrupanın ı tııa ı ın ıtat1.. 'd d 
Alın d. . . ._~ 1 - nı ar ır. nm ve anyanın te ıye muşııuJil-

tının baılıca sebebi teslihat yükü Çünkü mumaileyh öteden ben 
olduğunda ısrar eylemiJtir. böyle bir tatilin şiddetle muanzi idi. 
Seyahat altı hafta sürect1k Binaenaleyh bu sözler tatil aleyhin-

de bulunanlaı arasında ilk ayrılıktır. 
VAŞiNGTON, 8 A.A. - Resmi 

muhafilde Maliye nazırı M. Mellon 
un munbaaıran mezuniyetle seyahat 
edeceği söyleniyor. M. Mellon cu
martesi giinü lngiJtere'ye hareket e
decek ve oradan Fransa'ya gidecek
tir. Mumaileyhin mezuniyeti altı 
hafta sürecektir. Maamafih bazı mü 
him şahsiyetlerle ve ezcümle lngil· 
tere bankaıu müdürü ile nimresmi 
mülakatta bulunması gayri kabili 
ictinaptır. 

M. Borah'ın nutku 
NEVYORK, 8 A.A. - Nevyork 

Times gazetesinin Vaşington' dan is 
tihbarına nazaran, M.. Hoover'in mü 
dütanı Checquers n1ülakatmın cem.a 

M. Borah'ın nutkunda en ziyade 
ehemmiyet verilen kısım Avrupa'da 
ıilih1arın tenzilinin Amerika'da ta
dilat aleyhinde bulunanların hattı 
hareketinde bir tebeddül vukua ge
tirilebileceği hakkındaki sözleridir. 

Ayanda bir söz 
V AŞINGTON, 8 A.A. - Ayan 

Maliye encümeni reisi Bringhaın, 
dünya buhranrrun izalesine yardım 
edilmek üzre harp borçları tediyalı-
nın iki üç sene müddetle tehirini 
tasdike amade olduğunu, fakat borç 
ların ilga veya tadiline temamen 
muarız bulunduğunu söylemiştir .. 

edilenler mumaileyhimadır. 

LONDRA, 8 A. A. - Bu 
akşam Almanya sefaretinde ve 
rilen ziyafette M. Brüning ile 
M. Yon Kurtius hazır bulun
muşlardır. Davetliler arasında 
bilhassa M. Mac Donald M. 
Henderson ile M. Baldwin ve 

Sir Avusten Chamberlin nazarı 
dikkati celbetmekte idi. Ziya
fetten sonra 400 kişinin iştirak 
ettiği bir kabul resmi yapılmış
tır. 

LONDRA, 8 - (A.A.) 
M. Bruning ile M. Kurtius sa
at 8, 18 te Landradan, Sout
hampton'a hareket etmişlerdir. 
M. Kurtius, Reute~ Ajansına 
beyanatta bulunarak her ikisi
nin de Chequers mülakatından 
çok memnun kaldıklarını ve o
rada gördükleri hüsnü kabul
den fevkalade mütehassis bu
lunduklarmı söylemiştir. M. 

Kurtius, Chequers mülakatının 

beynelmilel teşriki mesai için 
faydalı olduğunu ilave eylemiş 
tir. ~ 

Alınan nazırlarının hareke
tinden bh·az eve! Avusturyanın 
Londra sefiri Baron F ramc
kenstein gelerek Alman nazır
larile ciddi mülakatta bulun
muştur. 

Aodetten evfle[ 
LONDRA, 8 - (A.A.) 

Alman Bqvekili M. Brüning 
dün akşam Wzstend oteline 
gelmiş ve her türlü beyanatta 
bulunmaktan imtina ederek a
partımanm kapısmı kapatmış
tır. 

Bu esnada Hariciye Nazm 
M. Von Kurtius İngiltere Ha
riciye N·ezareti tarafından yerli 
ve ecnebi matbuata tevdi olu
nan resmi tebliğ hakkında iza
hat vermiştir. 

M. Von Kurtius, resmi teb
liğe pek az bir şey ili ve edece
ğini söyledikten sonra İngiliz 
Batvekili ile arkadatlarmın 
Miss lsabelle Mac Donald'ın 
gösterdikleri samimi kabulü e
hemmiyetle kaydetmittir. 

M. Von Kurtius bugünkü 
müşkülata çare bulmak üzere 
muvafık görülen milli ve bey
nelmilel tedbirler hakkında tıı.s 
ribatta bulunmamış ve ancak 
mümkün olan bütün vasıtala
rın kullanması lazım geldiğini 
söylemekle iktifa etmittir. 

Resmi tebliğin Chequers'te 
gÖrÜ!Üleceği ümit olunan me
selelerden bahsetmemesi bü
yük bir merak uyandırmıttır. 
Bu meselelere Chequers'te te
mas edilmemiş olması pek az 
mühtemeldir. Alman mümessil 
leri M. Mac Donald'dan ayrı
lırken gördükleri lutufkirlık
tan dolayı minnettarlıklarını ar 
zetmişler ve yakında İngiliz 
Nazırlarının bu ziyareti iadeye 
imkan hasıl olacağı ümidini iz 
har eylemişlerdir. Chequers 
projesi hakkında fazla tasrihat 
ta bulunulamaz. 

Almanyadaki asker 
BERLiN, 8 - ( A.A. ) -

Siyasi mahafil, Chequers müla 

., 

ANKARA, 9 (Telefonla) - Kütahya'da meb'usluga in 
hap edilen Utşak ve Tavşanlı beleidye reisleri Alaeddin ./~ H 
Beylerin mazbataları bugün Meclise gelmiştir. Muallel olan. 
mazbataların tetkiki için yeniden bir encümen teşkil edilecekti 
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Muhafız gücü bisikletçilerö 
Erzurum yolunda 

TERCAN, 9 A.A. - Muhafız gücü Bisiklet<:ileri bugüO da 
Tercana muvasalat etmişlerdir. Sporcular halk tarafından alkı 
lanmıştır. Sporcuların hepsi zinde ve neş'eli bir haldedir. Yar 
Erzunıma hareket edeceklerdir. 

Sey 
11"1 

iş Bankasının Afyonkarahisar şubesi~ 
AFYON KARAHlSAR, 9 A.A. - İt Bankasının Afyon 

rabisar Şubeıi yarın merasimle açılacaktır. 

Ajanslar konferansı Peşte'de açıldı 

kat 
~en: 
tile 
tır. 
leı · 

PEŞTE, 8 A. A. - Mütte- ı V~lf Ajansı müdürü M. Ri tağ 
fik telgraf ajanslarının beşinci ikinci reislildere, F abra Ajaıı ha 
konferan11 bugün burada açıl- müdürü Lon Amato katipliğ 
mı!tır. Macar Ajansı Umu~ intihap olunmuttur. Murahh~ 
Müdürü M. Kozma konferansa !ar öğleyin Naibi Hükiimet 
iştirak edenlere "bot geldiniz" rafmdan kabul olunmuşlardır· 
demittir. Konferansın açılmasile birlilı: 

Havas Ajansı Umum Müdü- te Macar Ajansı, tesis tarilı 
rü. M. Meyno Reisliğe, Röyter nin 50 inci yıldönümünü teıil 
Ajansı müdürü M. Clement ile etmektedir . 

Metozadenin iflası 
meselesi 

Manisa noteri mah· 
kum o'du 

ADANA, 9 (Hususi)- Me- MANİSA, 9 - Zimmetiıı'. 
tozade Osman Beyin iflası hak 1 para geçirdiği iddiasile mev1'11 
kında Banka Komerçiyale ta- fen mahkemeye verilen Manisi 
rafından müddei umumiliğe noteri Abdullah Bey bir ay haP 
vuku bulan şikayet üzerine, if- se mahkum edilmiştir. Sabıkı· 
lasın hileli olup olmadığı bura sı olmadığından Abdullah Be· 

··dd · ·ı· ~· d 1 t yin ce:ı:ası tecil edilmiş ve 'ke~ mu eı umumı ıgın en s an- d" . b b k 
b 1 "ki · t" hk · ısı ser est ıra ılmıştır. u ı ncı ıcaret ma emesıne S il . 
sorulmuştur. e erın zararı 

U k h . ANKARA, 9 - Son günlerılı ·şa ta spor sa ası yağan şiddetli yağmurlardan bii•11 

UŞŞAK, 9 A. A. - Şehri- olan seller, Ankara Kayseri arası~d• 
miz belediyesinin yardımile (Yerköy) de tahribat yapmış, tre' 

yolunda da hasarat vücude gelınİf 
spor sahasının tanzimine baş- tir. Hattın tamirine devam edilrıı~ 
lanmıştır. Sahada tribünler ya tedir. 
pılmaktadır. 

San'at, İdman, Kurtulut 
Birliği klüpleri yakında İspar

taya gitmek üzere hazırlanmak 
tadırlar. 

Papa vekili koğulma -
mış, memleketi terke 

davet olunmuş 

1 •••••• 1 

Bari panayırı 
BARI, 8 (A.A.) - Sark meınle

ketlen panayin beyeti tertibiyesi~e 
gelen bir habere göre Sovyetler bir
liği hükiimeti gelecek EylUlde açıl> 
cak tark memleketleri panayırıol 
Garp memleketlerinde Rusyayı teııt ı 
sil etmekte olan ticaret odası va, '!', 

sile iıtirak edecekir. Bu işirak ke: r, 
yeti fevkalade bir ehemmiyeti h•iı 
olacaktır. 

Cihan orta siklet boks 
şampiyonluğu 

ıe 

at 
v 

ın 

k 

1 
lı 
ı· 

VATICAN, 8 A.A. - Pa
panın Kovno mümessili Barto
loni'nin "Litavanya arazisinden 
ihraç olunduğu haberi, şekil i
tibarile doğru değildir. Monse
nyör Bartoloni ihraç olunma
mııı ancak Litvanyayi terke da 
vet edilmiştir. 

ŞİKAGO, 8 A. A. - Orl' : 
siklet boks cihan şampiyonll 1 
Max Rosenblaom kndisine 

Mısırda dir yangın 
KAHiRE, 8 A.A. - Kefe

rülgayyat civarında bir köyde 
yangın çıkımı ve 130 ev yan
mış ve 5 kadın ile 2 erkek öl
müştür. 

Varşovada komünist 
yahudiler 

V ARŞOV A, 8 A.A. - Zabı
ta Yahudi komünist grupu aza 
sı arasında tevkifat yapmııtır. 
Bunların elebaşıları adliyeye 
mensuptur. 
~~~,;;,.,~ .... ~ ................. ~- ....... 
katından sonra öğrenilen neti
celer hakkındaki İntıbalarmı 
pek saklıyamayor . ve Fransız 
matbuatının vaziyeti tetkik e
derek Paris gazetelerinin mez
kur mülakat aleyhinde cephe 
almış olmalarını Almanya'nın 
maksadına nail olduğu suretin 
de telakki ediyor. 

Mezkur ma'hafil, M. Brüning 
ile M. Kurtius'un M. Mac Do
nald ile yalnu Almanya'mn ik
tisadi vaziyeti hakkında gÖrüf
mÜ§ olmayıp mülakata Harici
ye ve Ticaret Nazırının ve· İn
giltere bankası müdürünün de 

iştirak etmiş olmasına büyük 
bir ehemmiyet atfetmektedir. 

Alman hükfimetinin pek ya
kında tediyatm tehirini talep 
etmesine intizar olunabilir.Sağ 
cenah matbuatı ise müttefikan 
Chequers mülakatının ameli 
hiç bir neticeye varma<lığırı 
yazmaktadır. 

meydan okuyan bir rakibe kar· 
şı bu ünvanını nizami müddei 
zarfında müdafaa etmediğirı· 

den boks federasyonu orta sik
let boks cihan şampiyonluğıı· 
nun münhal olduğunu ilan er· 
lemİ!tİr • 

Batan bir vapurdaki 
alhnlar 

NEVYORK, 8 A. A. --
"New - Y ork Times" gazete 
si, İf adamlarından mürekkeP 
bir grupun 1925 senesinde Bre 
zilya sahillerinde batmış olııll 

(Prince des Asturies İsmindeki 
İspanyol vapurunun hamil ol· 

duğu bir milyon kıymetindeki 
hamulesini çıkarmak için Llo
yd kumpanyasında.o mezuniyet 
almış olduğu ve bu sahillerde 

skandal yapmak için istihza· 

ratta bulunduğunu tazmakt•· 
dır. Hatırlardadır ki Arjantiıı• 
den 600 Alınanı götürmekte o
lan bu vapurun batması netice 
sinde 450 kişi boğularak ölmiit 
idi. 

Italya ordusunda MacaJ 
alayı 

ROMA, 8 A.A. - Krıııl, 
Roma garnizonunda bulunaJl 
askerleri teftiş etmiştir. Bunıı 
müteakip altıncı Macar ala),.. 
nın hey' eti murahhasasmı kııı· 
bul etmiştir. 

Heyeti murahhasa krala, 
mezkfir alayın fahri miralaylı', 
ğına tayin edildiği hakkında1'lt 
tezkereyi tevdi etmistir 
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oklorlar kazanç vergisinin tadilini isteyorlar 

" 

Ekonomi 

Bülent vapuru son 
anlaşmayı bozdu 

B 
Navulu kırınca digcr vapurcular 
a navulu kırmağa mecbur oldular 
Karadeniz hattı üzerinde 

~isefainle milli vap<ır kum
kııyalarından esaslıları arasın 

sİ ılt vaki olan son itilaf üzerine 
lekabet ortadan kalkmıştı. Fa
lıtt bu sefer Alemdar zadeler
ılen biri elindeki Bülent vapu-
tile bu grupla r ekabete çıkmış

dJ lır. Alemdar zadelerden diğer-
lerinin itilafa dahil olmasına 

R" rağmen, diğerinin takip ettiği 
hareket hayretle karşılanmış
tır. Bu vaziyet karşısında grup 
•apur navlınlarmı yeniden kır 
llııştır. 

Kerestecilerin bir 
içtimaı 

Kereste ihracatımızın inkişa 
Fı hakkında fikirlerini almak ü
tere kereste tacirleri bugün sa
lt üçte Ofiste bir içtimaa da
•et edilmişlerdir. 

Buğday konferansının 
verdiği karar 

ihracat ofi>ine gelen malu
llıata nazaran, Londra buğday 
konferansı hitam bulmuştur. 

Cereyan eden müzakerat ne
ticesinde buğday zeriyatı için 
arazinin taksim veya tahdidi 
hakkında alakadar memleket
ler için şayanı kabul bir sistem 
bulmak maksadile, buna muha 
Hf olan Rusya ve Amerikanın 
da muvafakati alınarak, bir ko 
misyon teşkili takarrür etmiş
tir. 

Rusyanm bu meselede gös-
terdiği tereddüt ıundan ileri 
gelmektedir. 1930 da Ruaya
nın buğday istihsalatı 29,5 mil 
Yon ton idi. Bu sene 36,5 mil
YOn ton olacaktır. Bu buğday 
~rtımı. Rusyanın zararını mu
cip olmamıştır. 

11,5 milyon ton 
buğday 

Bir istatistiğe nazaran, bu 
istihsal senesinden gelecek is
tihsal senesine crhan stoku ola 
rak 11,5 milyon ton buğday 
devredilecektir. 

Romanya buğday 
ihracat birliği 

Gelen malumata nazaran, 
Romanya hububat i'hracatçıla
rı arasında bir birlik tesisi ta
karrür etmiıtir. 

Bütün istihsal ve ihraç şir
ketlerinin, kooperatiflerin işti
rak ettiği bu birliğe girenler 
ihraç resminden muaf tutula
caklar. buna mukabil dahil ol
mayanlar 'ihraç ettikleri ~·~
dan 10 tonluk behr vagon ıçm 
2600 ley vereceklerdir. 

Kooperatif tetkika
tından avdet 

Romanya ve Bulgaristanda 
kooperatif teşekküllerini tetki 
ke giden şirketler komiseri 
Remzi Saka Bey avdet etmit
tir. 

Hayvan borsasında 
bugünkü içtima 

Yeni hayvan borsası mec
lisi idaresi bugün ilk içtimaını 
yapacaktır. 

Hayvan borsası komiserli· 
ğine yeniden kimse tayin e_dil
mediği için bu içtimaa komıser 
namına Ticaret müdürü Muh
sin Bey iştirak edecektir. 

lktısat Vekaleti deniz 
müşaviri 

iktisat vekaleti deniz mü
taviri Şevket Bey Ankaradan 
şehrimize gelmiştir . Şevket B. 
dün Deniz Ticaret müdürlü
ğünde bir müddet meşgul ol
muştur. .......... , ...... 
Kambiyo Borsası 

!sterlin 1030 l{uron 15,95 

Dolar 0,47,28 Şlllng3,36,12,50 

Frank 12,06,50 Pezeta 4,91,50 

Liret 9,02,25 R. mark t,99,00 

Frank B. 3,39 Zlotf 4,20 

Drahmi 36,41 Pengu 2,71 

Frank 1. 2,43,59 Ley 79,37 
' Leva 65,10 1 11ı11ar 26,72 

-F-lo_r_ln~-,-•. ı-7~,5::0~f ~~voneç 1088 

Borsa 
harici { 

Ahın 903,50 
Mecidiye 54,00 
Banknot 261,50 

Esham ve Tahvilatın nevı 

istikrazı dahili 96 
Duyunu muvahhade 64,50 
ikramiyeli Demiryolları 4,00 

...... ________.. •• .....-:sıra ...... 

Muhafız gücü atlıları bu sabah 
Edirnege hareket ediyorlar 

Evelki gün tehrimize gelip 
binicilik mektebinde misafir e· 
dilen muhafız gücü atlıları dü· 
nü istirahatle geçirmitlerdir. 

Bu yürüyüş, havalar yağ
murlu gittiğinden müşkül ol-

Cografya heyeti ltal
yaya gitti 

F l"ansanın Lil tehri coğrafi
ya cemiytinden bir hey'et teh
rimize gelerek Borsaya gitmiş 
ti. Hey'et Bursada tetkikat yap 
tıktan sonra, buraya dönmüt 
ve ltalyaya gitmiıtir. 

Kazaları teftiş 
Mülkiye müfettitleri Eminö 

nü ve Beyoğlu kazalarını tefti
şe başlamışlardır. Bilhassa ce
za ve muhasebat kısmı tetkik 

masına rağmen, program tama 
men tatbik edilmittir. Muhafız 

gücü atlıları bu sabah saat altı
da Edimeye 'hareket edecekler 

dir,. 

Yugoslav sefareti 
müsteşarlığı 

Yugoslavya'nın Atina sefa-1 

reti müste,arı M. lovanoviç 
Ankara sefareti müstetarlığına 
tayin edilmiştiı·. Mumaileyh 
şehrimize gelerek Ankaraya 
gitmiştir. 

Yunan sefiri geldi 
Yunan sefiri M. Polihronya

dis Ankaradan şehrimize gel

miştir. ' 

Viliigett~ 

Askerlik 
Her kazada şube 
teşkilatı olacak 

Vilayetin yeni mülki teşki
latındaki noksanların mühim 
bir kısmı ikmal edilmişti. 

Aldığımız malıimata göre, 
askerlik şubeleri teşkilatı da 
ona göre tadil edilerek her ka
zada bir şube tesis olunacak
tır . 

Sirk 10 bir. lira kazanç 
vergisi verdi 

Ben Amar sirkı evelki gece 
Bulgaristan'a gitmil}tir. Pazar 
gecesi son oyun bitince Def
terdarhktan yapılan tebliğat 
mucibince hesabatı tetkik olun 
muş ve 10,000 lira kuan'ç ver
gisi alınmıştır. 

Kruvazör gitti 
Dönüşl~ Danimarka sefirini 

Yunanistana götürecek 
Beş günden beri limanımız

da bulunan Danimarka kruva
zörü dün akşam saat 17 de 0-
desaya müteveccihen hareket 
etmiştir. 

Misafir bahriyelileı· dün ak
şama kadar şehrin şayanı tema 
fa mahallerini gezmişlerdir. 

Danimarka kruvazörü Bah
riye takımının Galatasaray ta
kımile dün yapması mukarrer 
olan futbol maçı, gemının er
ken haraket etmesi yüzünden 
yapılamamıtbr. 

Danimarka gemisi Odesa
dan dönüşte limanımızda bir 
saat kadar kalacak ve ayni za
manda Danimarkanın Atina se 
firi de olan Ankara sefirini ala 
rak Yunanistana hareket ede
cektir. Sefir dört gün sonra av 
det edecektir . 

Teşekkür 

İST ANBUL, 9 (A.A.) 
"Niels Juel., Danimarka kruva 
zörü süvarisi ile zabitanı, gemi 
n.in İstanbul limanında bulun
duğu müddetçe Türkiye Cüm
huriyeti makamatı resmiyesive 
İat;,!lbu'. halkı tarafından Da
nim~rkı.lı bahriyelilere karşı 
gösteı·ilen nazikane ve samimi 
misafirperverlikten dolayı pek 
ziyade mütehassis olduklarını 
beyan ve hissiyatı minnettar"'" 
nelerinin alenen arz ve iblağı
na Anadolu Ajansını tavsit ey
lemiılerdir. ....... ' 
Tıp talebe yu~dunda

ki hadise 
Dünkü nüshamızda bp tale

be yurdunda geçen hadiseden 
bahsetmiştik. Bu yazımızda is
mi mevzuu bahsolan talebeden 
Fuat Ef. dün gazetemize şu 
mektubu göndermiştir: 

"9 Haziran tarihli nüshanı
zıo altıncı sahifasmda intitar 
eden Tıp talebe yurdundaki 
hadise serlevhalı yazıda şahsı
mı alakadar eden noktala;ın şu 
tekilde tavzihini rica ederim. 

1 - Müdürün yanına pijama 
ile çıkmadım, üzerimde elbi
Hm vardı. Yalnız ayaklarımda 
terlik bulunuyordu, Çünkü da
ha fazla hazırlanmıya vakit 
müsait değildi. 

il - Müdürlük odasına e
limde tabakla ııirmedim. Şika
yetimi müdür katipler odasın
dan çıkarken yaptım. 

111 - Her gün ayni yemek
leri yediğimizden değil, öğleye 
verilen yemeklerin aynen akta
ma da iyi pişmemiş olarak ve
rilmesinden, ve tabakların, bar 
dakların kirli olmalarından şi
kayet ettim. 

iV - Bu tekilde müracaat 
ilk defa değildi. Müteaddit de
falar arkadaılarım yemeklerin 
iyi idare edilmediğini müzake
reci doktor beylere bildirmiı
ler. Onlarda bu hususta salahi
yetleri olmadığını, müdürlüğe 
müracaatımız icap ettiğini şöy 
!emişlerdi. Ben o gün arkadaı· 
!arım arasında elbiseli bulun
maklığım hasebile müdürlüğe 
müracaat için seçilmiştim. 

V - Taı-' c ~zasımn pijama-

~ 
Çamur Şevket nasıl 

öldürüldü? 
Kafirin tabancasın1 saklayan 
Fatma her şeyi inkar ediyor 

Çamur Şev~et isminde bir şahsı 
öldürmekle maznun Alaeddin ile 
Çamur Şevketin katilini gizlemek 
ve cürmün i.si.rrnı ortadan kaldır
makla maznun Fatma Sıdıka Hanı
mın muhakemelerine dün Ağırceza 
da başlanmı§tll", Okunan dava evra
kına göre Ali.edd.in vak'a geces i 
Çamur ŞevkeUe Jıirlikte vasıtalık 
ettiği anlaşdaı:i Fabna Sıdıkanın 
randevu evine gitmişler. Orada bir 
hayli içt ikten oonra Aliieddinle Ça
mur arasında l;ternedense kavga çık 
mış ve Alaeddin, . tabancasil2 dört 
el ateş ederek Çamur Şevketi ağ ır 
suı·ette yaralamış, aldığı yaraların 
tesirile çok geçmeden vefat eden 
Çamurun cesedini metresi Fatma 
Sıdıkanın yardımile sürükleyip du~a
rı çıkarmışlar. 

Alaeddin, bu işi bitirdikten son
ra tabancasını Fatma Sıdıkaya tes
lim ederek ortadan sıvı~mış. Ertesi 
günü de polisler yakalayıp karako
la getirmi~ler. 

Dünkü celsede ma~nun Alaeddin 
tamamen inkar yoluna saptJ, ve gU
ya ~ıdıkarun evinde Çamur Şevket
le hır odaya çekildiklerini, Şevket 
karyolada yatarken kendi de yanın
daki sedire uzandığını, henüz uyu
yacak kadar vakıt geçmeden kapı
nın birdenbire tekmelenerek açıldı
ğını, içeriye giren dolgunca vücut
lu eli tabancalı bir adamın derhal 
Ç~ur Şevketin yattığı karyolaya 
bir el ate, ettiğini, kendisi bu vazi
yet karşısında artık orada durmaya 
rak pencereden atlayıp kaçtığım, 
Çamur Şevketle ahbaplıkları eski ol 
duğunu uzun uzadıya anlatb. 

Evie değil, de nerade? 
Sıdıkaya gelince bu da inkar edi

yor vak'a gecesi evde olmadığını 
söylüyordu. Reif.İn: 

- Evde detilsen nerdeydin? 
sualine kartı: 

- Efendim, oöylemese ayıp kızla
ra mü,teri bulmJfa çılmuıtnn .• dedi. 
Halbuki ~t sıfatile dinlenen di
ğer Sıdıka Hanımın kızı Leman, bü 
tün hakikatleri olduğu gibi söyle
di. Lemanın ifadeıine nazaran Ali
eddin Çamur Şevketi vurup öldür. 
dükten sonra cesedini tekm~leyerek 
bir takJm küfürler savurmuf, aonra 
tabancayı Fatma Sıdıkaya teslim e· 
derek hiçbir şey geçmemiş gibi evi
ne gibni!tir. 

Annenin göz yaşları 
Muhakeme cereyan ettiği sırada 

davacı mevkiinde bulunan Çamur 
Şevketin ihtiyar annesi bir aralık 
kendini zaptedemiyerek höngür 
höngür ağlaınağa baıladığından sa
londan dıf'lrı çıkarılınııtır. 
• Dğer şahitler gelmediğinden mu
hakeme bunların celbi için baıka 
güne bıralalmıttır. 

Hikmet B. ne diyor? 
Kadriye H. davası münaoebetile 

Cemiyetler 

Sütçüler idare 
heyeti 

Dün heyeti umumiye içti
maı ve intihap yapıldı 
Sütçüler cemiyeti idare heye 

ti intihabı bundan bir müddet 
evvel yapılmış, fakat ekseriyet 
olmadığından talik edilmitti. 

Dün sütçülerin yeniden inti
habı yapılmı,tır. Sabah saat do 
kuzdan ak9am 16 ya kadar de
vam eden bu intihapta gene ek 
seriyet bulunmamakla beraber 
ikinci defa olduğundan intihap 
muta addolunmuttur. 

Turing klüp idare hey' 
eti bugün toplanıyor 

T uring Klüp idare hey' eti 
bugün toplanacakbr. Hey'eti 
idare reisi Reıit Saffet Beyin 
bu içtimada Prağ ve Peşte kon 
greleri hakkındaki raporunun 
tetkik ve müzakere edileceği 
ıöylenmittir. 

lı olduğumdan dolayı verildiği 
ni kat'iyyen tekzip ederim. 

Esasen müdür bey iki gün 
evvel tebligatta bulunmak Ü· 

zere bütün talebeyi topladı
ğı zaman, yatakhanede, ye
mekhanede bahçede çalışmak
ta olan arkadaşların hepsi pi-

dün kendisile görüşen bir mubarririw 
mize sabık müstantik Hikmet Bey, 
şu beyanatta bulunmuıtur: 

- Dünkü gazetelerde bana atfen 
bazı sözlere teıadüf ettim~ Ben, Pa
zartesi sabahı Bandırmadan geldim. 
Şimdiye kadar hiç bir gazeteci ile 
temasta bulunmadım. Binaenaleyh 
gazetelerde şahsıma atfedilen sözler, 
benden sadır olmamıştır. Adliye Ve
kaleti aleyhine dava açtığım mevzuu 
bahsedilmişse de bu da doğru değil
dir. Ben, vekalet aleyhine dava aç
madım. Yalnız bundan iki ay evvel 
tahvilimin kanuna muvafık olmadı~ 
ğından bahis ile Şurayı Devlete mü
racat ettim." 

Hacının muhakemesi 
Sabık Musul meb'usu Nuri Be

yi öldüren Hacının muhakemesine 
dün devam edildi. Davacı vekili mah 
kemeye cinayetin taammüt suretile 
ika edildiğini İspat edecek bazı ve
saik ibraz edeceğini söyledi ve bir 
de istida verdi. 1 ddia makamı bun
lann deliili cürmiyeden sayılamaya 
cağı: kanaatinde bulundu. 

Gelmeyen şahitlerin ihzarı için 
muhakeme gelecek salıya kaldı. 

10 sene hapis 
Kunduracı Tabıini 25 kuruşluk 

bir alacak yiizünden öldüren Ab
dutTahman dün Ağırcezada 10 ıe
ne hapse mahkum olmuttur. 

Ali Osman 
Taşköprü ehalisinden Kazımı öl

düren Ali Osman Aiırcezada S ıe
ne hapse mahkUm olmuı ve cürmün 
ib.ında 18 yatını bitirmediğinden 
cezası 2,5 seneye indirilmiştir. 

Adliye tebeddülitı 
Kadrolar teblii edildi ve 

tatbikine baılandı 
lıtanbul Adliye erkim araımda 

yapılan nalol ve tahvilleri a:_eeen 
gün Ankaradan 
aldığımız bir tele
fon haberine atfen 
bildirmiıtik. Yeni 
kadro evvelki ak
ıam geç vakıt afa. 
kadarlaı-a tebliğ e 

dilmiş ve dünden 
itibaren tatbikiıl. 

baılanmıştır. Son 
Tahviller meyanın 
da Müddeiumumi
lik baı muavını 
Kemal Bey de tertian 3 üncü Ceza 
mahkemesi azalığına tayin edilmiı
tir. Kemal B. bugün yeni vazifeııine 
baılıyacaktır. Kıymetli Adliyecileri
mizden olan Kemal Beye muvaffa
kıyetler temenni ederiz. 

Posta 

Tayyare ile mektup 
Bu servis tevzi edildi 

Posta idaresinin tayyare pos 
taları gittikçe daha büyük bir 
rağbete mazhar olmaktadır. 

F ransanın tavassutile Belçi
ka ve lspanya'ya, Almanyanın 
tavassutile Danimarka, F ele
menk ve İngiltereye tayyare ile 
posta paketi ve mektup gönde
rilmesi için bu memleketler 
posta idarelerile anlaşılmııtır. 
Bu memleketlere tayyare ile 
gidecek mektup kabulüne bu
&ünden itibaren başlanacaktır. 

Bu mektuplar buradan Pa
ris ve Berline Cidna ve LUft 
Hanza tayyarelerile gönderile
cek ve oradan da diğer memle
ketlere gene tayyarelerle sev
kedilecektir. 

Buna mukabil Belçika için 
beher mektuptan 25, İspanya 
için 30, Danimarka, Felemenk 
ve fnııiltere için 20 şer kuruş 
zam ücreti alınacaktır. 

jamalarla gelmitlerdi. Bunlara 
ceza verilmedi. Zaten dolapla
nmız alt katta, kısmen sınıf

larda, kısmen de yemekhanede 
bulunduğundan yıkanmak ve 
giyinmek üzere pijamalarla, ye 
mekhaneye İı>mek mecburiyeti 
vardır.,. 

Belediyede 

Hudutlar 
Ne şekilde tayin ve 

tesbit edildi ? --·------
1stanbulun yeni tatbika baş· 

1 !anan belediye hudutlan hak
kında belediye mektupçusu Os 
man Bey bir muharririmize şu 
izahatı vermiştir: 

- Yeni hudutta, şehir civa
rında gayri meskün bulunan 
veya tenha olan köyler hariçte 
bırakılmış ve bu suretle bir az 
daha küçültülmüştür. Bunun 
sebeplerinden biri köylülerin 
köy kanunu ile idaresini arzu 
etmeleridir. İkinci faydası da 
şebrin fenni haritası yapdmak
taolduğundan, suhulet içindir. 
Bittabi bu haricte kalan ve 
dağmk vaziyett~ bulunan köy
lerin haritası yapılmaktadır. 
Buna mukabil Yeşil köy ve civa 
rmın haritası yapılmaktadır. 
Şehir dahilindeki nahiyelerin 
haritaları bitmiştir. Nahiye mü 
dürlüklerinin merkezi noktalar 
da ve vasaiti nakliyenin yaki
ninda olmasına dikkat edilmiş
tir. Halk şimdiki vaziyette ne
rede olursa olsun ikamet ettiği 
mahalden 10 dakika ilerisinde 
nahiye müdürünü bularak işi
ni görebilir. 

Fenni haritanın umumi ola
rak ikmal edilmesini müteakip 
bütün devlet şubelerine birer 
kopyası ile tamim edilecektir. 
Yeni harita bilhassa adliye için 
çok müfit olacaktır • ., 

Ekmek narhı 
Belediye ekmek narh komis

yonu dün toplanarak on para 
tenzilile ekmeğe 9 kurut narh 
koymut ve franceli 13,5 kurut 
ta ipka edilmittir . 

Yeni mahsul çıktıktan sonra 
ekmeğin daha ziyade ineceği 
ümit edilmektedir. 

Darülfünün emini dün 
Parise gitti 

Darülfünun emini Muammer 
Ratit Bey dün Parise hareket 
etmiştir. 15 gün sonra avdet 
edecektir. Mumaileyh College 
de France'm 100 üncü yıl dönü 
münün tesidinde bulunacaktır. 

Köy mekteplerindeki 
eczaneler 

Bu sene Maarif müdüriyeti 
köy mekteplerindeki sihhiye 
ve küçük eczahane teşkilatına 
daha ziyade ehemmiyet ver
mektedir Bu husustaki tahsi
sat bir miktar arttırılarak daha 
geniş bir tekilde istifade edil
mek çareleri temin edilecektir. 

Köylerde eczahane ve dok
tor bulunmadığından köy mek 
teplerinde baş muallimlerin ida 
resi albndaki küçük eczahane
den köylüye kinin, aspirin, ten· 
türdiyot ve saire gibi şeyler 
tevzi edilmekte, masaj ve pan
suman yapılmaktadır Bu kü
çük mektep teşkilatı talebeden 
ziyade köylü İçin faydalı ol
maktadır. 

Maarif hey' eti sihhiyesi bu 
gibi pratik bir şekilde kullanı-

Soruyoruz 
Tramvaylarda Lilet 

ücretleri, ekseriya kesir
lidir. Bunun içindir ki 
yolcu/ae bilet parası ve
rirken veyahut biletçi 
para bozarken müşkilat 
içinde kalıyorlar. Çok 
zamanlar da mesela on 
para gibi iadesi lazım 

gelen para üstü buluna
mayınca, ya yolcu on 
parayı artık aram?mak 
mecburiyetinde kalıyor 
veyahut ta bu güzden 
kavga çıkıyor. Birinci 
şıkta kondöktör başka
larına ait parayı alıko
gor demektir. lkieci şık
ta da tramyaglardaki 
ağız kavgası bitinceye 
kadar, hem arabalar u
zun müddet gol/arından 
alıkonuluyor, hemde yol
cular rahatsız oluyorlar. 

Bütün bunların önüne 
geçmek için acaba tram
vay şirketi karneli bilet
ler ihdas edipte, bu11ları 
hat başlarında isteyen
lere satmak suretile bir 
kolaylık temin edemez 
mi, deye 

Soruyoruz 

Doktorlar 
Etibba muhadenet 
cemiyetinde vergi 

işini konuştular 
Etibba muhadenet cemiyeti 

idare hey' eti dün bir içtima ya
parak, doktorlardan alınan ka
zanç vergileri hakkında müza
keratta bulunmuştur. Doktor
lar kendilerinden alınmakta O• 

lan kazanç vergisinin bazı esaı 
lara istinat ettirilerek daha faz 
la alınacağından endişe ettik
lerinden, hükumet nezdinde b• 
hususta bazı temenniyatta bu
lunacaklardır. Kazanç verıriei 
alınırken, doktorların muay~e 
hanelerinin vaziyeti, konfor• 
da nazan dikkate alınacak ka-

' zanç verğisi artırılacaktır. Dün 
içtima eden idare heyeti, H. U
mumiyeyi cumartesi günü iç
timaa davet etmeği kararlat
brmıştır. Vergi şekline ait te
menni yat hey' eti umumiye iç
timaında kararlaıtırılarak hü
kümete arzedilecektir. 

Bazı doktorlar yeni tekilde 
kazandıkları parayaa yakın ver 
gi vermek mecburiyetinde kala 
caklarmı iddia etmektedirler. ..................................................... 
labilen ilaçların sureti istimalle 
rini cetveller halinde izhar ede
rek köy mekteplerine tevzi ede. 
cektir. Yara ve saireyi bizzat 
baş muallimler sararak, panau
man yapacaklardır. Bunların u 
su ileri de yazılmaktadır. Bil 
ilaçlar köylüyP meccanen veril 
mektedir. 
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10HAZİRAN1931 
iDAREHANE -Ankara caddesi 

'lo: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 

htanbul. 
Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 --
ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylığı 400 kuruş 800 kuruş 

6 
" 

750 " 
1400 

" 
12 

" 
140ll 

" 
2700 " -·-

Gelen evrak geri verilmez 
Müdeeti geçen nushalar 10 kuruş 

tJır. Gazete ve matbaaya ait işler 
içın mUdiriyele müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanlann mes'uliyet.İni 

kabul etmez. 

HAZiRAN 1931 

Fırsat 
Süheyla ince bir sigara çı- 1 - Yüz, yüz elli bin liralık 

karıp mühmeli.ne dudağının u- adam .. 
cuna ilittirdi ve yaktı. - Evli mi? 

Bu kadını herkes tanırdı. U - Hyaır, karısı dört sene 
zaktan bacak bacak üzerine o- evvel ölmüş, ondan sonra ev
turutunu, arkadan sallanarak lenr.., '1İ§ .. 
yürüyüşünü görenler, kahkaha - eki, sen bu işi bana bı-
sını duyanlar: rak.. 

- İtte Süheyla derlerdi. Süheyla tüccarın adresini al 
Bir gün Kadıköyünden abla dı, mütemmim bir iki malumat 

:n 

Çapras kelimeler 
ı ı 3 4 5 6 7 8 9 ıo ı ı 

ı S A D A K A T • F JA L 
A°L A 1 M • A _ş AB 1 
D -~ L L [~ L • •1-.L!< D 
AT• E /L AZ t Z • E 
K•M•ii•OF•AR 

--ı- -- - --- - -

A K J ~4 T • A /• ~ • 
1i;-o R o~•••,N _ü_ • 
•ÇAL~K·- -~~MA 
A İİ -S- • R E H A V E T 

1 M A • K E L E p -,-R. 
ııAZA•T R-AMA• 

Dünkü şeklin halli 
ı2l466789litll 

sı evine geldiği zaman, Sühey sordu: 

li. bu gayrı muntazar ziyaretin _ Ben yarın akşam Kadıkö 1 -1-~ • - ~ - ~ - • 
sebebini sordu : 1 • • · h j-__ -_· -- !!!lf. • - ··---yüne ge irim, sıze netıceyı a 

- Vay abla, hayrola? ber veririm, dedi. 
- Doğrusu seni göreseğim $ * * _ • __ • • ~ _ _ _ 

geldi Süheyla.. Süheyla ertesi günü mevzu- • - • -_ - ·_[_· -_ • _ _ --Hot geldin. Kızım nasıl? 
Melihat. u bahis tüccar Kasım Efendiyi 

7 
_ • J • 

_ Kızın iyi .. Ben de zaten gidip gördü. Kasım Efendi i§i ~ _ -- • İi . - ] - ii -
onun için seninle konutmağa ni gücünü bırakıp, yazıhanesi- - - - - - - · • -
gelmiştim. Bilirsin ki Meli.hat nin kapısında "girilmez,, yazı

~---:S:: 

GLORYA 
Fennen havalandırılan yegane salondur. 

6u hafta Cumartesi güdü son matinesine kadar 
JEAN ANGELO ve DOLL Y DA VİS 

pirandello'nuo meşhur eserinden muktebes 
S O N N i N N 1 filminde. 

Yaz fiatları: 30 - 40 - 55 localar 200 kuruş 

Bu aktam ---1~ Bu akşam 
ELHAMRA Sinemasında I ~~~EK Sinemasında 

irae edilecek Herkesin beklediği film 

BİR TANGO LÜTFEN GEL EVLENELİM 
VILL Y FORST ve MARGUERIT A MORENO 

F E E M A L T E N ve ALiCE COCEA 

tarafından temsil edilen tarafından 

İlaveten: FOX Halihazır 
mükemmel bir operettir. 

ilaveten: FO X halihazır 
dünya havadisleri. 

dünya havadisleri. 
Paris'te müstemlekit 

; 
.. p•a•ri•sm'tie .. m•ü•s•t•e•m•lmek•a•·t ... s.er.-.. J ;ı.. ............. ~ ........ . sergisinin üşa .:ıı. gisinin küş Jdı. 

Harik Hayat Kaza ve 

'\ 1 

Bugünkü Hava 
Dün en faz1a hararet 22 

en az 16 idi. 
Bugün hava poyraz, kıs 

men açı'< ki~nıe"l bulutludur. 

on yedisine bastı. Şimdi bir h hususi bir odasında Süheyla ı • .ı• ı- -
tüccarın oğlu istiyor. Doğru- Hanımla bir Hat kadar konu§ 11·L~...!......:.......!.~~-=.;...~...:.......:...-• 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

• 

r 

fFa:•iDW 
Geçit başı 

Vaktile biribirinin aleyhine 
it.tıp tutan, bir spor seyahati o 
lunca gidenlerin bütün (kisbi 
veya vehbi) ne kadar kusur ve 
kabahatleri varsa döküp saçan 
gporcular vardı. Ve bu sınıf hiç 
olmazsa bu vadide emsalsizdi. 
Fakat bir kaç zamandır, maal
esef bu "yektilık,, !arını kay 
bettiler. 

Doktorlar onları bu vadide 
hayl; geçtiler.. Evvelleri bir 
hatayı fenni yapmış hekimler 
mahkemeye düştüğü zaman a 
leyi.inde mütalea beyen etme 
yı \ me.leki tesanüt) e muga-
yır bulan doktorlanmızın bu 
ı:ün arzettikleri manzaraya ba 
kıp ta şa~mamak imkanı yok 
tur. Bu çekişmenin yepyeni bir 
misalini yeni okudum Celil 

uhtar B. benim için: 

su Melahat için bundan iyi kıs tu. 
met olmaz. Fakat babası mu-
taassıp mı mutaassıp .. 

- E ... 
- Esi .. anlamamıt gibi yap 

masana ... Bu izdivaca razı ol
muyor. 

Süheyla anlamamazlıktan 
gelerek: 

- Sahi anlamayorum, ne
den razı olmuyormuş? dedi. 

- Şimdi beni söyleteceksin. 
Nasılsa hemşirem olmuşsun. 
Bu adam tahkikat yaptırmıf. 
Meli.hatin senin kızın olduğu
nu öğrenince, kat'iyyen razı ol 
muyor. 

- Oğlu 
mu? 

Meli.ha ti istiyor 

- istiyor mu ne demek? Öy 
le : sevişiyorlar ki .. Hatta ge 
çen gün bana geldi. Ne yapıp 
yapıp babasını kandırmaklığı
mı söyledi. 

- Sen ne yaptın? 
Dütüdüm, la§ındım 

Süheyla ertesi gün, Kadıkö
yüne, ablasının evine gitti. 
Gözleri yüzü gülüyordu. Belli 
ki müjdeli bir haber getiriyor
du. Ablası merakla sordu: 

- Ne oldu Süheyla? 
- Gyet mükemmel? 
- Razı oldu mu? 
- Evveli. benimle izdivaca 

raz ıoldu. Ailem ettim, kallem 
ettim. İhtiyarın gönlünü çal
dım. Yarın benim evime gele
cek Düğün hazırlıklarını konu 
§acağız. Hakikaten benim de 
böyle zengince bir adama ihti
yacım vardı • 

- Ya, Meli.hat? 
- Melihati bilmem. O da 

başının çaresine bakam. Benim 
burada eski gelinlik eıyam var 
dı. Bugün onları alıp götürme 
ğe geldim .. 

- Ben mütevazi adamım 

bar~m falan istemem! Bir di· 
ı ger meslekdaşı da buna ceva-
1 ben: 

bir çue bulamadım. Sen 
den akıl danışmağa gel 
dim. Melahat senin kızın
dır. istikbalini de dütünmek 
benden ziyade sana düter. Şim 
di hazır böyle bir fırsat çıkmış 
ken, bunun bir çaresini bulma
lı ihtiyarı kandırmalı.. 

Liseler Mllbayaal komisyonundan: 
Komisyonumuza merbut 

Kandilli ve Çamlıca mektep· 
leri sebzeleri 28-6-931 tari
hine müsadif pazar günü sa
at 16 da ihale edilmek üzre 
kapalı zarf usulile münaka· 
saya kanulmuştur. Taliplerin 
mezkur günde komisyona 
müracaatları. 

Evet amma o Fakültede
ki seririyatına hususi hastala
rını alıyor da ümmeti muham

ı ınede yer kalmıyor! demiş. 
Süheyla şöyle bir düşündü: 
- Bu ihtiyar dediğin kaç 

yaşında .. ! Canım, şu barem işleri bu 
:evap arasında münasebet ne? 
)onca, Celal Muhtar B. in hu-

- Şöyle elli yedilik var .. 
- Çok mu zengin.? 

• ~usi hastalarını fakülteye ya- ····-·············-.............. _ ............... .. 
. ırdığını aleme haber vermek çocuğu olmak tahakkuk etmİ§. 

b h k d Beşiği ilk ısmarlayan ve büyük çin bu zatın arem ak ın a 
, ;Öz söylemesini mi bekleniyor babalığı yaklaşan adam ayni 

Ju.... marangohza: 
1 Ben bu hali gördükçe beni - Ya u beşiği oğ um için 

nr konsiiltasyon zarureti hasıl ısm.ar~amış.tı?1, bari torunuma 
1 k a"b" ha t et emes· 1• yetıttır! Dıyınce marangoz he-

> aca ~ı ı s a m ın "Ik ld b. "d" 
•ıı ht · d"yo men ı a ığı ır mecı ıye pe " a an nıyaz e ı rum .. . . d d k 

Y b. b. · d kt 1 yı ıa e e ere : 
a ır ırıne zıt o or ar e Ef d" l ·d· · r 

. d.. h ı· . 1 ? r - en ı a şu mecı ıyenı. ıne uşersem a ım nıce o ur. r k d 1 . ı 
. . I en o a ar ace e ış sevmem. 1 Ben acele ışı sevmem. Şimdi size böyle değilse de 

Meşhurdur .. Herifin biri bir buna benzer bir iş: 
r.arangoza bir beşik ısmarla- Tahlisiye idaresi Karadeniz 
nı,, bir mecidiye de pey ver- boğazı dışına 1 hazirandan iti
niş. Marangozun eli ağırca i- haren bir işaret şamandırası 
niş. Be~igi yapamamış, yapa- koyacağını "Bahriyun,, a ilin 
namış payamamış.. O kadar ediyor .. Bu ilin 8 haziran ta
apamamış ki; kendisi için be- rihli gazetelerde çıkıyor .. Ace 
ik ısmarlanmış olan çocuk bü leye ne lüzum vardı.! 
ümüş, evlenmiş ve onun bir FELEK 

Etibba Muhadenet 
ve taavün cemiye
tinden: 

Önümüzdeki cumartçsi gü
nü saat birde Etibbayı şid

detle alakadar eden kazanç 
vergisi hakkında görüşmek 

üzre eski Türk ocağı bina
sında fevkalade bir içtima 
akıledilecektir. Bütün azanın 
teşrifleri 

"Milli_qet., in Edebi Romanı : 5 \ hayatlannı merakla okumıış

--~...,.,,__~~~~~~~-...--.~-~~!:.7-:7':="~.,.... tu. 

~
. ~~- ,... Piyer Benuvanın (Atlantit)i . ·, ,·_· "\:,~ I' C I'-·~... ·" ~ 

1 

kitaplarının en kıymetlisiydi. 
- Genç zabit bünyece ne kadar 

kuvvetli ve mükemmelse, Ru
hen de okadar ince ve hisliydi. 

- Halebin ince karanfilleri 
rada yaşayamaz. Maamafih, 
iz çok kalacak değiliz ki .. Bel 
i de on gün sonra yine burada 
ız .• 
Ve sesinin ahengini değiıti

erek ili.ve etti: 
- Siz daha bir şey ısmarla-

1adınız mı? Haydi bir şey içe-
m. 
Liıbnan kızı, genç erkanıhar 

ın mülazım Rifatı hayrete dü 
ciren bu cevaplarına İnanmıştı. 

- -İçelim! dedi. Ben de bu ge 
ayrılmam. 

- Numara yapmıyacak mı-
n • 

- Hayır. 

- O halde yemeği de hep be 
ıber (Baron) da yeriz. 
Ve konuşmağa başladılar. 

u gece bahçe kalabalıktı. 

u~rnaıı \.....,. ... ( 

Müzika yerinde, Şamdan ye
ni gelen bir arap saz hey' eti 
Suriye'nin en methur kasidele
rini, bestelerini okuyup çalıyor 
bu güneş yurdunun yanık mu
sikisi buzlu hurma rakısının a
teş ve şehvet verici sekrini kı
zıştırıyor, köşelerden inceli ka 
lınlı feryatlar, ah ve zarlar işiti 
liyordu. 

Yüzbaşı Celil bu gece çok 
neş'eliydi .. Şimdiye kadar kış
lalarda, karargahlarda geçen 
askerlik hayatının yarnıdan iti
baren büsbütün değişik bir yo
luna girecekti. Bunu mesleği 
için bir ileri adım bilen genç er 
kanı harp (Aynilkum) daki ha 
yatını daha şimdiden hayalen 
yaşa yordu. 

Bir çok Fransız zabitlerinin 
Cezayirde, F asta geçen askeri 

Alman ordularında staj gör
düğü sıralarda bütün arkadaı
ları onu filozof erkim harp di
ye çağırırlardı. Bağajmda as
keri ağırlığından fazla kitapla 
rı yer tutan yüz başı Celil (Ha 
lep) le esasen sıkılıyordu. Va
zifesi dardı. İşi kolaydı. Karar 
gi.h hayatı onun ya~amak, atıl 
mak, müşkili.tla karşı karşıya 
gelmek, mücadele etmek ihti
yacını tatmin etmiyordu. 

Bütün bu birikmiş hissi ve 
adali mahrumiyetler onu yavaş 
yavaş HalebüŞ§ehbanın şehvet 
ve safahat dolu hayatına doğ
ru sürüklemek üzere idi ki (Ay 
nilkum) meselesi çıkmıştı. 

Genç erkanı harp onun için 
neş'eliydi, şimdi aylarca geniş 
çayırların hasretini çeken. 
Genç bir tay gibi silkinmiş, 
ahi ile · 

Yeni şekil 

Soldan $ağa ve yukardan 
aşağı 

1 - Sonu gelmek (5) Yazan 
'ey (5) 

2 - Göz renı-i (3) ' iklimler (6) 
3 - Memleket (S) 
4 - Kansızlık (5) Baston (3) 
S - Yuva (4) Kızlar (4) 
6 - Efsane (5) Nota (2) 
7 - Yetişir ( 4) Adada oturan 

(5) 
8 - Renk (2) Zam (5) 
9 - Geminin banndığı yer (S) 

Renk (S) 
10 - Masset (2) Gün ( 4) Yük

seltmek (3) 
11 ..., Para konan yer ( 4) Sabit 

kadem olmak ( 4) 

"·-·--··--···-··-··-··-··-·· 
Türk Tayyare Ce

miyetinden: 
Borsada mücededden inşa 

edilmekte olan tayyare ve 
sinema binasının kalorifer te
sisab kapalı zarfla münaka
saya vazedilmiştir. 

Türkiye dahilİı)de bu gibi 
mümasil büyük bir teaisat 
yapmış oldukJaTını vesaikle 
isbat edebilen taliplerin yirmi 
lira mukabilinde proje ve 
fartnamesini almak üzere tay
yare cemiyeti merkezi umu
misine müracaat eylemeleri 
ve tekliflerini de 18 Haziran 
931 tarihine mü11adif per
şembe günü 11aat on beşe 
kadar merkezi umumiye tevdi 
eylemeleri ilan olunur. 

Beşiktaş Büyük Parkta 
Perşembe akşamı Cemal Sa
hir ve arkadaşları ( Bir Şo
förün Cinayeti ) milzik -
komedi. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekle olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır-

Telefon: Beyoğlu 2002 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Sait Ağanın 3633 ikraz numaralı deyn senedi mucibince 

ve Eğrikapı Hacıilyu mahallesinde Bekar sokağında eski 
18 yeni 22 numaralı bir hanenin tamamını terhin suretile 
sandığımızdan istikraz eylediği yüz elli liranın vadesi hita
mında ödenmediğinden satılığa çıkarılarak 25 temmuz 931 
tarihinde sandık idaresinde birinci ihalesinin çekileceğine dair 
olan ilin varakasile beraber ihbarnamenin tebliği için icra 
kılınan tahkikat neticesinde murııaileyh Sait Ağanın vefat 
eylediği ve mirasçılarından kızı Cemile Hanıma tebliğatı 

lizime icra edilmiş ise de oğuliarı Emrullah, Vahdettin, Mus
tafa Efendilerin ikametgahlarının ve başka mirasçısı olup 
olmadığının meçhul bulunduğu anlaşılmış olduğundan tebliğ 

makamına kaim olmak üzere ila"l olunur. 
(Reami lliınlal' Türk Limited Şirketi) 

Devlet Demiryolları İdaresi İlanları 1 
Otuz ton kalay ve üç buçuk ton antimuvan kapalı zarfla 

münakasaya konmuştur. Münakasa 20 temmuz 931 pazartesi 
günü saat 16 da Ankarada Devlet demiryolları idaresinde 
yapılacaktır. 

Münakasaya i4tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar ko
misyon katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde 
Ankarada ve İstanbulda idare veznesinden tedarik edebilirler . 

(Reami ilanlar Türk Limited Şirketi) 

KARON Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanında 523 -----.. ..... -~. . . 

REIMİ itlNtlR T~RK tiMTEO ~llKETI 
Türkiycde her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daireler 
ilanlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 Üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 

.......................... 
sabırsızlanıyordu. 

Arap musikiainin derin ve 
muztarip iniltileri bahçeyi dol
duran halkı İptidai ve adali bir 
şehvet alemine doğru sürükler 
ken kalktılar. Güzel Lübnan kı 
zı iki arkadaım arasnıda, bir e 
li yüz başı Celilin kolunda ( Ba 
ron) oteline geldiler . 

(Halep) in en kibar bir top
lanma yeri olan otelin yemek 
salonu epey kalabalıktı. Hur -
ma dalları ile örtülmüt bir kö
şede yer aldılar. 

Lübnan kızı bu gece bütün 
sevgisini tattırmak isteyordu. 

Yüz başı Celilin gözlerin
den ayırmadığı iri siyah gözle 
ri birer siyah yıldız gibi parlı
yor, kalın, gergin dudakları tit 
riyordu. 

Yal varan bir sesle: 
- Celil, dedi. Bu gece sana 

hiç kimseye yapmadığını bir 
Lübnan dansı oynayacağım. 
Yemekten sonra evime kadar 
geleceksiniz değil mi? 
Mülazım Rifat kenç kızın bu 

mesleden, tahammül bırakma-

ti, fakat yüz başı Celi.\ bu gece j lon o~urup eğl~nileı:ek bir yer
aleminin sabaha kadar devam den zıyade garıp bır mabede 
etmesinden korkuyordu. T eşek 
küde beraber itiraz etmek iste 
di. Fakat genç kızın ricaki.r ba 
kışları, hem de arkadaşının on 
dan fazla yalvaran vaziyeti kar 
şısında mukavemet edemedi. 

Yemek uzun sürdü . 
Burada güzel bir orkestra 

garp havaları çalıyor, bahçede 
ki laubali şark hayatının aksi
ne muntazam, ciddi bir avrupa 
muaşereti yatıyordu. 

Şehba bahçesini dolduran en 
tarili arap zenginleri yerine bu 
rada smokinli İnsanlar görünü 
yor, ağır kasideler yerine ( Şo
pen) İn musikisi dinleniyordu. 

Gece yarısına doğru, içtikle
ri şarap ve likörlerle eyep sar 
hoş olarak otelden çıktılar. Bir 
araba onları Lübnan güzelinin 
İskenderon caddesindeki evine 
götürdü. 

Genç kız burada sakin bir ha 
yat geçiriyordu. Evinde hiç bir 
alem yapmıyordu. Fakat bu ge 
ce ilk defa yüz ba ı 

benziyordu. Lübnan güzelinin 
yüksek bir şark zevkine göre 
süslediği bu salonu görülecek 
bir müze gibi bir şeydi. 

Duvarları tamamile halı kılp 
lı tavanları rengarenk kandil
lerle süslü idi. Köşeliklerin üze 
ri garip Şark avanisile dolu idi. 

Evde iki hizmetçi vardı. Bun 
!ardan biri, genç olanı Lübnan 
güzelinin bir işaretile uda ben
zer bir musiki aletile geldi. Ye 
re oturdu. Arapça konuşuyor
lardı. 

iki arkadaş ummadıkları bu 
manzaranın güzelliği içinde 
hayretten hayrete düşüyorlar
dı. 

Yaşlı hizmetçi, Üzerleri yazı 
lı taslar İçinde garip bir içki ge 
tirdi. 

Lübnan güzeli: 
- Lübnan şarabı !°dedi. Ken 

dim için getirtiyorum. Hoşunu 
za gider . • 

Şam~anyaya benzeyen hoş 

L 

Yazhboya ve Karto1 
Piyer Mü •ssescsi 

.. 

Piyasamız<la maruf yağ
lıboya ve karto:ı piyer mü
teahhidi Cav. LUİGİ LE· 
ONE bir kaç senelik isti
rahatten sonra bu kerre 
tekrar işlerinin idaresine 
başlamıştır.Bu hususta muh
terem ve kesir mü ~terile
r inin her nevi işler ve si
pari1ler için Beyolğu Ha
copulo pasajında 35 No. lı 
mağazasına müracaat etme
leri rica olunur . 

T ediyatta teshilat 

Beyoğlunda lfai Vazife eden Is· 
tanbul l'4:inci icra Memurluğundan: 
Bir alacak için ipotek irae edilen ve 
tamamına (YOZ DOKSAN BiN 
BEŞ YOZ) lira kıymet taktir olu· 
nan Galatada Sultan Beyazıt mahal. 
lesinde Kılıç Ali paşa caddesinde 
Eski 98 ila 116 ve Yeni 112 ila 132 
ve Kılıç Ali paşa l iliı. 25 ve Site 
Fransez pasajında 2 ila 28 ve Sito 
F ranıez çıkmazı 1 ili 11 ve Site 
F ransez çıkmazı 14 ila 20 N. lu v4 
&ağ tarafı bazen Site Franıez ç.ıkm• 
zı ve bazen Hüdavendigitr hanı ve 
sol tarafı bazen emlaki milliyeden 
J cli.liye hanı mşlemilatından olan bi· 
na ve bazen Şeyhisliım Cemalettin 
eleneli veresesi emliki ve bazen ea .. 
lata polis merkez binası; Arkası 
Rıhtım caddesi ve Cephesi Kılıç Ali 
paşa caddesile mahdut ve kadimen 
tevsii intikalli dükkilnlarla mağaza 
ve depoları müştemil ve Site Fran~ 
sez namile maruf hanın (7517) his· 
seden yarım hissesi 15-7-931 tari
hine m\.iıadif Çarşamba günü ::aat 
14 den 18 ze kadar Beyoglunda Talı 
simde Sıra Servilerde Adliye binau 
dahilinde ikinci icra memurluğu O· 

dasında açık arthnna ile satılacak
tır. 

Arttırmaya iştirak edeceklerin kıy 
meti muhamminesi olan(YOZ DOK 
SAN BiN BEŞ YOZ) liranın yarı· 
sının Yüzde onu nisbetinde teminat 
akçesi venneleri fizımdır. Hakları 

Tapu sicilliğile sabit olmayan İpo
tekli alacaklılarla diğer alakadarla· 
rın ve irtifak hakkı sahiplerinin ve 
hususile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını ilin tarihinden itibaren 
20 eün içinde evrakı müsbitelerile 
930 15355 numarasile daireye bildir· 
meleri 18.zımdır. 

Aksi halde hakları tapu sicilliği
le sabit olmayanlar ıatış bedelinin 
pnyla,masından harıç • kalacaklar .. 
dır. Müterakim vera-i ile belediye 
resmi ve vakıf İcareıi ve sair mükel
lefiyetler müıter~e aittir. Bu • hu
sustaki şartname 20·6·931 tarihin. 
den itibaren herkesin görebileceği 

mha1 olan daire divanhanesinde aııl 
mıı olduğundan daha fazla malumat 
almak İsteyenlerin şartnameyi ve 
930 15355 N. lu dosyasına müracaat· 
ları lazımdır. Mezkı'.ir mhallin evıal 
ve mesahaıı ve taktiri kıymetini ha. 
vi rapor da dosyasında görülebilecc 
ği ilin olunur. 

ZA YI: 3182 numerolu kunyonel 
plika11nı zayi ettiin. Yeniıini alacı 
ğımdan hükmü yoktur. 

Fındıklıda: Kemal 

mek, yüz ba!ı Celile (Ömer 
Hayyam) m hayatını hatırlat· 
tı. Gneç zabit kırınızr, ye,il 
kandillere yarı aydınlık görü . 
nen bu garip solondan pek hoı 
lanıruftı. 

Kar,ıhklr sedirlere uzanır g 
bi yaslandılar. 

Üzerleri arapça yazdı taslar 
boşaldıkça doluyordu . 

Bir aralık Zeliha, Lübnan di 
yarının badem gözlü, zarif kı.zı 
sırma işlemeli bir perdeyi kal
dırıp gözden kayboldu. 

İki arkada§ zevk ve sevin~ 
dolu gözlerile bakıttılar. Genç
likte bazı anlar olur ki saadet 
elle tutulur, gözle görünür biı 
halde canlanır. İki genç ve sıl 
hatlı zabit leziz şarabın verdi. 
ği mahmurlukla içinde bulun -
dukları bu garip salonda saa· 
deti bu kadar canlı hissediyor· 
lardı . 

Ve bu mabede benzer salo 
nun havasına eski Mısır kadre 
\arının erkekleri çıldırtan nefiı 
anber kokusu d,, sinmi ti. 
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Pün üç kişi intihar 
etmek istedi 

iri aşk ve kıskançlıktan, ikincisi 
geçimsizlikten, 

üçüncüsü malum değil. .. 
Dün Osküdarda Salacık sahille

~nde bir intihar teıebbüsü olmuı, 
q ya~ında bör kadın kendini öldür
""lr için denize atılmışsa da yetiti
loı-ek kurtarılmıtlır. 

811 kadın Osküdarda Tekke kapı-
1ltıda Bitpazarlı Suzanın evinde o
fıırınakta olan l:ımir tütün inhioarı 
-.~dürü Kaznn Beyin kızı Melahat 
lı.l\mulır. Melahat hanım üç sene-
4ir Hasan isminde bir berberle otu
f'lltoı-ınuı, Hasan1n son zamanlarda 
~İt Yahudi kızı ile münasebet tesis 
~ğini öğrenince, müteessir olmuı 
•t bu teeııürle kendini öldünneie 
ittebbüs etmiıtir. 

Bu da bir başkası 
Fatihte Altı bohca mahallesinde 

"1rlc Çetme sokağında oturan Şark 
ti"lnendiferleri tesviyecilerinden Ha· 
tan efendinin 30 yatındaki zevcesi· 
s .. ime Ahmet hanım da evvelki sün 
kendini pençereden atarak intihara 
l'lebbüs etmit, sol bacağı kmlmıı
trr. Mecruh Haseki hastanesine kal 
dınlmıttır. Saime hanım ölüme sev
keden sebep zevci Hasan efendi ile 
)'emek pişirmek meselesinden ltav
ta ~tmit bulunması ve bu kavga es-

i 
nasında da zevcimden hakaret gör
trıü1 olmasıdır. 

Üçüncü teşebbüs 
Şehremininde oturan Rubi efen

di İsminde bir terlikçi dün kundura
cı bıçağı ile kendini kalbi üzerinden 
)'aralamıtı Cerrahpaşa hastanesine 
kald<rılmıttır. 

Ruhinin intihar teşebbüsündeki 
•eb.,p henüz anlaıılamamııtır. 

Tütün deposunda 
yangın 

Evvelki ııün Ahırkapı tütün de
ltosunda amele arasında iş yüzün
dtn kavga olmuı, amele iki parti o
llltak biribirlerine girmi§lerdir. Bu 
ltbede esnaıında Oıman Necati is-
minde bir İtçİ ustabaııyı ağır suret
le baıından yaralamııtır. Kavga po
lisin müdahalesi ile bitmiıtir. 

Tramvay kazası 
Askeri baytar mektebi üçüncü 

sınıf talebesinden Hulusi efendi ev
•elki ııece Ha.-biye mektebi önünde 
tramvaydan düımüş, ağrr surette 
taralandığı i~in hastaneye kaldıril
tt'lııştır. 

Kahveye giren manda 
E vvclki gün Galata rıhtımından 

mezbahaya götürülmekte olan bir 
manda Hasköye geldiği zaman ürlı:
lnüt, sahiplerinin elinden kurtula
rak öteye beriye salmıya batlamıı, 
li:a,an isminde bj:- adamı boynuzla
d~ktan son"a Ahmet reisin Kahve
sine girerek her tarafı altüst etmif
lir. Manda güç hal ile yakalanarak 
götürülmüştür. 

Karısını 9 yerinden 
yaraladı 

Oıküdarda Sultan tepesinde otu
ran Tütün amele.sin::i2n Osman ev
velki gece zevcesi Mediha hanunı 9 
)'erinden yara1an1ışt:r. Mediha ha .. 
tı.nn geçimsjz bir kadın olanOsmanın 
nezdinden kaçarak, ayrı yaıamağa 
baılamı.f, bir kaç kere zevci tarahn
dan vaki olan daveti de reddetmiı
lir. 

Evvelki gece Osman Bülbül dere
ıinde Mediha hanıma tesadüf ede
t-ek zorla evin.~ götürmek istemİf· 

tir. Mediha hanım ruı olmayınca, 
Osman da bundan muğber olarak 
bıçakla kadıncaju.ı 9yerinden yarala 
mıfbr. Mediha hanım Tıp fakültesi 
hastanesine kaldmlmıttır. 

~aydarpaşada bir 
kaza 

Dün Haydarpaıada bir tren ka
zası olmuf Pendife sidecek katarı 
hazırlamakta olan de\'let demiryolla 
rı sermanevracıu Ahmet efendi tam 
ponlar arasına sılu~rak sol a~aiı e
zilmiı, Tıp fakültesı ha•taae•ıne se• 
kedilmittir. 

Bir dinamit kazası 
Akbıyık hamamcısı Bayram 

aranın 12 yaımdaki oğlu Hasan 
dün bir arkadaıı ile birlikte de .. let 
matbaası önünde oynarken, yerde 
hir madeni parça bulmut ve. oy~
ken elindeki parça birdea bore anfi
liık etmiıtir. Zavallı çocuğun par
maklan kopmuf, ayaft parçalanmıt 
ve baygın bir halde Gülhane hasta
nesine nakledilmittir. 

Ürken beygirler alh 
kişiyi yaraladı 

Fenerde Yeıil Tulumbada evvel
ki gün bir kaza olmuş, Hüseyin iı .. 
minde bir adamın yük arabasının 

beygirlerini çocuklar laf atarak ür
kütmüşler, hayvanlar alabildiklerine 
koşmaya baılarnıtlardır. Arahacı Hü 
seyin ile önlerine raslayari Fird~~ı, 
Liitfiye, Şirinyan M. ları ve -~ük
rü feyzi iamlodeki çocuklar çıgne
n~k afır surette yaralanmıılardır. 
Mecruhlar tedavi altına alınmıılar

dor. 

Hali taafiyede bulunan Türkiye 

tütünleri müşterekülmenfaa 

REJi ŞiRKETi 
t LAN 

Tasfiyedaran tarafından mevcu· 
dattan dördüncü tevzi olarH her 
hisse batına o.ıs.o Jngiliz liralık 
(On beş tilin) bir mebliğın tevzii
ne karar verildiği Türkiye Tütün
leri müıterekülmenfaa Reji Şirketi 
hisıedaranına beyan olunur. 

Binaenaleyh bissedaran kendile
rine ait olan hiıae senetlerini 1 tem· 
muz 1931 tarihinden itibaren: 

ISTANBUL'da: Osmanlı Ban
kası merkezine 

PARIS'te: 7, Meyerbeer sokağın 
da Osmanlı Banka11 ıubesine. 

7 Chaucbat sokağında Union 
• 

Parisienne Bankasına. 
LONDRA'da: 26 Throgmorton 

sokağanda Osmanlı Bankası şubesi
ne tevdi ebnelidirler. 

Her biı&e başına itası mukarrer 
al.fü. ·ki o ıs.o lngiliz lirasının sızzır. ,. .. 

tediyesi muamelesi clyevm mer ıyu
licra bulunan kanun ve nizam ~
mma tevfikan ve hisse senetlerını~ 
tevdi tarihinden itibaren tam ve ka
mil iki ün zarfında ifa olunacakbr. 
Mezkiirg hisse senetleri dördüncü te
diyat vukuunu göstermek için dam
galandıktan sonra iade olunacak!".". 

Bu muameleye ait bordrolar ana
fülarz müesseselerde hissedaranın 
emrine hazD" bulundurulmaktadır .• 

Fırka grupu 
içtimaında 

(Başı ı inci sahifede) 
rann mahiyeti hakkında henüz kat'i 
bir tahmin yürütmek imki.nı yoktur. 
Fakat şurası muhakaktırki hükii.met 
bütün hüsnü niyeti sarfederek mü
tevazin bir bütçe temini maksadile 
akla gelen her türlü çareye baı vur 
mut muhtelif bütçe ve fasıllarda e
saslı tanzi.mat yapmış fakat memur. 
kadrolarında hiç bir tadilat yapma
dan masraf bütçesinde mü.karrer ta
saruf nispetini bulmağa muvaffak o
lamamııtır. 

Fırka ıurupunda ileii sürülecek 
temenni ve mütalealara karJı hü
kiimet l'uruptan., bütçe encümenin· 
den ve nihayet meclis hey'eti umu· 
miyesinden sureti tatbiki için çare 
bulunup &'Österilmesini isteyecektir. 

30 senelik memurları teka
üde sevketmemek, kadro harici 
hiç bir memur bırakmamak, 

maa~lart tenzil etmemek bükıi 
metin de fırka kadar tatbikini 
candan İstediği esaslardır. Fa
kat bunların varidat bütçesini 
göz önünde bulundurarak mas 
raf bütçesinde tatbikine imkan 
bulmak şartile. Herkesin fırka 
gurupunun perljembe içtimaın 
da verilecek kararı heyecan ve 
merakla beklediğine §Üphe yok 
tıır. 

Aakeri tebligat 

Süleymaniye şubesinden: 

1 haziranda başlayan mu
tat ihtiyat zabitan yoklaması 
ay nihayetinde hitam bulaca
ğından şubemizde kayıtlı ih
tiyat zabitanının ikiter 
fotoğrafla heman şubeye mü
racaatları ve bu müddet zar
fında bizzat veya bilvasıta 

yoklamasını yaptırmayanlarla 
mıntakamızda mukim olup he
nüz kaydını yaptırmayanlar 

haklarında 1076 No. lu ihti
yat zabıtan kanununun 10 cu 
maddesi mucibince muamele 
ifa olunacağı. 

latanh;,I 7 nci icra memurluğun
dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer bir adet yeni maa motör 
Pilimya makinesi 14-6-931 Pazar 
günü saat 8,30 ilii 9,30 a kadar Or
taköyde Tramvay caddesinde 8 nu· 
maralı marangoz Tevfik Beyin atel
yesi önünde satılacağından talip O· 

lanların yevmü mezkUrde mahallin .. 
de hazır bulunacak memuruna mü
racaatları ilin olunur. 

Bursa Dokumacılık 
ve Trikotaj Türk 

(fpekiş) Şirketinden: 
Anonim 

ı Kanunusani 1931 tarihli sirkü
lerimiz mucibince kendilerine ıirke
timiz namına imza sali.hiyeti veril. 
mit olan Fen Müdürü Mösyö Oö
lübak ile ticari müdür Mö•yÖ Ciyo
ko'nun 1 haziran 1931 tarihinde.; 
itibaren imza salahiyetlerinin hey'eti 
idaremiz kararile ref'edilmit olduğu 
berayı maltimat ilin olunur. 

Meclisi idare 

ZA Yl: Galata ithalat Gümrü
ğünden aldığım S. P. marka ve 1/13 
numaralı 13 sandık eıyaya ait 553 
lira 78 kuruşluk makpuzu zayi ol
duğundan keyfiyeti usulen ilan ey
Jer1m. 

Hırdavatçı Sami Polikar 

l -Hele hayırlısı ile şu bay
ram gelsin •. 

- Yok paşam, artık daha 
fazla vakit kaybedemeyiz. Biz 

Çarls Baker'in evinde gördü 
ğü hal lbra'him Beyi fena halde 
ainirlendirmitti. Kadri Bey ser 
bestti; aynı zamanda Yusuf 
Paşa'run son derece itimadını 
haiz olduğu anlaşılıyordu. Bu 
vaz'iyet Serkatibin kalbinde 
müphem bir endite uyandırmıt 
tı. 

Her halde vakit kaybetme
den Yusuf Pata ile konUfUP o
nunla anlaşması lazımdı. 

Sadrazam böyle bir ziyarete 
hiç te muntazır değildi. Onun 
için bu hoşnutsuzluğunu ve 
hayretini bariz derecede soğuk 
kabulile izhaı· etti. Hatta bu 
hususta küstahlığa varmasına 
n .mak kaldı. Maamafih, İbra
him Bey' i de fazla horlamak işi 
n~ ~e! rniyordu. Onun için ken
dini biı· dereceye kadar tutma-

ı 

ğa gayret etti. , . . _ . • 
İbrahim Bey in bıtkin halını 

süzerek ~üstehziyane bir ta-

vurla: • . 
_ Maaşalla'h, sızı pek ıyı 

görüyorum! dedi. 
_ Ne yaparsınız Pa,a Haz

retleri .• Malumu samileri, ra
mazandayız ••• 

_Evet, havalar çok sıcak 
gidiyor. Sonra fazlaca da meş
gulsunuz .. 

İbrahim Bey Pata'nm bir
denbire sözünü kesti .. 

- Paıa, dedi. Şimdi malaya 
niyatı bırakalım da vakit kay
betmeden ciddi şeyler konuşa
lım.. Sebebi ziyaretim kerime
niz hanımın düğünü için kat'i 
bir gün tayin etmektir. 

Yusuf Paşa istifini biç boz
madan cevap verdi 

durdukça batkalan fırsattan iıı.
tifade ediyorlar •• 

İbrahim Bey partiyi elden 
kaçırmamağı sureti kat'iyyede 
azmetmişti. Şayet biraz daha 
vakit geçecek olursa Kerime 
batkalarına nasip olacaktı. 

Bu izdivaç ayni zamanda 
kendi içtimai mevkii için det 
hayırlı olacaktı ve bu fıraatı 
kaçıracak olursa eline bir daha 
böylesi geçmiyecekti. 

Yusuf Paşa dütünceli bir ta
vurla misafirine bakıyor ve İb
rahim Beyin gayesine varmak 
için ne kadar ileri gitmeği gö
ze aldırdığını keıtirmeğe çalı
tıyordu. 

- Pekala, siz düğünün ne 
zaman olmasını tensip ediyor
sunuz?. 

Paşa bu sözlerile lbrahim 
Beyin arzusuna muma§at eder 
gibi görünerek onu oyalamağa 
çalıfıyordu, Şayet serkitibi da-

Perde arkasında oy -
nandığı muhakkak! 

Kahvede 
- Dünyada deniz tutması 

kadar fena şey yok. 
- Galiba siz evli değilsiniz 

beyefendi. 

Üç şey (Başı 1 inci sahifede) 
mek.le beraber, bunun Koniçeli Nu
rettin Beyle münasebeti olduğunu 
tesbit ettik. Cituris namında bir 
Rum matbaac;nın da bu işle ali.kası 
olduğu zannedildiğini Vakit refiki
mizin yazdığını da kaydettik. 

lü mali taahhütlere girerse Bali Be
yin (Yılmaz) gazetesindeki mevki
ini alelade bir idare memurunun va Evlilerin saadetini üç şey bo 

Milliyet, bunları ya7.arken, tekzip 
edileceğini biliyordu. Fakat iddiamı· 
zı ispat edecek vesaiki elde etmeden 
ıunun bunun alakasından bahsede· 
mezdik. Yılmaz gazetesi dün, Bali 
ve Kon.icelin.in ali.katarını inkir edi
yor. Ga;.teyi yalnız batına Kadri 
Beyin çıkardığını ve hey'eti tahriri
yenıiz arasında kendisini tanıyanlar 
bulunduğunu söylüyor. Biz Kadri 
Beyi tanmıayoruz demedik. Son Sa
at pzetesinin ta~ili nqriyat etmesi 
üzerine aazetemizd~ veya Hakim.iye 
ti Milliyede çahımağa talip olmuş 
fakat hey'eti tahririyemizde kendi
sine bir hizmet vermeği muvafık gör 
memittik. Bu çocuğun, Reisicum
hur'un vazife ve mes'uliyetlerinden 
bahsetmesini küstahlık teli.kki etti
ii.mia içindir ki, perde arkasında 
batkalarnu aradık ve gene hu neı
riyatı bir Türk cencine yakı,tırma· 
dığnnızdandır ki, yabancıların tclki
natı bulunduğJ. neticesine vardık. 
Tahkikabmızda bu kanaatimizi te
yit etmiıtir. 

Bali Efendinin gazetede ortak ol
duğu muhalskaktır. Gerek Bali Efen
dinin gerek N urettiıt Koniçe Beyin 
gazete ile olan münasebetini bugün 
neırettiğimiz vesikalarda göstermek 
tedir. Koniçeli ve Çituris ali.kalarını 
bize gönderdikleri birer mektupla 
inkir etmektedirler. Koniçahrun bu 
mektuhundan sonra hala inkara de
vam edip etmiyeceğini bilmeyoruz. 

Diğer taraftan Yılmaz gazetesinin 
•on zamanlara kadar - şimdi şak
şakçılık ismini verdiği - muvafık 
neşriyat yapmakta iken ansızın teb· 
dili cephe etmeıinin sebebi hakkın
da da Vakit refikimiz ayrıca şayanı 
dikkat malumat vermektedir. Bu 
malU.matı aynen naklediyoruz: 

''Daha dört beş gün evvel (Ya
kıt) ile (Yılmaz) arasında açılan bu 
münakaşa başlamadan yeni bastıaı 
kooperatif kitabından bir nüshasını 
matbaamıza getiren Suphi Nuri B. 
(Celal Nuri Beyin biraderi) bilmü
nasebe (Yılmaz) gazetesinden bah
sederken aynen ıu sözleri söylemit .. 
tir: 

- ismet Pa)a aleyhinde yazalan 
yazılar artık gazetelerin ıatışmı art .. 
tırmıyormuş. Onun için (Yılmaz) 
gazetesi Gazi Pata aleyhinde ne4rİ· 
yatı. batlamış!., 

Bir türk gazetesi için bu sözden 
daha büyük bir ittiham olabilir mi? 
Demek ki ııiiya millet namına hak 
ve hakikat davasına çıktığını .iddia 

. eden (Yılmaz) gazetesi sırf para 
hırıı ile kurulmuf bir vasıta idi. Ce· 
lal Nuri Beyin başmuharrirliğinden 
büyük ümitler beslenmişti. Fakat 
sabt iıleri yolunda gitmeyince se
bepleri araştırılmıftı. Kadri ve Bali 
Bey şirketi hükumet aleyhinde neş
riyat yapmakla satıtlarını yükselte
bileceklerini ve istedikleri parayı çı
karacaklarını düşünmü,lerdi. Onun 
için Celal Nuri Beyi aralarından at
mışlardı. Fakat şimdiye kadar yapı
lan tecrübe gene maksatlarını temin 
edememiş. Sadece hükumet aleyhtar 
lığı da kafi ırelemeıneğe başlamq. O 
halde son çareye baıvurmak lazım 
gelmit. Gazi aleyhinde netriyat yap 
mak! Öyle mi? Kadri Bey ve Bali 
Bey 9irketi huna ne diyecekler? Bu 
sözü söyliyen kendilerinin çok ya. 
kından tanıdığa Suphi Nuri Beydi! 

Sonra (Yılmaz) gazetesinin ye
gi.ne sahibi ve mes'ulü olduğunu 
iddia eden Kadri B. (Bali) Beyle 
aralarındaki ticari şirketi inkar eder 
mi? Kadri Beyin ticaret şeriki olan 
Bali Bey (Yılmaz) gazetesinin ida
resini tamamen elinde tutarsa ve bu 
gazetenin nam ve hesabına her tür· 

ziyetine kıyas etmek doğru olur zarmış: Aile dostu, kaynana 
mu? Ve sonra yine Kadri Beyin de- ve ••. zevce. 
diği gibi Bali Bey gazete idarehane 
si, matbaa ve kütüpane olarak kul
lanmak için isticar ettikleri binanın 
icar ve isticar mukavelesine kefil sı
fatile İmza koymuı değildir. Bali 
Bey imzasını Kadri Beyle beraber 
müstecir yerindeki pullann üzerine 
atmııtır. Fakat nihayet (Bali) Bey 
de bu memlekette Türk tebaa11 hu
kukuna malik bir adamdır. O halde 
neden dolayı Kadri Bey (Bali) Be
yin (Yılmaz) gazetesinde alakası 
bulunduiunu itiraftan o kadar kor
kuyor? Eier Kadri Bey (Bali) Bey 
ile münasebetini sarahaten ifade et. 
mit olsaydı elbette efkin umumiye 
muvaı:eJ>esinde daha açık hareket 
etmit olurdu. Halbuki Bali Bey ile 
aralannda o kadar •ılo İt rabıtası bu 
lunmasma raimen bu irtibatı inkft.1· 
etmesidir ki hayret ye fÜpheyi da
vet eden bir noktadır. 

Nurettin Koniçe Beyin Yılmazla 
olan sarih münasebetini teyit eden 
mektubunun bir aynini klite yaptı
rarak gazeteye koyduk. Buna a·ağ
men Nurettin Beyin bize gönderdi
ği bir mektubunu da mahza tekzi
bini tekzip etmiı olmak için neıre
diyoruz: 

Efendim, 
6 haziran 931 tarib ve 1911 nu-

merolu gazetenizde ''Perde arkaaın 
da oynayanlar kim'' serlevhasile 
neıredilen makaleyi okudum. Ben
deniz hiç bir gazete ile hiç bir su· 
retle alakadar değilim. Neşriyab va· 
kıayı sureti kat'iyyede red ve tekzip 
eyleriın ve matbuat kanunun mad
dei mahsusasının emrine göre işbu 
tekzibimin ayni sahifeye dercini ta
lep eder ve bilvesile hürmetlerimi 
takdim eylerim efendim. 

Nurettin Koniça 

Cuma günkü maç 
( Baljı 1 inci sahifede) 

cak takımın mutavassıt bir 
kuvvette olduğu da muhakkak 
tır. İstanbula gelmeden evvel 
Belgratta karşılaşmış ve bura
da mağlup ettiğimiz Beoğrads
ki takımına 5--2 yenilmiıtir. 

Ayntraht Sofyada Leviski 
ve Slavya ile yaptığı maçları 
0-1, 2-3 kazanmııtır ki bü
tün bu neticeler biraz gayret 
gösterdiğimiz takdirde İyi bir 
oyunla ve müskilata maruz 
kalmadan bu takımı yenebilece 
ğimizi göstermektedir. 

••• ı~' 

İstanbul futbol hey' etinden: 

12-6-931 tarihinde icra edi
lecek Şild ve ikinci takımlar fi
nal maçları: 

Beşiktaş-F. Bahçe saat 11,30 
hakem Nuri Bey. 

Anadolu-lst. Spor 12,30 ha
kem Necmi B. 

Süleymaniye-F. Bahçe 14 ha
kem Şahap B. 
Beşiktaş-Vefa 15,45 hakem 

Sait Salahattin 8. 
Takımların ilan edilen saatte 

oyunlarına batlamaları lüzu
mu tebliğ olunur. 

Galatasaray - Kumkapı Şild 
maçı 14-6-931 pazar günü saat 
l6 da başlayacaktır. Hakem 
Sait Salahattin Beydir. 

Sehpanın altında 
Çingenenin biri asılacak ada 

mın kulağına eğilmiş, demiş 
ki: 

- Eğer iyi asamazsam ku
sura bakma, çünkü bu işi daha 
ilk defa yapıyorum. 

- Eh, bendeniz de haddim 
olmayarak ilk defa asılıyorum. 
Sen de acemi sayılırsın. 

- Öyle ise bir az sen yar
dım et, biraz da ben çalrşınm. 
Bu iıi kolayca bitiriveririz. 

Kostümler 
Y abudi terzi sene sonunda 

hesap çıkarırken altı adet huır 
kostümün fazla kaldığını ıör· 
müı. 

- Bu kostümleri kime sata
cağız? diye düşünüyormuı. 

Karısı akıl öğretmİf: 
- Komşu Aceme gönder. 

Faturaya altı kostüm yerine 
beş kostüm yazarsın. O da altı 
kostümü alınca bir tanesini u
nuttuğunu zanneder ve parası
nı hemen gönderir. 

- Sahi doğru •. Sen yaman 
kadınsın be .. 

Fakat ertesi akşam yahudi 
saçlarını yolmağa başlamış. 
Çünkü Acem, beş kostümü ia
de etmiş ve bir de kağıt: 

"Elbise sipariş etmediğim 
için kostümlerinizi iade ediyo-
rum.,, 

Ve altıncısını alakoymuş. 

Mahallelerde müstah
demin işi 

Belediyenin yem yaptığı 

müstahdemin talimatnamesi
nin tatbikini nahiye müdürleri 
nin kontrol etmesini muvafık 

görülmüştür. Muhtarlara da 
gönderilen bir tamimde müs
tahdemin ilınü haberleri için 
para almamaları bildirilıniştir. 

Bir şaki tepelendi 
Havzadan bildirdiğine söre, üç 

senedir Çorum ve Amasya tarafların 
da birçok canlar yakan haydut Çer· 
kes Kara Mustafa meyyiten istisal 
edilmittir. 

Doktor - Korkmayın. Genç 
liğimde ben de ayni hastalığa 
yakalandım. 

Hasta - EYet amma, size ay 
ni doktor bakmayord~ 

Şöhret 
Müıteri ile toför otomobilde 

konutuyorlardı. Müıteri soc
clu: 

-Atim ne? 
- Süleyman Nazif •. 

- Yahu, tanmmıt bir isim 
bu •• 

- Elbette, on seoetlir toför
lük ediyorum. T anmmaz olur 

muyum 

Hizmetçi 
- Yeni hizmetçiniz nasıl? 
- Vallahi bizden memnun! 

Kan koca 
Komşu kadın, Nebahat Ham 

ma sordu: 

- Artık kocanla kavgalan
mzı itilmez olduk. 

- Darıldık ta ondan.. Şim
di konuşmuyoruz. 

Kadın 
Ben kadınım. En büyük adının>. 

Hem acınan, hem tadmım. 

Kaçakçılarla 
müsademe 

MANiSA, 9 - Dün sece Salih
lide Kız köprüsü civarmda hayvan
lan ile 6 sigara kaçakçısının seı;tiii 
haber alırunqtır. 

Bunun üzerine hemen icap Nen 
tedbir almmıı ve Kız köprüıiine bir 
müfreze jandarma sönderilmittir. 

Jandarmalarla kaçakçılar arasın
da yarım saat devam eden bir miı
sademe olmuıtur. 

Neticede jandarmalardan biri 
tdıit olmuıtur. Kaçakçılardan birisi 
hafif yaralanmıfbr. lkiıi yakalan
mıı ve biri de kaçmııtır. 

Kaçakçdann üstünde külliyetli 
sigara kağıdı ve ailih çılaruıtır. 

Bulgar Vapur Şirketi Vapurları 
İstanbul'dan Burgaz ve Varna'ya her hafta saat 17 de 

,, Pire'ye ,, ,, ., ,. 
.. Pire tarikile DOGRU İSKENDERIYE'YE ve 

Port ( Sa't, Kıbrıs'a, ( ÇAR FERDINAND ve BURGAZ ) 
büyük ve lüks vapurları her on beş günde saat 17 de ha
reket ederler. Yolcu biletlerinde ve emtia navlunlarına gayet 
büyük tenzilit Vapurlardaki nefis yemekler aboneman ve 
ya alakart gayet ucuz. Ucuz tarifelerden maada Bulgaris
tanm Varna, Burgaz, Hisar, Lajene, Meııemrrit, Anbialo, 
Sozopol, Kostenz, Bania Varşetz ve Göziken kaplıca v' 
plajlarına yalnız Bulgar vapur şirketi vapurları ile Burgaı 
ve Varna tarikile gidecek zevata pasaport vizesi meccanen 
ita edilecektir. 

Fazla tafsilat ıçıo Galata'da Merkez Rıhtım Hanında 7 
numarada Bulgar vapur ~irketi ac:entasına müracaat oluna. 

ha iki hafta kadar oyalamağa 1 - Her halde İstanbulda bu- ı bile olsa zatı şahane zatı sami 1 Sonra derhal kendini 
muvaffak olursa ondan sonra lunmanızı icap ettiren mühim )erini yanlarından ayırmak iste topladı. Yusuf Paıa ile açıktan 
İbrahim Beyin kendisine karşı bir meşgaleniz yoktur değil mezler derim. açığa dütman olmak şu sırada 
bir fey yapmasına imkan kal- mi? Yusuf Paşa dudaklarında ri akıllıca bir hareket olmayacak-
mayacaktı. O zaman ihtilal ge İbrahim Bey bu suali sorar- yakirane bir tebessümle : b. 
reği gibi inkişaf etmiş olacak- ken itimatsızlığı dar çehresin- z h k l lbrahı·m Beyın· dı·g·er saray - atı şa aneye arşı o an 
tı. de vazıhan okunuyordu. k 

- Ramazanda yolculuk ya- Yusuf Paşa bu nazik suali vazifei ubudiyetimi ifaya çalışı er inı arasında meYki tutabil-

pamıyacağıro. Bayramdan son tam bir sükunet ve lakaydi ile yorum, dedi. mesi İçin Kerime Hanunla iz-
Maamafih zatı saminiz bura divacı behemahal lizımdı. Ke

ra derhal Bursaya hareket ede karşıladı. O sırada elinden gel da bulunmasanız da alakadar 
nm • se idi bu dessas herifi 0 daki- rime Hanımın bütün meziyeti 

ı olduğunuz işleri takip edecek 
Bu esnada brahim Bey de kada boğacaktı. istese İbra dostlarınız eksik değildir zan- kuru bir güzellikten ibaret de-

bir taraftan kencfine göre bazı him Beyi el altından da öldür- nederim. Fakat bu hususta bil- ğildi. Kendisinin ayni zaman
hesaplar yapıyordu. İzdivacı te bilirdi. Fakat düşmanından hassa ecanibe itimat caiz değil da maruf bir hanedanamensup 
hakikaten aksi bir zalJlana te- bu suretle kurtulması çok tehli dir. Şehirden uzakta oturan olması kıymetini bir kat daha 
sadüf ediyordu. Hatta bayram keli idi. Yeni Serkitibin nrta- zengin ecanibe •• Bunlar tehlike arttırıyordu. Onun için Keri
bile işini üç gün geriye atacak- dan kaybolması Hünkarı teli- li ortaklardır ••• meyi elden kaçırmak lbrahim 
tı. Bu müddet zarfında Keri-. şa dütürecek,_ bu hususta uzun İbrahim Beyin bu İmalı teh- Bey için cidden elim bir mah
menin elinden kaçmıyacağın- uzadıya tahkikat yapılacaktı. didı· Yusuf Pa çıldırttı. .rumiyet t-kil edecektı· Genç 
dan emin olsaydı, üzülmeyecek Bu da bilhassa böyle nazik bir 1 lbrahı·m B · şl~yıb. d -~ • · F k d S d . . . ey gız 1 ır a ama kız bir kere zevcesi olsa 5 erka 
tı. a at... za~a;" ad a razam.m hıç ışıne karşı bile sabrını muhafaza e- tip gayesine vasıl olmuş ola-

- Her ne zaman ederseniz, ge mıyor u. demiyecek bir hale gelmişti. caktı. O zaman Pa~a kendi ba 
size refakat ederim • Onun için istifini bozmadan - Herif! İstersem seni mah şını kurtarmağa çalışacak v 

Yusuf Paşa kızının izdivacı cevap verdi: vederim! Bundan haberin var padişaha karrşı aldığı gizli ter 
münasebeti ile İstanbuldan ay- - Zatı şahane kızımın düğü mı? diye bağırdı • tibat hususunda damadından 
rılmak istemiyordu. Fakat· kı- nünde hazır bulunabilmem için İbrahim Bey şiddetle moka artık bir şey beklemiyecekti. 

(Bitmedi) 

zına karşı olan bu bariz ilikayt birkaç gün müsaade buyurur- bele etti: N 
1 · b ı b 1 e yapmalı? Ne yapm: ığı ıçin ir vesi e, İr mazeret ar zannederim . - Öyle, fakat GCSaret ede- lı? 
bulın.illı icap ediyordu. - Hatta bir kaç gün için mezsin ! 

ıc 

'< 

1 

la 
~ 

lı 

• 
J 

1 

a 

J 



ı 

l 
l 

~ 

• 
1 

) 

) 

J 

E 

" n 
n 
r; 

n 
11 

1 

• .. 

1 
r 
il 

1 

I' 

eı 

JI 

n 

il 

il 

n 

' 

. ., .. 

Tahta kurusu, s:nek ve~a · r haşaratı yumur tala ri!e kat' iyyen ifna ve im!ıa eden ve ~m ,:ıli:ıe ı:::zar :!n t!aha müessir <la'.ıa kat'i ve daha ucuz ye ec:ıe~ile . . n b .e :sr.mıl v ~ ı- ;: ~: ~tt ig 1 

Yerli FAYDA Varken Ecnebi Malı Almak Bir Türk için Ayıp ve G.0·na tır. 
Kutusu 50 b üyük 75 k iloluk 125 kuruştur. Hasan ecza deposu toptancllara tenzilat. 
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Darıca, Zeytinburn u ve Eskihisar fabrikalarının 

ASLAN ÇiMENTOSU 
ilk günden itibaren istimal edenler tarafından kazandığı itimadı muhafaza ediyor ·-1e daima 

edecektir. Zira en mükemmel mevadı iptidaiye ile imal olunmaktadır. 

Daima ayni • 
cıns YERLİ BİR MAHSULDÜR yüksek 

1 

derecei mukavemet 

Bir Cereyan Prizi .... işte o Kadar 

SATİE 

FRiGECO 

Bu mükemmel aleti 

VERESİYE 

Satıyor 
ELEKTRİK 
ŞİRKETİ 

de bu aleti alan 
müşterilerine 
hususi tarife 

tatbik ediyor. 
Beyoğlu 

Metro Han, Tünel 
meydanı 

İstanbul 
Elektrik Evi, Beyazıt 

Kadıköy 
Muvakkithane caddesi 

No 83 

Ankara şehri içme su);una 
müteallik münakasa ilanı 

Ankara içme suyu ko
misyonundan: 

1 - Ankara şehri içme suyu kosunlar su toplama ( kap
taj) ameliyatı ikmali in,aatı 1 Temmuz 1931 tarihine müsa
dif çarşamba günü nat 16 da Ankarada içme suyu komis· 
yonundan ibalei kat'iyesi icra edilmek üzre kapalı zarf usu
lile 1 haziran 1931 tarihinden itibaren otuz gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Proje, · mukavelename şartnamesini ve teklif ve te
minat mektuplan nümunelerini görmek ve münakasaya da
hil olabilmek için ne gibi vesaik ibraz etmek lizım geldiğini 
öğrenmek isteyenlerin Ankara Nafia Vekaleti sular umum 
müdürlüğüne ve bedeli olan on lira mukabilinde evrakını 
almak isteyenlerin de Nafia Vekaleti levazım müdürlüğüne 
müracaat eylemeleri. 

3 - Bu ameliyat için talipler tarafından vuku bulacak 
teklif mıktarının % 7,S nin teminatı muvakkate olarak ya nak
den vezneye yatırılması ve yahut bir banka teminat mektu
bunun itası lazım geleceği 

4 - Ankarade Nafia Vekaleti müsteşarlıiına makbuz mu
l:ahilinde tevdi olunacak teklif mektuplarının halida mezkür 
l Temmuz 931 tarihine mllaadif Çarşamba günü saat on al
lıya kadar kabul edileceği ilan olunur. 

Tahlisiye U. Müdürlüğünden: 

Deniz ilinı 
Karadeniz - Boğazı 

12-10-929 tarihli ilana zeyildir. 
Karadediz Boğazı haricındeki 

o ' 
Arz 41 24 30 Şimali 

Tuli şarki gırinicten 2~ 09 3Ö Tul 
' : 

Bulunan Fener işaret gemisi yerine her üç saniyede bir şim-
şekli ziya gösteren, zatülhareke ve her dakikada muntazam 
fasılalarda dört çan sedası veren bir ziyalı şamandıra 1 ha
ziran 931 tarihinden itibaren demirlenecektir. 

Ziyalı şamandıranın ziya müddeti 0.3 saniye ve husuf 
müddeti 2.7 saniye olup gar<l,iyanıızdır. 

Ziyalı pmandıranın evsafını tetkik ve kontorol için fener 
işaret gemisi kemafissabık fenerleri yakmakta olduğu halde 
bir ay müddetle mevkiinde kalacaktır. Ziyalı tamandıranın 
irtifaı dokuz metre ve mesafei ruyeti takriben ( 14 ) mildir. 
Fener iıaret gemisinin kaldırıldığı tarih ayrıca ilin edilmi
yecektir. ( lt••mi 11i.nlar Türk Limited Şirketi) 

Tekirdağ Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Vilayet Matbaasında mevcut ve iıtimale gayri salih 
(400) kilo hurufat satı lmak üzre 21 gün müddetle aleni mü
zayedeye konulmuştur. Şeraitini anlamak ve daha ziyade 
maliımat almak isteyenlerin Encümen kalemine müracaatları 
ve yevmi ihale olan 24-6-931 çarşamba günü saat on beşte 
Daimi Encümeude hazır bulunmaları ve yahut tekliflerini 
bir mektupla Makaıaı Vilayete bildirmeleri lazımdır. 

(Reımi lıa..ı..r Türk Llıınit..l Sirkeli) 

1 NAİM VAPURLARI 
\ İzmir postası 
ı Haftalık lüks ve sü'at postas: 

1 ADNAN llva:a~~~an 
1 perşembe f~nte c:~ 

lata rıhtımından hareketle 
<' oğru İzmi're ve pazar günü 
İzmir 'den İstanbula hareket 
eder. Tafsilat için Galata 
gümrük karşısında Site F ran
sez hanında No. 12 Acanta
sı: .Şarl Sumaya müracaat. 

Tel. B. O 1041 

M. M. satın alma 
komisyonu ilanı 

Safranboludaki kıtaa tın ih
tiya cı olan un ve sığır eti 
kr 1 1ı zarfla münakasaya 
ko .• muştur. İhalesi 18-6-931 
per~embe günü saat 14 te 
Safranboluda askeri satınalma 
komisyonunda yapılacaktır . 
Talipler;n şartname almak ve 
tekliflerini vermek üzre te
minatlarile birlikte Safranho
luda mezkiır komisyona mü
racaa tlan. 

* * * İzmirde bulunan 57 nci 
fırka kıtaatırun ihtiyacı olan 
sığır eti kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. ihalesi 20 
Haziran 931 cumartesi günü 
saatlS,30da İzmir müstahkem 
mevki satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnameyi ıörmek üzere Fın
dıklıda heyetimize ve ıart
name almak ve tekliflerini 
vermek ür:ere teminatlariyle 
birlikte mezkiır komisyona 
milracaatları. 

1 
Askeri fabrika

lar ilanları 

31/S/931 tarihinde pazar
lığı yapılan Çelikhane malze
mei iptidaiyesinden 4 No. 
şartnamede yazılı 6 kalem 
demirlere teklif edilen fiyet 
bahalı gö rüldüğünden pazar
lık günü 14/6/931 tarihine 
tehir edilmiştir. Taliplerin 
yevmi mezı: ürda' müracaatları. 

Kabızlık ve 

Hazirnsizliğe karşı 

MAZON MiJ~tf 
Müferrih, midevidir. Bar· 
saklari katiyyen temizler. 
MAZON ismine dikkat. 
Başka markaları reddedi-

'lİz . Meşhur eczanelerde . 

Askeri matbaa müdür
lüğüdde!': 

As'<eri matbaada şehri 40 
lira ücretle iki musahhihlik 
mahalli münhaldir. Talip olan 
!arın 13 Haziran 931 cumar
tesi günü saat on dörde ka
dar, şeraiti anlamak ve nu
mara almak üzre Askeri mat
baa müdürlüğüne müracaat· 
ları. 

Susuz, Sabunsur, Fırçasız 

dakikada TJRAŞ 0:::k 

ll.&zVıTı 
Kremini kullanınıl. Her yerde 
bu'.unur. Ankarada Seyfullah 
biraderler. İzmir: Margonato 
ve Danun ecza depolarında 

Deposu Yeşildirek Sıvacıyan 
han No. 10 

'" l{İBARI-"'Ali'· 

, I 

,JANl~ZI~N 
o·j nıekd ed i rlcr 
b 

nı 

!)ık ı•r kihnr kiııısdı r koıdileriıı<' yn f.: ı

şıkl ı koslümlcri iııli/ıap dıı ıı·kdeı/irfrr 
• 

D'UU\ illt-, L~do \ (' Lt· . ro.U(jtıt"I 1>hıjları.nda ;ık 
,.e kıhaı l.ıın,el('r u111uını)c'1e Jantzen ı gimeı. 

dtchrler. Gen\· ,., .)<t}lı kim!>.el€'r Jan li.e n i d ilferi ı) 

olın•\ı dol•)İSİ/f' intihap ctıuekrtcı lirler . 

l':ırun el)anı )'İındt·n ınaınıl l olına~ile '\UcuJiniı.İ 
..,IC'l k t utar, de rhıl ku r ur, , ., Janl~en ba~lıc a 

••lcı.l ild• olrl uğıından daiın• zarir -:-t·k lin i mu haraza 
rdrr. 
Uınn \t.ya lı. 1 1: a , açı k \-ryahu l lı.oyu ren kli Ja nl· 

t en arzunu z• ınuva fık bulunn1akfl adı r. Plaj larda 
\le ı.l ıen iı.d e ~rbıes t 'e a!\u d cl iklıe ~lıır bilınrn iır 
c) -vrri~lidır . 

Bu me,·5ıirn i n modası oları di lfr r i r> r r nkli koı;.. 

tUmlerin s i ıe t117hirin i en yak ı n m~ğa .tı1lardan 

talep cdinit . 
Jlırmııı d' ul: 1 uı uıayvnuıun olıiıııtl İ /11rıko111Jır. 

Evkaf Umum Müdür
lüğü akıf akarlar mü
dürl · ğünden: 

Bir sene müddetle icar için müzayedeye 
vazolunan emlak 

1 - Bahçekapıda dördüncü vakıf banın birinci 
katında 37 No. oda 1070 

2 - Heybeliadada Büyök manastır ve İsmetpaşa 
caddesinde 70 No. hane. 159 

3 - Çarşıda Takkeciler sokağında 77 No. dük
kanın dörtte üç hissesi 319 

Müddeti icar: 1-6-931 den 1-6-,32 tarihine kadar bir 
senedir. 

İki sene müddetle icar için müzayedeye 
vazolunan emlak 

4 - Hnybeliadada arka sokı1kta 30 No. hane. 
S - Tophanede İlyas çelebi mahallesinde 14 No. 

hane. 

162 

• 
6 - Çelebioğlu Aliettin mahallesinde eski pstahane cad-

desinde 2-15 No. dükkin 230 
Müddeti icar: 1-6-931 den 1-6-933 tarihine kadar iki 

senedir. 
, * "' 

Üç sene müddetle icar için müzayedeye 
vazolunan emlak 

7 - Heybeliadada Değirmen sokağında 3 No. hane 156 
Müddeti icar: 1-6-931 den 1-6-934 tarihine kadar üç se

nedir. 
Mebdei icarlar: Eski müıtecirler için akdi sabıkın hitamı 

yeni müstecirler için teslim tarihidir ·l 
Müddeti müzayede: 22 mayıs 931 den 13 haziran 931 cu

martesi günü. 
Balada muharrer emliiı; kiraya verileceğinden müzayedeye 

vazolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son glinlin 
saat on dört buçuğuna kadar prtnameyi okumak ve 
teminatı muvııkkate ita ederek müzayedeye ittirak etmek 
üzre İstanbul Evkaf müdüriyetinde vakıf akarlar müdürlü
ğüne müraca~tları ilin olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında maliımat almak isteyenler 
bu müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri 
miıil raporlarını görebilirler. 

Yaz mevalmllçln 

BEBEK'te 

Kiralık lalı f 

Dalyan önUnde Salp Bey 
yalısı möbllell olarak ki· 
ralıktır. Derunundakllere 

mUracaat 

(Reımi llüılar Türlr. Limit•d Şirketi) 

1 

Latif rayihası, süt 
gibi içimi ile en 
mükemmel b i r 
neş'e kaynağı olan 
fakat susatmıyan, 
baş ağrısı vermi-

yen humaz 
olmıyan 

KRiST L 
RAKISINDAN 

,.. Başka bir rakı var mıdır? 

ISTANBUL ViLA YETi 
DEFTERDARLIK iLANLARI 

SATILIK ENKAZ Anadolukavağında Ma· 
car kışla içindeki eski hastanenin çatı aksaDl'' 
Tahmin edilen bedeli 30 lira, satış açık artbr' 
ma 25 haziran 931 perşembe 15 defterdarlık 

t 

ta. (M - 547) 
• * • 

SATILIK MOTÔR VE FiLM ŞERİTLERİ: 
Yıldızda Harp Akademisi kumandanlığı deposunda ıne>'' 

cut 43 kalemden ibaret motör ve filmlere ait şerit ve te· 
ferruatı satılıktır. Tahmin edilen bedeli 73 lira satış açı~ 
arttırma 25 Haziran 931 perşembe 15 Defterdarlıkta. (M-131 

-... •• •• •• •• -•• •• •• •• •• •• -·-··•• • • -· -· •• -· •• -•• •• -----· -· •• ·-· ----·-·----•• -•• •• •• -· ---· --··•• -•• -----------------· ---· --------... 

(Reami lli.nlar Türk Llınited Şir kr tİ) 
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Büyük Tayyare 
Piyangosu 

5. inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir. 

BUyUk ikramiye 
50,000 liradır. 
Avrıca · " . 15,000, 12,000, 

10,000, 8,000, 
Liralı k ikrarniv·t-' ler 

• 

ve 40,000 
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55 Liralık bir mükafat vardır. --
•• •• -. •• =· --
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İstanbul Belediyesi İlanları J 
Kapril efendinin veniti nakliye resminden olan borcunııO 

tabııili için tahtı hacze alınan 1889 numerolu otomobilin 931 
haziranının 29 uncu pazartesi günü saat 11 de Kadıköyünde 
itfaiye ıarajı önünde bilmözayede satılacağı ilan olunur. 

* * * Evvelce ilan edildiği halde talibi zuhur etmeyen Samatya.· 
da Deniz kenannda kahvehanelerle kantariye kulubesi ara· 
11nda bulunan belediyeye ait 75,93 metro murabbaı arsa· 
nın pazarlıkla lhaleıi 15 haziran 931 pazartesi ıünü saat 15te 
icra kılmacafından taliplerin daire encümenine müracaatları 
ilin olunur. 

(Re.•mİ IJialar Türk Limited Şirket~ 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve emrazı zühreviye 

tedavihanesi Galata, Karakô)' 
börekçi fırını sırası No. 34 

Mes'ul müdür: Bürhaneddill 


