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Anarşi 

Kala kala iki muhalif, bir 
)arı muhalif gazete kaldı. 

Bir yeni Cümhuriyet fırka· 
ıı yapmak mümkün olmadığı-
111 gören muhalif politikacılar, 
timdi yeni bir yol tutınuılar
dır: Bu yol, halktan emniyet 
\te ümit hissini kaldırmak, hal
kın az çok bel bağladığı bütün 
kıymetleri çürütmek, ahlak, 
İdeal, hükumet, devlet, bütün 
ll!Üesseselere karşı, karışık 
Yollardan, hücum etmek ve 
bozgun salmaktır. 

En yeti,mit efkarı umumi
}leler bile, şayialardan ve tel
kinden kendi kendilerini ko
tuy•mazlar; tayia ve telkin, 
titgide, teneffüs ettiğimiz ha
\'anın içinde, çürütücü dağıtı
tı, zehirleyici bir madde olur. 

Hükümet, buhran dalgasını 
sarsılmak11zın geçirmek için 
lıısarruf yapmağa karar verdi. 
l asarruf nasıl yapılabilir İn
\aatın bir kısmı durur; me
lıturlardan bir kısmının maat
ları azalır veya bir kısım me
lıturlar kadrodan çıkarılır; ye
lli mektep açılmaz; yeni yol 
hpılmaz Bütün bu itler mü
llııka,a edilir, muhakeme edi
lir, faydası zararı ölçütür. Ha
Yır, muhalif gazetelerde hiç 
lıir kontrol kaygusu yoktur. 
Bütçe olduğu gibi çıkmı§sa, 
lıükfunet tasarruf yapmıyor; 
İııfaat durmu§§a, işsizlerimiz 
lrtıyor, amelemiz açıkta kaldı; 
lıtaaş azalmışsa memurlarımızı 
•efalete atıyoruz, kadro daral
lılışsa, memurlara ekmek li
lırn, hükfımet Türk ailelerini 
lç bırakıyor ... Bir sokak yay
hrası kulaklara hakim olmut· · 
lur: Bir oluk arasında ne aklın, 
ile mentıkın, ne vicdanın, ne de 
hükumet ve milletin sesi du
l'ulur. 

Hükumet vergiyi indirecek, 
llıasrafını azaltamayacak, bil
~kis arttıracak, fakat ne kadar 
11ldirse vergiler gene ağır, 
llıasraf ne kadar arttırılırsa 
llıemleket gene aç, gene işsiz 
~azife ve mes'uliyet hissinden, 
llıernleket ve halk sevgisinden 
~il kadar uzaklaşmıt olanlar 
lçiıı hiç bir hudut yoktur. 

Bu sokak yaygarasının Os
l011nlı tarihiı'lde adı "iateme
~iik !,, dır. 

Bu sokak yaygarasının me
deni milletler arasında adı "a
~•rti,, dir. 
. Biri it bulamamış, kendini 
dl.dürmüt; öteki fabri.ka müdü
tiiııü vurmuş; bu facıalar, tek
~il Türkiye havasını kaplamış 
lıır zulmet olarak öne sürülür; 
~•ıııuslu vatandaşın içi şüphe, 
1treddüt, ümitsizlik içinde bu
l'laJır. Ne derseniz beyhudedir; 
~ ileri memleketlerde her 
tiln, bizde açıkta kalan me
~llrların adedi kadar şirket 
r~· etmektedir; intihar eden
~n üç yüz misli banka, zen
tııı Amerikada kapılarını ka
b~ıştır. Ne yapsanız boştur; 
~lltıkü siz bir neticeye bir kara
~,, bir hükme varmak isteyor
'lıııuz: Anarşistler, memleketi 
~ticesizlik, kararsızlık, ~~
~ııırısüzlük ve nizamsızlık ıçı
~I! atmak için uğraşmaktadır-

r, 

'ti Bu adamların maddi mane-
lıütün varlıkları iki aç göz 

~ bir pis kursaktır. Anarti 
~l'~un, vurgun, yağma peşin
~ dır: Bunun için hükümetin 
t tr kolu bağlanmalı, polis da
d~:ılmalı, jandarma tedhiş e
~· lıteli, mahkeme durmalı, 
rı •lkta hiç bir kayit, ne ahlak 
d ~ ~eref, iyman kaydi kalmalı-
ır. 

h lstanbulda hürriyet ve İtilaf 
ı,'"•smı, volkan havası kova
,,~aktadır. Bedbaht şehir şa
l, ılınakta, her tarafta pusu-

r kurulmaktadır. 
ııJ11 nıemleketi sahipsiz zan
l~r enler, onun sahibi olan mil
Ilı .1k· kendine hizmet edenlere 
cı11".. afat vermekte cömert ol
~ llu kadar, kendine hiyanet 

'nlere ceza vermekte karar· 

üsakkaf t vergisi tenzil edilecek mi 
-------------------- ...... --~---

Mülhak bütçelerden maaş almakta olanların maaşlarında esaslı 
tenkihat vuku bulacakhr. Mütekaitler ve eytam hakkında bir teklif 

Mitekaitlere ev ve ara İsmet Pş. nın 
seyahati 

. 
zi verilmesi isteniyor 
Katamonu meb'usu mütekaitlere ve 
e~tama emlak ve arazi tevziine 

~aiı Meclise ~ir kanun teklif etti 

Ankara 7 (Telefonla) 
Baıvekil İsmet Pş. eylül 
ortasında Atinaya gide
cektir. ismet Pş. Atinadan 
avdetinden sonra Peşte 
seyahatine çıkacaktır. 

Dr. •ual Bey· bu gibi zevatın köylü müatahailler 
uası~da çatışmaları köy hayatınm 

te'lamülünde mühim bir imil olabilir, diyor 
ANKARA 7 (Telefonla) -

Kastamonu meb'uau Dr. Suat 
Bey bu gün Meclise, mütekait- ' 
)ere, eytam ve eramlle emlak 
ve erazi tevziine dair bir kanun 
teklif etmittir. 

Suat Bey teklife merbut es
babı mucibe.inde diyor ki: 

"Eytam, eramil ve mütekai
din maatları namile devlet büt 
çesinde mühim bir fasıl vardır, 
hu fasıldan tahsisat alanların 
denebilir ki yüzde sekseni bu ı 
par:. ile maişetini kurtaramaz ı 
ve her sene aevlet bütçesinden 
ve hazinesinden çıkan bu para 
esbabını tatmin etmeden telef 
olur demektir. 

Halbuki bu faslın yekunu se 
nede ll 1 

_ ... &~ ... ..;.,·.,'0.1.-: ••• ı: ... "\ olup 

Bütçe encümeni rtmıı 
Hasan Fehmi Bey 

Kastamonu me ~ual B. (Devamı Beşinci sahifed~) ( 

- > 
~ --- • 

Müsakkafat vergı-
sinde tadilat 

1 -- -
1 Binalardan alınan ver- ı 

gi sene . 
besene tenzil edılecek 

1 ANKARA 7 (Tele~onla) -
1 ı Bütçe encümeni ~usakkafıı:t 

. - 1• ··h sı üzerınde tetki-

J. k defa olarak E~irn~k. açılan çocuk bakı 'Ti evinin 
resmı kaşocra edilirken 

ilk 
• 

evı 

çoc{\ bakım 
dün açıldı .. 

vergısı a)iı a k d 'k 
.. "leye a ar ı -

katını yarın og .. M r 
mal edecektir. Encumen . a •-

vekilinden Jayihadakı bazı 
ye . dT · ve bunun 
maddelerın ta ı ını ki' f ed' l 
için de yeni hes.aplar te 1 1 

mesini istemi§tır. .. 
Maliye vekilinin encumene 

kl'f d g· · bu hesaplar bu te ı e ece ı -· k 
günkü heyeti veki)ede muza e 

re edilmiştir. d b 
Bu hesaplar binalar an u 

güne kadar alınmakta olan ver 
gi mikdarının sene besene mu: 

. betler dahilinde tenzı ayyen nıs 
line dairdir. 

Sinema 
"ht "l" r l l llj l 

-- . 
ihtilaf sinemacılar· 

lehine halledildi 
- ... .__ 

Falıir Bey Ankaradan 
dün geldi .. 

Defterdarlıkla aralannda çıkan 
Kontrol ihtilafından Maliye ve Da
hiliye vekaletlerile Devlet Şurasına 
ıilriyet için Anlcaraya giden sine
macilar murahhas-

Perde arkasında 
oynayanlar kim? 

larından Fahir B. 
Balis, Çitürüs, Ismail Hakkı 
Pş., Koniçe şirketi ve gazetesi 

dün Ankaradan 
tehrimize avdet el 
miştir. Diğer iki 
murahhas Şadi ve 
Cevat Beyler kı.c. 
bir müddet daha 

~:~:,:~d;;•ri~ Yılmaz gazetesi nasıl ve kimler 
tanbul vilayetine t fı d k ) ? 
bu husus için gön ara n an çı arı ıyor 
derilecek emri ge-
tireceklerdir. Alıh Bir müddetten beri İstanbul-
ğımız malümata da meçhul bazı şahıslar tarafın 
nuaran Maliye ve FAHİR BEY dan "Yılmaz,, namında bir ga
Dahiliye vekaletleri sinemacıların zete neşredilmekteı';r. llk çık
mıırahhaslarını büyük bir alaka ile tığı günlerde ba§ makalelerini 
dinlemitler ve hey'et az.asının ricala-
rını esas itibarile haklı bulmuşlardır. Celal Nuri Beyin yazdığı söy-
Defterdarlığın bu yanlış addedilen lenmiş ve kendisi de bunu te
kararının tashih ettirileceği sinema- yit etmit ise de bilahare Celal 
cılara mezkur vekiletler tarafından Nuri Beyin gazeteden ayrıldığı 
vadedilmiştir. Maliye vekaleti bir- bildirilmişti. Bundan sonra Yıl 
çok müşkilat ve vekalet için masra- mazın hu"v'ıyet' b" b"t" 
E • ı · d'k' k 1 ki' ı us u un esra-ı mucıp o an şım ı ı ontro şe ı- . b' k' 
nin temamen ortadan kaldırılarak rengız ır şe ıl aldı. Ve gaze-
sinemaları maktu vergiye tabi tut· ı tenin Rum ve_ ec~~i pa~~si~: 

·• ·-· ı. .. ,, · ;r·'-tir. Bu sayede çıkmakta oldugu ılen suruldu. 
neınacılar gayn kabı 1 

" • • ·- • c~ Filhakika bu rivayetler son 
ti d e defterdarlıkta kontrol . . '- f d .. k ye er en v rını mu~r :zar ın a leeyyut etme 

1 aav..ından kurtulmuı o- ~ memur arı m • yor. -·knın baş makalele-
lacaklardır. Sinemacıl~r ~Ankaraya Vaktile bazı ı.~lcu··--" o.... . ... ,_ 

gitmeden evvel e~asen ~takada; ve- )erinde ('.ahşan Ahmet Kadri B. ~in. kaJrı-ve '6ali'•i<it refikimizin 
kaletler gazetelenn aınemacı ar • ı namında bir muharrir bu yazı- lduğunu refikimiz. :.-~·lıan Bey 
defterdarlık ihtilafı hakkında d'ykakp- lan kendisi yazdığım söylemiş ot dı' r Sonra yılma:<(.~ --~ • ''!,; 

d ki · at nazarı ı a· . k' • ') e · .,, "~ ·•n mış ol u an netrıy ı • ise de gazetenın ımın parası e da zengin bir Rl.I"~ . Y' 
ı · takip etmege f d k' namın <~ te almıt ve mese eyı çıkmakta olduğu etra m a 1 d - n da rivayet edı v" d d •. 1 ugunu i' 

başlamışlar ı. esrar perdesi kalkmış eg~ • Vakit refikimiz yazmakta 

Acaba? --
Akil Muhtar Bey kendi 

hastalarını mı 

fakülteye yatırıyor? 

lki aylık muvakkat bütçeyi 
müteakıp Darülfünunda da ye
ni yapılan bü~çe üze~ind~. ~~
rem tatbik edılecektır. Butun 
müderris)el' bundan memnun
dur. Ancak Darülfünunda ba
rem istemeyen tek bir müderris 
vardır. O da Dr. b.kil Muhtar 

dir. Ayni Kadri B. gazetenın Bizim istihbaratımıza g • 
yalnız kendi malı olduğunu da Yılmaz ile Nureddin Koni\ 
söylüyor. . . Bey namında bir zat ta alaka-

Diğer taraftan Balı Efen?• \dardır. Koniçe, hatırlarda oldu 
namında bir Rumun gazetenın • üzere yavuz ve havuz meıe
sahipleri arasınd9: buluu1nduğu gu (Devamı 5 inci sahifede) 
teeyyüt etmektedır. Yı mazın 

Roma, Tiran, Atina 
-7-

Falih RIFKI 

Normal Edirnekapıda açılanı müessese Mu
hiddin Beyin en fe.zli ve müsbet 

eserlerinden birini t~il etmekt~dir 

Mülhak bütçeler 

O..• d'g"ime göre mülhak gren ı .. .. 
bütçeler kadroları butçe encu
meninde tetkik olunurken ~ 
daire memurları devlet ba~mı
le mütenazır bir tarzda tasfiye-

er 1 hepsi birbiri kadar serbesttirler. Ya 
Hiç kimse. r_ahatlaızlık se.~;;tle; sak olan ihtilaldir. y ııni normal Y•· 

Edirnekapı - Karagümrük civarın 
daki cedit Ali Pata medreseainde te 
ıiı edilen çocuk bakım evinin açıl
ması dün saat on altıda yapılmıştır 
Çocuk bakım evi, Edirnekapı tram
vay yolunun eiizergi\hında ve Kara
gümrük tevakkuf mahallinin çok ya· 
kinmdedir. Bakım evi bayraklar ile 
süslenmişti. Küıat resminde bulun
mak üzere meb'uılardan11 idare amir 
)erinden, belediye erkinından ve ıe
hir meclisinden ve Fırkadan pek çok 
zevat vardı. Türk ve ecnebi haıtane
leır sertabip ve doktorları da bu ze
vat meyanında bulunmaktaycliler. 

Dün otomobil ile Şehrimize gel
mİf olan Danimarkalı gazete muh•
biri M. Emil Bönnelyche le oraday
dı. 

Valinin nutku 
Vali ve Belediye reiıi Muhidcliı. 

Bey çocuk bakun evinin lcapmnda 
hazır bulunanlara ve epeyce kalaba
lık olan halka hitaben bir nutuk söy 

(Devamı Sinci sahifede) 

lı ve azimli olduğunu unutmu§ 
olanlardır. 

1908 denberi bütün iyi kuv 
vetlerin, hürriyetin, müsama
hanın, matbuat, İçtima, vicdan, 
bütün serbestilerin yalnız a
narşi adamlarının çıkarları ve 
yalnız vatanın felaketi için 
kullanılmış olduğunu ıı:öate-

Konfor'un hukumet er ve mı ak 
d N mal'dir 1 lJT, • • ki için a ı or · al h h Fakat hi• ıüphe etmeyınız, 

N rmal d. ? Norm er an- T ı· o ne ır. .. , F d-okraıiıinin bu norma ı, • · · · doaru ve zorıuz ranıız ~... . . 
ıi hır uıtemın eyı, o ... ıol koldan cüınhunyetı 
. • 'dir ne s.ag, ne d 

\ 
ye tabi tutulacaklardır. Bu su
retle mezkur bütçelerden maa§ 

ı almakta olanların maaşlarında 
\ esaslı tenklhat vuku bulacak-

ııleyııı . . b" kabilecek bir tehlike olmadığın an 
Her inkıli.p, n_orm.~li arar ve u- yı rans•z cümhuriyetçiıi, krallık 

Muhiddin B. 'urdeliiyı 
kesiyor 

ren tarih henüz gaz~ sütun
larından kitaba bile ı>akledil 
memiştir; o kadar taze, n ka
dar yenidir. 

tır. 

Türk tarihi tetkik 
cemiyeti 

Paristeki Hitit cemiyeti . 
• ç t vertl• Akil MuhtaT Bey reisi şerefine z:ıga,e 

ANKARA 7 (Telefonla) - Beydir. Akil Muhtar Bey diyor 
Dün Türk tarihi tetkik cemiye ki: 

, ti, Paristeki Hitit cKemiyeh~i re; _ Ben feragatle çalıtan bir 
isi M. Dölaport'un ır?e ır cı- hocayım. Baremin tatbikını is
varında Hasköyde tetkıkat yap teyenlerden değilim.,, 
mak üzere şehrimize g~lmes~ k'l 
münasebetiyle Hal evmdekı Fakat buna mukabil A ı 
merkezinde bir çay ziyafeti ter- Muhtar Beyin muarız ve muha 

sımlarından olan di ğel' bir tıp 
tip etmiştir. .. ı .. ,.. · 

Ziyafeti Paristeki cemiyeti hocası şoy e soy uyorh d A 
.. k h' eleri altına alan - Feragatten ba se en • 

yükse ıma~ . t' z· a- ı kil Muhtar Bey fakültede ken
Gazi Hz. teşnf etmMış ılr: Rı~ . d' idaresinde bulunan "seririya 
fette İsmet Paşa, ec ıs eısı, ı k d' h 
b ekili er talim ve terbiye tı tedaviye,, de hep. en. ı usu 
da~ı v. . . ' aaı·if müsteşarı si hastalarını tedavı ettırmekte 

tün ıstıraplara bır gun evvel norma dıdr.b~ atına ancak krallık tacının 
. • ah .. l de e e ıy , ' 

le v~~ ı~ın t. a?1mu. e r. i Verr.ay sarayından uzaklaııp, _Ver-
Bır reıımın, hır ııstemın normal .. - de malolduğuna emın ol-

ıd • · nkıla denen ha say muzeıın · · 
bozu ugu zaman, ı .. P . duiu zaman izin vennııtır. 
reket ortaya çıkar .. lkıli.p, ~o~malın Demokrasi normali, ltalya'da bo-
bozuluı~nu, •.isternı~ a"!'k. ıfl~s ~!~ zulmuıtur; Lehistan'da bozulmuş· 
tiğine, sıaternın c~!ebn ı~byı:~ tur; Yugoalavya'da bozulmuştur; 
rına cevap vermed~gı~e .. delıl ~esse- Rornanya'da bozulmuıtur; Almanya 
alır. Maddi manevı but~n .mu . da her gün tehlikededir; ispanya'• 
seleri altüst eder ve yem bır ruza- da yoktur; Amerika'da baıka türlü· 
mın er.aslarını kurar. d" 

· 'kr buluncıya ka· ur. ki' b'I Bu esaslar ıstı , ar. . h Demokrasi normalinin ıe ı ı e, 
dar, bir disiplin, hır ın:ıı~bat ".~ .. ep• her demokraside, ahliık, hususi şart
si ancak o istikrara ... do~u yuruyen lar, ikli~ müesseseler, her şeye gÖ· 
inkılapçı metotlar lazım ır._ • d •.. .. t alık, ınkılibın re egışır. 

Bizzat bu mus ~1'! • kendi Rahat teneffüs eden millet nor· 
nonnalidir. Eğer _bir 11~.~~p, k : malin kabuğunu kmnaz. Eğer ona 

k d. h deflerıne goturece vazı • b 1 ni en ı e db' 1 . . 1 ba•ını kolunu ~arpmaga a§ amııaa, . . rıa, te ır erını a - :r ~. • k h 
felennı yapıy':' . .. .. 1 .. boğulut hisaedııınden ve açı ava 
mışıa, usullerıru. o~ ıore o ç~~ı ara ı ındandır. 

b lmussa o ınkılap normalının y 1 . . .. . b"t" k t ve u -: ' Herhangı bır reıımın u u.n ayı 
ta içindedır · . . ve bağları çözebilmesi için, bir mil-

Demokrasinin normal• nedır? A- Jetin büyük kalabalığının yalnız oku 

Yaz sıcağı, çöreklenmiş olan 
anarşi yılanını gösteriyor. Hiç 
bir kıpırdanışını gözden uzak 
tutmayalım. 

aıresı reıs~'. ';'> ve Türk tarihi dir. Bu yüzden, hariçten gelen 
F ra~sız se. ırı . 1 bulun bir çok hastalara bizzarure ret 
tetkık cdemıyetı aza arı cevabı verilmektedir.,, 

na prensiplere bir ilah gibi tapmak, yup yazması değil, keneli menfaatle
ve herkese söz, rey, karar hakkını rini ölçecek, bütün muhakeme ve 
kayıtsız şartsız vermek, kayıtsız \ münakaşaları anlayabilecek kadar 
~rtsız ekseriyete boyun bükmek 1 seviye terbiyesi görmüş olmaaı lazım 
tir. Bu normali şimdi Franaa'da bu- \ dır. 
Juyorux. Fransa'd~ yanJ'.•"'.' kral- Genç yaıında bir inkılap, ideali 

]ar cümhuriyetçiler dıncıler ve .1 • . . • , 
cı !. . d . ' .. de karar .. _ , ( Lutfen sa hı eyı çevırınız ~ 
komuruatler var ır, soz , ....., 

Falih RIFKI muslar ır. , 
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/\o: 26 Yaz•n: M. Yaııuz 

Prenses Eleni telaşla 
yerinden kalktı.ı 

Zafer bizimdir ... 
Fa.kat,. çıplak kadınlar hala, 
Gozlerıni şehvet bürümüş sahte kah 

raman!arın koynundan ç k 
ı mıyor. 

Zarer bizimdir ... 

Fakat, düşman güUesile kÜ!eler yı
yıkıhyor .. surlar harap oluyor .. 

Saraylıların gög~ üsleri elmas ve ya. 
kutlarla süslenmiş ... 

rakat, kahramanlar aç .. 

bugünkü Fransız demokrasisi oJs.a 
da,. h~Jkı ve müesseselerini ona gÖf'c 
yet.J~hrm~d~n, demokrasi nomıaJini 
araması, ıntihar ~ , •mekti" . .. k.. . 
. l · r, çun u •· 

tıyat arı bozulan, müesseseleri yıkı 
lan, __ öldii~ülmü, menfaatlerin cesedi 
henuz ıogumamı• olan b" .. k b' k . ~ • ve uyu ır 
ısmı yen~ prensiplerin kıymetini öJ. 

çecek sevıyede bulunmıya k . n e serı. yet, ona rey vermez. 

Dik~at ediniz: Türkiye'de de
mokra~ı normalini en çok isteyen. 
ler, .f•rıyatçılardır. Çünkü kalplerde 
yenı 1uurun, eaki ve ko"r 't'ı·-tJ . . ı huı ar 
yerını tutmadığını biliyorlar. 

Şe~iyatçılardan sonra denıago -
lar gelır: Onlar da henüz '--'aba! - g 

"h· ""' ıgın sata ıyetle sala~iyetsizliği., hudutla. 
rın! seçeck sevıyede olmadığına bel 
~~la~lar ve biri<aç avukat tekerleme 
•ı ıle ıktidar ıandalyasına oturabil
nıelr. hıraı, azçok genç ve idealist de 
ofJ,a,Jar, bütün dü,üncelerine hikim 
>lur. 

1 nk:laplarda normal ide l 1 
d. 1 • , a o an 

f'_'Y ır. varılacak bir hed ft' • T 
k~t ölçüsü, inkılabın kendien~~~n· 
gıdon yol üstünde olup olmadı" ı~:' 

01~a.n!1 meşrutiyeti, tan!ın:;i 
normalı ıçınde öldü; Türk iıılulabı-

Hakiki düşman, saray divarları 
dında sinmiş ... 
Biz~ 0!'1~r RLığJup edecek ı 
Bızı sıhırbazlar mağlüp edecek! 

Duşman etten kaleler kurmuş, 
Kanlı meşalelerlc 

Evimizin önünde: 
Kapımızı çalıyor! ... 
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HABERLER •• D 
Almanya bor~unu vermiyor! Bazı sefirler 3 ay hükumet 

merkezinde ,alışacaklar 
sonra Alman hükumeti 

neşretti .. 
ANKARA 7 (Telefonla) - lüyük ve orta elçilerimizden 

bazrlannın senenin üç ayrnr hülômet merkezinde geçirmelerine 
ve burada ifayı vazife etmeleriıe dair bir layiha hazırlanmıştır. 
Elçiler bu üç ay zarfında bareııdeki derecelerine göre maaşları
m Türk parası üzerinden alaoklardtr. 

Ser~i açıldı 

-

Karışık Avrupa 

Fransız - Rus ticaret 
müzakeresi 

PARlS, 6 A. A. - Frans 

Muhafız Gü::ü bisiklefçileri 
ERZİNCAN 6 (A.A.) -Muhafız Gücü bisikletçileri saat 17 

de Erzincana geldiler. Hal ve memurin sporculara büyük bir 
hüsnü kabul göstermiştir. ıporcularm hepsinin ahvali sıhhiyes; 
iyidir . 

• 
Muhafz Gücü atlıları 

SABANCA 6 (A.A.) - Devamlr ve şiddetli yağmurlardaıt 

Muhafız Gücü atlrlan brada kalmağa mecbur olmuşlardır. At 
lılar şeyahat programın• geri kalmaması için yarın Geb·uyi tu 
tacaklardır. 

kurutuluyor 
ANTALYA 6 (A. \,)- Antalyanrn sıtma ocağı olan Dudeo 

bataklrğrnın yeni ka•a!lrla denize isalesi bugün merasimle icra 
edilmiştir. ManavgıtırAvlan ve Ilıca bataklıklarının kurutul 
ması mesaisi de bu na.a içinde bitecektir. 

Fareler he- tarafta imha ediiiyor 
MUGLA 6 A.A.f- Merkezin Hacıbayrarnlar civarında yapı 

lan fare mücadeles! bulaşık mıntakanın yüzde yetmişi temiı 
lenmiştir. Köyciyen, Karaman, Belevi mevkilerindeki mücade 
lede fareli mıntaI.ırn yüzde sekseni kurtarılmıştır. 

Fethiyenin Be;iler, Çaltılar, Doğanlar yaylalarında tahmi 
nen 8000 dönüll"k sahada mücadele devam ediyor. Dalyada da 
farelerle bulaşılıahalar vardır. Merkezin yarış mahallinde de 
yeni zuhur etti anlaşılan farelerin imhasına başlanmıştır. 

Papa vcdlini hudut haricine çıkardılar 

pa vekili 7 temmuzda Lituanyada toplanacak dini kongl'.1' 
tirak edecek ve bu içtimada Papalık makamı ile ı Lituanya 

ılmeti arasındaki münasebetlerden bahseyleyecekti " 

apa vekilinin hudut haricine çıkarılması Kovnodaki sefirler 
ısında büyük bir teessür uyandtrmıştır. 

Beynelmilel Banka 

BUENOS A YRES, 26 A .A. 
-Burada vücude getirilen 
Fransız resim sergisi bugün a
çılmıştır. 

ile Rusya araarnda Franstz ı BALE 5 (A.A.) - Beynelmilel tediyat bankasının idareme<; 
caret nezaretinde yaprlmasrr lisi 8 haziranda toplanacak ve bilhassa ihtiyacı olan memleket 
baş_lanan ~üzakerelerin ilk lere uzun vade ile ödünç para vermek meselesi hakkında tetl<İ 
s.es_ı mes~ı. programı haklar katta bulunacaktır. 
fıkır teatısıne munhasır kal 
tır. 

karşısmda milletler kuvvete ,.,_ 
cüh etmekten çekinmezler. tyen 
derson evvel be evvel kuvv~rİ
ni öldürmek lizım geldiğirurle
ınekte hakS1z değildir. 

Felil:et ıuki kuvvetin y.e ko
n~lacak ıey henüz bulunanıttır.'' 

Amerika ne düşünor? 
VAŞiNGTON, 6 A.A· Resmi 

muhafil Chequen mülik,a eaas 
teşkil eden mesainin halAOticeleri 
hakkında büyük bir tit göster-
mektedir. • 

Mezkur muhafilde .ı:ı~nya'nın 
vaziyet.indeki vehametir0rçlar me 
selesinin yeniden tetkiJde ali.ka
dar olanlar tarafından da İzam e
dilmği kanaati vardır. 

lngilizlere gince ... 
LONDRA, 6 A ... - Taymis 

gazete:;.i diyor ki: 1ıüıbet netice· 
fer elde edilmese bil.:::hequers müli 
katı Almanya'd. hilim aüren haleti 
ruhiyenin tehlikea ve Alınan idare 
adamlarının ağır ıazifeai hakkında 
1 ngiliz nazrrlarrr tenvir edecektir. 
Her hangi bir tdil, bir felakete aü
rüldenilmek İı~nıniyorsa, mevcut 
muahedeler eıası dahilinde yapılma 
lıdır. Bu z~aret, Almanya'yı uzun 
zamandan :eri içinde bulunduğu 
manevi .in•fllttan kurtarabilirse, fa· 
ideli olacaktır.,. 

Dai/y telegrapb gazetesi de diyor 
ki : ''Chequcrs'de yapılabilecek ye
gane Ş'Y Almanya'nın arzusu lehin
de bey,elmilel bir teıebbüste bulun
mak imkanının tetkikidir. Chequero' 
de kıt'i hiç bir şey tesbit edilemez. 
Çünkü borçlar meselesinde alacaklı 
devletlerin mÜfterek bir kararları 
l.izımdır." 

Muğla da elektrik fabrikası 
MUGLA 6 (A.A.) - Elektrik fabrikasının tamamlanm• 

merasimi bu gün yapdmıştrr. 

Meriç nehri taşh 
EDİRNE, 7 A.A. - Yağan 

şiddetli yağmurlar Meriç neh
rini co,turmuş, yatağından çı
kan nehir Edirne sahasında 
haylr tahribat yapmıştır. Tuğ
yan devam ediyor. 

Heyeti vekile 
ANKARA 7 (Telefonla) _.. 

Heyeti vekile bu gün öğleded 
sonra mutat içtimarnı aktetmif 
ve içtima gece de devam etrnit 
tir. 

ltQ;/~~,jlCJ 
Galatasaray garın Danimarka" 

lı bahriye/ilerle ognagor .. 

Danimarka gemıaı ayni za
manda bir mektep gemisidir ve 
içinde epeyce mühim bir kuv 
vette bir de futbol takımı var 
dır. Bu takını memleketimizde 
bir maç yapmak istemiş ve İs
tanbul şampiyonu Galatasaray 
kulübü ile bir oyun oynamak 
arzusunu izhar etmiştir. Bunu 
Galatasaray kabul etmiş ve ya 
rm stadyomda karşılaşmağa ka 
rar vermişlerdir, 

Bu karşılaşma iki memleket 
gençliği arasında çok samimi 

bir temas hasıl edecek ve fa:ıl• 
olarak dost Danirnarkanrn -~ 
levki tam manasile olmasa lıl 
le- futbolü hakkında bir fikir 1 

dinmemizi temin edecektir• 
yalnız şunu da akıldan çıkal'' 
mamak lazımdır ki burada of' 
nayacak olan Danimarka neti· 
ce itibarile bir mektep takırı11' 

dır, Her ne olursa olsun yarıll 
pek zevkli bir oyun oynaya~· 
ğız. Ancak Galatasaray cuııı• 
günkü gibi oynamazsa .... 
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Asrın umdesi "Milliyet., tir. 

8 HAZiRAN 1931 
iDAREHANE -Ankara caddesi 

Tavsiye 
No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 

latanbul. 

Nebahatle Melahat iki genç 1 di. Her şey yerli yerinde, her 

Telefon numaralan: 

24J.l 1 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLER] 

G 
l aylığı 

Türkiye için Hatiç için 

400 kurut 800 kuru ~ 

750 " 1400 " 6 
12 " 

" 
1400 " 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 kuruş 

tur. Gazete ve matbaaya ait işler 
İçin müdiriyete müracaat edilir. 

Gaz.etemiz ili.nların mes'uliyetini 

kal-.ul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün en fazla hararet 26 

en az 15 idi. 
Bugün hava ekseriyetle 

açıktır. 

dul.. Fakat Melahat daha dul. 
Yani iki defa kocasını kaybet
miş .. Kocalarını kaybetmiş am 
ma, gençliğini ve güzelliğini 
değil.. Oturmuş konuşuyor

lar. 
Melahat diyor ki: 
- Bana Numan Bey ismin

de bir avukat talip oldu. Am
cam tahkikat yaptı. Methü se
nasını bitiremedi. Genç, yakı
şıklı bir adam .. Ceza itlerinde 
üstüne baska bir avukat daha 
yokmuş. Galatada bir yazıhane 
si var. Resmini gösterdiler. 
Muvafakat ettim. Eve geldi. 
G .. ·· t .. k konu~tuk. Hakika-
oruş u , Y .. 

t<0n mükemmel bir adam .. U
çüncü defa evleniyorum Neba
hat ne dersin? 

-·- Galatada yazıhanesi var 
dedin , bu hangi Numan Bey 
bu? 

- Numan Server .. 
- Şimdi hatırladım. Dayı-

teY muntazam. 
Ondan sonra da bir gün Ne

bahati apartımana çağırdı. Ça
ğırması da Nebahatin bütün 
bütün endişelerinin ne lcadar 
vahi olduğunu kendisine gös
termekti. 

Nebahat geldiği zaman, Me
lahati daha şen ve daha genç
leşmiş buldu. 

Maşallah, dedi, vallahi dü
ğün sana yaramış. Hem ne ka
dar güzelleşmişsin Melahat .. 
Şimdi anlayorum ki, kocanın 
yularını iyi tutuyorsun. 
Yemeğe oturdular. Melahat: 
- Yiyelim de, sana apartı

manı gezdireyim. Bakalım ho
şuna gidecek mi? dedi. 

Nebah~t sararmış gibiydi. 
Dudakları adeta bembeyazdı. 

- Ne yapalım, taliin varmış 
dedi. bari devam etse .. 

Yemekten sonra kahve içi
yorlardı. Nasıl oldise oldu, kah 
ve fincanı devrildi ve Nebatin 
elleri kirlendi. 

mın da bir davasını almıştı ve 
kazanmıştı.• Fakat benim işitti 
ğime göre, bu adam sana iyi Ev sahibi hanım: 

Allah cu""mlen1İzİ mu bir koca olaeağa benzemiyor. - Zarar yok Nebahatciğim 
Tavsiye ederim evlenme! ellerini yıkamak ister misin? 

hafaza buyursun f - Neden? - Tabii .. 
• - Güzel bir adam, ona diye 

B·ı h · k .. d t k - Gel de, seni banyo salo-
1 mem angı oy e - e- cek yok. Fakat çok kıs anç-

1• • · ki d k I d d · nuııa götüreyim, oradayıka ! 
aş tan ısını a ım a a ma ı -- mı•. Sonra boyuna ka ın peşın 

b. k k. . ·· d l'k 1 l ' Nebahat ayag" a kalktı: 
ır ız, oyun e ı an ı arın- den koşarmış. 

dan birine göz koymuş, bir _ Kim söylüyor bunları?.. - Sen rahatsız olma, dedi, 
kaç defa da . _Kadınlar .. Başka kim söy ben banyo salonunun nerede ol 

-·- Beni kaçır! demi, .. Lakin leyecek? duğunu biliyorum. Ve hakika-
o delikanlı her halde Amar ten de bildiğini İspat için de, 

- Ben iki koca değiştirmiş sirkindeki aslanlardan imiş ki kendi eviymiş gibi banyo salo-
pek aldırmamış .. Eh .. " Gönül kadınım. Aşağı )fukarı Nerkek nuna yürüdü. Sabunu havluyu 
- k l 1 nedir bilirim. Bin tane uman k d ' ko aşık yüz ara , o ur a eme mas- en ısi ymuş gibi buldu ve 
kara., derler, bir temsil vardır. Bey olsa, öyle yoluna getiri- arkasından hayretle kendisine 
Onun gibi, kız.. rim ki.... ba? bakan Melahate banyo salo-

- - Ya'· Demek sen benı· ka- - Aaca · d k nun a suyu ısıtaca gaz ocağı-
1 k 1• b - Acaba da lif mı çı.mıyorsun ha. Pe a a en se b h b k d 't' dı nın nasıl yandığını da tarif et-

. .. ı d · Ne a at u a ar ı ıma . 
nı kaçırayım da gor. emış ve . . tı. 

d d" ' ·b· d ıı• Og'lanı nefse karşı cevap vermedı. Bır '"'=======,====== e ıgı gı ı e yapn ,... .. _ , . 
1 B . e delikanlının ı muddet sonra sordu: 
<açırmış.. ıçar 

anası babası işe müdahale et- - Nerede oturmak niyetin-
mişlerse de kız oralar da değil! desiniz ? 
Vermem, diyormuş ta, başka - Numanın Pangaltıda a
şey söylemiyormuş.. partımanı var. Ben sadece nak 

Haf azan ali ah! Bu adet biz- li mekan edeceğim. 
de de taammüm ederse hali
ıniz neye va•·ır. Beni asıl kor
kutan şey bir genç kız tarafın
dan kaçırılmak değil, kendini 
genç zanneden bir hanım nine 
lill'afından dağa kaldırılmak
lır. Alimallah bunu dü,ündük
Çt: gözüme uyku girmiyor. 

Bozuk teraziler 
Şimdi de terazilere dertakıl 

olduk .. Teraziler bozuk imiş .. 
Ecanım, yullar bozuk, peynir
ler bozuk, yoğurtlar, sütler ke 
za .. Teraziler düzgün olmuş ne 
olacak!. 

Papanın hiddeti 
Katolik ruhani aleminin ba

şı ve yeı yüzünde katolik al
la!ıının \'e:<ili Papa Hz. İtalya 
ve İspanyada yaµılan bazı ha
reketicrden müteessir olmuş .. 
Papa olup ta lrntolik olmamak 
kalıil deği:dir. Yalnız bana ka
lırsa Hazret uzun uzadı nutuk
lar söy le}ecek yere işi kendi 
va~ı taik b iletse.. Nasıl oba 
Cer.netin anahtarı onda değil 
nıi'.' Cu işkri yapanları içeri al 
ına;. vesselam! FELEK 

- Ne diyorsun? Numan B., 
kim bilir, bu apartımana ne ka 
dar kadın getimştir? Bunun İ
çin böyle bir yerde oturmağa 
razı olur mu? 

- 8<0n apartımanı gördüm. 
Doğrusunu istersen beğendim. 
Sonra ba,ka bir apartıman ara
mak ve ta,ınmak külfetli şey .. 
Hoşuma da gittikten sonra, ne 
diye itiraz edeyim. Bahusus ki 
evleniyoruz. O da her bekarın 
yaptığını yapmış olabilir. Fa
kat evlendikten sonra öyle mi 
ya? 

- Orası da doğru! 

O gün bu bahiste muhavere 
çok uzamadı. Nebahat gittik
ten sonra, Melahat kendi kendi 
ne, Nebahat gibi samimi bir ar 
kadaşı bulunduğuna çok mem
nun ve mütehassis oldu. 

Düğün yapıldı. Melahat a
partımana geçtikten sonra mu
bilyaların yerini kendi zevkine 
göre değiştirdi. Elinin mahare 
ti karma karışık bekar apartı
mamnı tam bir yuv,.ya çevır-

Yeni n~şrigat 

Yakut Kayalar .. 
Hassas şair ve muhaarrir 

ŞükOfe Nibal Hanım yeni bir 
eser neşretti: Yakut Kayalar. 
Güzide muharririn bu • yeni 
eseri en muvaffak olduğu 
romanlarından birisidir. Şü
küfe Nihal Hm. l u eserinde 
gerek üslup, gerek hassasi
yet ve yazış itibarile büyük 
bir muvaffakıyet kazanmıt 
ve Yakut Kayalar ha'<ikaten 
Türk edebiyatının kazandığı 
çıılc kıymetli bir yakut ol
muştur. Karilerimize tavsiye 
ederiz. 

Olimpiyat gazetesi 
Cumartesi günü çıktı. Av

rupadaki muhabirlerinden al
dığı mektuplar, cuma günkü 
maçlar \ e bir çok faideli 
ma'ümatı havidir. Tavsİ)e 

' . ec er.z. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve emrazı zühreviye 

ted~vihanesi Galata, Karaköy 
bör kçi f:rını sırası No. 34 

veıdi.: 
" ~ 'ill(ıf (• f., ir Frf,,bf Roma ı : - Tahkimat için evvelemir

ıle iki büyük istihkam taburu 

ahvali şüpheli, ecnebi lisanına 
vakıf, Avrupa ahvalini takip e
der siyasi bir atiret reisidir. Şa 
yanı dikkat bir müsellah kuv
vetin başında böyle zeki ve si
yasi bir şahsiyetin bulunması 
bir meseledir. 

İ~te Tedmür yolunu da mu
hafaza eden {Aynilkum) da 
bizim böyle muhtelit bir kuv
vetimiz olması ve bu kuvvetin 
başında iktidarına itimat etti
ğimiz bir arkadaşın bulunması 
her cihetçe muvafık görülmüş
tür. Ben bu mühim vazifeyi, bil 
hassa ilk tesisi anında Celal Be 
Ye tevdi etmek istiyorum. Mev 
kii tahkim ve kıt'alarımızı mü
nasıp mevkilere tevdi için baş
kasına güvenemiyorum. 

Genç erkanı harp hürmetle 
be ını c~ı]i:. 

! çalışacaktır. Bilahara bunlar
dan bir takım alıkoyarak di
ğeı·lerini geı·i çeke.biliriz. Bu 
mıntakaya bir sahra telefonu 

u...ı~ha ı L--01L koymak ia.p eder. Maamafih 
bu hiç bir zaman emniyetli bir 
muhabere vasıtası olmadığı i

nıO.rhan Paşa dik bıyıklarının çin iı·tibatı temin etmek üzere 
ucuna parmaklarile intizam 1 her gün bir posta çı~armak ve 
verm~ğe çalışarak başını salla- , bunu merke~le Aynılku~ a~a
d . sında ayrı bır karakol uzerın-
ı._ Burada sür'atli hareket ı den yapmak icap eder. 

- Emredersiniz kumanda-

et • .. sa it yetişmiş Türk Burada mevcut kuvvetimi-
meg mu ' . d' .. ·1·hı 

efradından üç sınıflık bir kuv- zın mec~uu. Y~. ı yuz sı a a 
vet bulunduracaaız . Siz süvari altı makınelı tufok olacaktır. 
alayı kumandanı" bey yetiştir- Siz •lİvari alayı kumandanı B. 
diğiniz bölüklerden tam mev- a~ıraca~ını~ ~üvar~ böl~kle.ri
cutlu ikisini Celal Beyin emri- 1 nın zabıll<0rını Celal Beyın fık
ne vereceksiniz. Aynca iki mit rini alarak intihap ederseniz 
ralyöz bölüğü de bu kuvvete iş muvafık olur. Ç~n~ü burada 
tirak edecektir. Ayrılacak piya bulunacak kuvvetımız efrat ve 
de bölüklerini bizzat Celal Bey il zabitlerile beraber hem ahenk 
intihap etsin. olmalıdır. 

- istihkam bölüğü istemez Kaymakam başını eğdi. 
mi paşa hazretleri. - Muvafıktır paşa hazretle-

Alay kumandanının bu sua- rı. 

line paşa ba~ını "ğerek cevap Şimdi azizim Celal Bey. 

Çapras kelimeler 
1 2 3 4 5 6 7 8 t 10 t 1 

1 CEVIZ•ZAMAN 
: I L l K•DOM -1 NA --- . . __ ,..... 
ı B A K t R E • f 1cL E • 
• l ıiA. • 1A HE N!iM.lf 
ı ~J. YA(!~ T • 1MJ S_ 
ı I_ !-- ~ R~I . • E DJA.ı• ! 
1•A••TcRA_MjA• 
ıANUT••llRUM J .._ ;; - ·-
! K • Z U L ü M •LAK 

1
< A K U • R • N A R ~ • l ' 

! RIA NIA ii. S" EM 1 z 
Dünkü şeklin halli 1 

1 2 1 4 5 6 7 8 9 ııı il 1 

Suıuz, Sabunsuz, Fırçasız 

1 TIRAŞ olmak 
dakikada için 

Kremini kullanımı. Her yerde 
bulunur. Deposu Ye§ildirek 
Sıvacıyan han No. 10 

11119 Yaz mevslmllçln -

BEBEK'te 

Kirah~ lalı 
1 
. .-..,,--... 

1 

...... -...... -._,.-1_--:1-_ :--ı : Dalyan önUnde Salp Bey 

.: • - . ,. • ralıktır. Derunundakllera 
.. - -- 1 ~ yalısı möbllell olarak ki-

: 

1

~ =--_ =---r ~ -··-- mUracaat 

1 il -- • - - - . -, . • Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
t . - • li • - ,. j!İI . . Mahkemesinden: Terekesine mahke 

- - - - - - - ı.;._ -~ - mecc vaziyet olunan müteveffa Ma-

~ • ı.-. · .•. -•. --.. -. ~~!'-. • zaltonun uhde•inde bulunan HagkÖy 
c -l-- de Keçec..i pi r i mahallcıinde terzi so 
! • l ka • ında :>8 numaralı hanenin ( 350) 

11 
--

1

- •• ·. 

1
.- ı· -~ - lira kıymeti muhamr:Üneli dörtte bir 

_ - hİ!\.._e si rÜ t.i.i n l u dt:llaiiyesi ve ihale 
ı pulu müıtterisine ait o lmak üzere a

Yeni şekil 

Soldan sağa 

1- Kabah atin sonu (4) Namaz 

kıldıran ( 4 ) 

2- U zvun cem'i ( 3) Zeybek (3) 

Yük•elım<k (l ) 

3-- Ciyinmi~ (5) Lezzetli (5) 

4 - Peygamber (3) Göz rengi 
(3) 

5 - Süvarinin bincliği (2) 

hun oj:lu (l)Süal (2) 

Nu-

6-- Dum>nın bıraktı ii ı (2) Nota 

(2) 

7 - Beyaz (2) Vücudun suyu 

(3) Nota (2) 

S-- Göz <engi (l) Doğ-urtan (l) 

9-- Put (5) Emel, maksat (5) 

10- Mükemmel (3) Baston (3) 

E<Uı.t (l) 

11- Par;; (4) Yokuş değil (4) 

Yukardan aşağı 

l - Samimi degil (4) Götürmek 

(4) 
2 - Eziyet (3) Baston (3) Yük 

ıek (3) ~1 

l - Neferin amirleri (5) Kıyı 

(5) 

" 4 - Kömür tozu (2) Edat (2) 

5 - Tem.! (4) Pıçak ((4) 
6 - Bağışlama (2) Bi2i doğuran 

(3) Nota (2) 

7 - Keder (4) Büyümek (4) 

8 - Uzuv (2) !taret (2) 

9 - Ölçü (5) Yazın aranan yer 

10 - Erkek i•mi (l) Tehir ıüali 

(3) Yüksek (3) 

11 - G•cmit (4) Dokunma, ya

kar (4) 

1
3 üncü kolordu 

il Anları 

3 K. O. SA. AL. Komis
y o ,undan: 

10715 kilo yaş sebze aleni 
miinalrasa suretile satın alı
nacaktır. İhalesi 20-6-931 de 
saat 16 da icra olu:ıacaktır. 

T aliplerir. şartıameyi gürmek 
üzre her gün öğleden evvel ve 
münakasaya iştirak içi:ı de 
vaktimuayyenincle t~minatla

riie birlikte komisyonda bu
lu~malarc ilan olunur. 

Şeyh Sadun hakkında az çok 
bazı malumatın vardır zanne
derim. Fakat erkanı harbiyemi 
zin bu nufuzlu Şeyh hakkında
ki vukufu kafi derecede değil
dir. Bu adamın hayatını bir mü 
nasebetle öğrendik. Beş yüz at 
lı cengi.vere kumanda eden ve 
Haymegahında debdebeli bir 
derebeği hayatı süren Şeyh Sa 
dunun civar kabile ve aJiretler 
üzerindeki nufuzu icabında bu 
kuvveti üç misli arttıracak ka
dardır. Sonra Şeyh Sadun Ba
lebek üzerinden Şam ve Berut
taki bazı ecnebi mahafil ile de 
temas etmektedir. Y eti,miş bir 
kızının Berultaki F ran11z dam 
dösiyonunda okuduğu söy !eni
yor. Kendisi de ecnebi lisanla
rına vakıf bir adamdır. Geçen
lerde aşiertler arasında seya
hat eden bir Fransız muharri
ri Şeyh Sadunun çadırında ge
çirdiği bir geceden (Tan} ga
zetesinde bahsederken Şeyhin 
zengin bir kütüphanesi olduğu 
nu, ve kendisine Viktor Hügo
nun şiirlerini ezber okuduğunu 
Yazıyordu. Şu halde bize bu 

c;ık aı1:ırma ~uretile satılacaktır. Ta-
1 lip ofanLarrn satış g ü nü olan 12 tcın 
muz 931 pazl\r günü eaat lS te Bey
oğlu Döclrüncü Sulh Hukuk mahke 
ınt"5İnde. hazr!' bulunmaları llizumu 
ili-in olunur. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: lstanbulda Topcu 
ve nakliyat mektebinde 4 2 1931 ta
rihinde İntihar eden Topel! i.ki.nci 11-

nıf müteallimlerinden mülizim Ha-
5an efendin;n terekesine mahkeme
ce va2iyet edildiğinden tarihi ilftn
dan itibaren eshabr matllip ve ali
kadaranın BiR ay ve veresenin UÇ 
ı<y zarfında Beyoğlu Dördüncü Sulh 
Hukuk mahkemesine müracaatları 
lüzumu ilS.n olunur. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: Müteveffa Meh
ınet Hurşlt fJendinin uhtesinde bu
lunan: 

1 - Kasıınpa\a'da Camli kebir 
mahallesinde Çiviciler sokağında a
tik 44 ve cedit 26 numaralı (1200) 
lira kıymeti muha.mmineli kagir ha-
ne. 

2 - Kasırnpaşa'da Kadı Mehmet 
efendi mah•lle•İnde Alkma Taşı so
kağında atik 1 ve cedit 7 numaralı 
ve (2500) lira kıymeti ınuhammine
li kagir hane. 

3 - Kasrmpafa'd• Kurı Çelebi 
mahaJlcainde atik Kulaksız cadde•İ 
ve cedit Kulilkı.ı~ ve Bakkal soka
ğındll atik 21 mükerrf'r 21 mükerrer 
21 ınükerrcr ?l mükt:rrer ve cedit 
48 numaralı (1500) lira ktymeti mu 
han1mineli ki\ıcir hane. 

4 - Kasımpaşa'da Kurt Çelebi 
mahalle•inde atik Kulakıız cedit 
Bakkal ookagında atik 21 mükerrer 
cedit 44 numaralı (90) lira kıymeti 
muhammineli M"sa. 

5 - Ka11mpaşa'da Kurt Çelebi 
mahalle5İnde Kuliksız caddesinde a
tik 10 mükeı·rer cedit 19 numaralı 
(200) lira loymeti muhammineli 
arcoa 
nın birinci arttırmada haddi lıiyikın
da müıteri zuhur etmediğinden ikin 
ci arttırma suretile 28 Haziran 931 
günü saat IS de rusumu df:llaliyesi 
ve jha]c pulu müşteriıine ait oJmak 
Üzre satılac?.ktır. 

Talip olanların kıymeti muham
ınineleri.n~n yüzde onu nispetinde 
pey akçaıile mezkür gün ve saatte 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinde hazır bulunmaları 
lüzunnı ilRn olunur. 

ZA Yl - 508 No. ile 924 sene
sinde Yüksek Baylar mektEbinden 
almıı olduğum sertif!kayı zayi eyle
dinı:. Yenisini cıkaracağımdan eski
sinin hük!'llii olıni!trlı - ı ilin olunur. 

M. Rıfkı 

gü;; sadakatle merbut görtinen 
bu Şeyhi laalettayin bir aşiret 
reisi gibi telakki etmemiz doğ
ru olamaz. Bunun karşısında 
silah kuvvetile beraber fikir ve 
siyaset kuvveti de bulundurma 
mız lazım. Onun için genç er
kanı harbimiz Celal Beyden 
burada memleket çok hizmet 
ve fedakrlık bekler . 

Kumandan tabakasından bi
rer sigara daha uzatarak gül
dü: 

- Doğrusu Almanyadan ge 
leli daha üç ay olduğu halde 
geniş kum çölleri içinde çetin 
ve münzevi bir badiye hayatı 
sürmek kolay değil..... Ne ça
re ki vatan bizden burada hiz
met bekliyor. 

Yüz başı Celal tereddüt et
meden cevap verdi: 

- Vazifenin yeri, mevkii 
yoktur paşa hazretleri. Nerede 
olursa olsun verilen vazifeyi 
yapmak benim için şereftir. 

- Teşekkür ederim dostum. 
Ben zaten genç arkadaılarımı, 
bütün silah arkadaşlarımı se
nin gibi fedakar tanırım .. Şim-

ııaı" n:c bır nı 1 • a uma t 

lstanbul ve taşradaki 
DEV AİR VE MÜESSESA Ti 

RESMIYENİN 
Nazarı Dikkatine: 

Yeni teşekkül eden ve merkezi lstanbulda Kahraman 

zade hanında ÜÇÜNCÜ KATTA bulunan 

Resmi ilanlar 
TÜRK LİMİTED ŞİRKETİ 
1 Haziran 931 tarihinden itibaren ifai muameleye 

başlamıştır. Gazetemizde neşredilecek bilumum devair 
ve müessesalt resmiye ilanlarının teehhura uğramamasını 
ve muntazaman neşrini temin için mezkur şirkete gön
derilmesi iktiza ettiğini ve Türkiyede her lisanda inti
şar eden tekmil ga:ıetder için de resmi ilanlar kabul 
ve gününde nesrolunduğunu; devair ve müessesatı res
mıuP .... ;., en7.ar ittilaına arzeyleriz. 

~ Telefon 20960 

·Yangın 

.A:NA.:OC>Ll.J 
SİGORTA ŞİRKETi 

Türkiye İş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. 

Adres: ı Telefon: ı Telgraf: 
4 üncü Vakıf Han lst. 531 imtiyaz 

Büyükada belediye gazinosu 
Pazarlıkla kiraya verilecek olan Büyukadad rıhtım cadde

sinde kain belediye gazinosu 400 lira bedeli senevi ,.e üç 
sene müddetle talibi üzerindedir. Fazlasile talip olanların 
şartnameyi görmek için her gün pazarlık için 13 haziran 931 
cumartesi günü saat 15 e kadar levazım müdürlüğüne mü
racaatları. 

* * $ • 
Aksarayda Yusufpaşada .Şirment çavuş mahallesinde 124· 

126 No. lu bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek 

~fi 
le 

için açık müzayedeye konarak ihale gününde talip çıkmadı· 
ğından ihale müddeti 15-6-931 pazartesi gününe temdit edil
miştir. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün levazım 

müdürlüğüne müzayedeye girmek için 27 lira teminat akçe.. 1 

!erile beraber meılcfır tarihte saat 15 e kadar encümeni ' r 
ti 

daimiye müracaatlan. .. 
<le * * 

Fatih yangın yerinde Saraçdoğan mahallesinde Yeniçeşme 
sokağında 8-12 No. lu hane bir seneden iıç seneye kadar 
kiraya verilmek için açık müzayedeye konarak ihale glinün· 
de talip çıkınadığından ihale müddeti 15-6-931 pazartesi " 
gününe temdit edilmiştir. Taliplerin şartnameyi görmek için 
her gün levazım müdürlllğüne müzayedeye girmek için do
kuz lira teminat akçesile mezkür tarihte saat 15 e kadar 
encümeni daimeye müracaatları. 

* * * ,, 
Şehzadebaşında Selimpaşa yokuşunda nezafet ahırında 6 

mevcut müstamel tuğlalar pazarlık suretile · satılağından al- r 
mak isteyenlerin ihale günü olan 15-6-931 pazar günü saat 
14 de daire encümeninde hazır bulunmaları ilin olunur. 

(Re•mi lli.nlar Türk Limited Şirkeh) "' 

Ali deniz ticaret 
1 

mektebinden: 
Mektebin 932 Mayıs gayeıine kadar ihtiyacı olan et, ek

mek, sade yağ ve 21 kalem muhtelif erzak ve saire 2-7-931 
tarihine müsanif perşembe günü saat on üçte ihaleleri ayrı ' 
ayrı icra edilmek üzre müııakasai aleniyeye vazolunmuşlur. 
Taliplerin teminat ı muvakkate makbuzunu hamilen yevm ve 
saati mezkurda mektepte müteşekkil komisyonu mahsusuna 
mürac•atiarı ve şartnamderin mektepten alınabileceği. 

diki halde Hazerdeyiz .. Fakat, 
bilinmez. Günün birinde her 
hangi bir hudut üzerinde pat
layacak harp tarakası bu sakin 
çöllerin havasını da titretecek
tir. Bu uysal gibi görünen ati
rellerin fırsat düskünü olma
dıklarına biz inansak bile tarih 
bizi tekzip eder. 

Süvari kumandanı tasdik et
ti: 

- Onların hükumete karşı 
samimi bir merbutiyetleri ula 
düşünülemez pata .. Hali hazır 
da bile en küçük fırsatlardan is 
tifade ederek hükumete isyan 
eden, sonra bir çok imtiyaz ve 
müsaadelere mukabil bir kaç 
yüz Türkün kanı pahasına affo 
lan aşiretler büyük bir harp ga 
ilesi karşısında huduttaki düt
mandan daha zalim olurlar. 

- Ona şüphe yok. dedi ku
mandan, biz Arabistan denilen 
bu engiı;ı ölkenin idaresini üs
tümüze aldığımız gündenberi 
en temiz kuvvetlerimizi israf 
etmeğe başladık .. Hiç bir şey 
almadan bu çöllere mütemadi
yen verdik. Türkün gıdas.ın-

(Rıt•mİ 11.inlar Türk Limited ŞirL: .. tı) 

dan keserek arabı besl~dik .. B~ 
aşiret reisleri biliyor musunuz 

• • mevhum bır şerafet ve muhay-
yel bir hilafet ismini nadide bir 
cevher gibi satarak sarayın kaç 
torba altınını çekınişlerdiı-. Bu 
altınlar ki her biri Anadoluda 
bir Türk köylüsünün sattığı 
bakırı, bir k;;y kızının mezada 
çıkan sırmalı gelin yorganı be
deli olarak toplanmıştır. 

Yüz başı Celal içini çekti: 
- Yazık, yazık! 

- Hem ne kadar, di}e de-
vam etti kumandan. Ve bu aşi
ret reisleri, bu arap Şeyhleri 
tıpkı üstünde yaşadıkları kum 
çölü gibi doymak bilmezler. O 
kadar da nankördürler. 

Üç silah arkadaşı geç va! 1• 

te kadar konuıtular. Kumun
dan yarından itibaren "Aynı!
~~ .. _da ta~kimat yapacagını, 
ıstıhkam mufrezelerinin hazır 
olduğunu söyledi. Yüz bası C 
la~in esasen bir iki defa dolaş
tıgı bu mıntakadaki tertibata 
nezaret etmek üzere iki ı:ı;· 

(Bitır 

• 
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Ekonomi 

Muamele ve kazanç 
vergileri indirilmelidir 
Sanayi birliğinde fabrikatörler 

bir içtima yaptılar 
ve bazı tedbirler aldılar 

Hükumet T rikotajcılara ve diğer sanayi 
erbabına ne yardım yapabilir? 

Dün sanayi birliğinde latan- 1 tanzim edilen bir istatistiğe n.a 
)UI fabrikatörleri gene bir içti- zaran geçen sene muhtelıf 
ına yapmışlardır. Türk limanlarından lstanbula 

Bu içtimada İstanbul fahri- gelen buğday mikdarı 177,964 
ıcalarınm ezeli iki büyük derdi, tondur. 

ınuarneıe vergisi ve oktruva re• ihracat resmini kaldırdı 
i meseleleri etrafında görü
ülmüştür. 

Yeni muamele vergisi layiha 
ıı erbabı sanayiin lehinde gö
•ülmekle beraber vergiye mat
•ah olarak konan esasat etra
'ında erbabı sanayiin bazı te
nennileri makarnalı iliyeye ar 
:edilmişti. Bunun müsbet neti
:e vereceğinden emin bulunul
nakla beraber teşebbüsata de
ram edilmesi muvafık görül
lü. 

T rikotajda kullanılan sun'i 
pekten alınan oktruva resmi
ıin yüksekliğinin ve tarifeye 
ığmamasının izalesi için teşeb 
ıüsatta bulunulmasına geçen 
çtimada karar verilmişti. Tef
ik edilen heyetin yaptığı teteb 
ıiisattan aşağı yukarı müııbet 
ıetice alınmıştı. Sanayi müdi
iyetine bu hususta müracaat 
dilmiştir. Oktruva hakkında 
öz alanlar daha bir çok nokta 
r üzerinde noktai nazarlarını 
öylemişlerdir. 

Dünkü içtimada sanayıcı 
eb'uslardan Hasan Vasıf Bey 

e hazır bulunmuştur. Bunun i 
İn erbabı sanayi bu iki mühim 
ertlerile beraber diğer istekle 
ini de aniatmışlardır. Hasan 
r asıf Bey bu dilekleri not ve 
!şebbüsatta bulunmağı vadet
ıiştir. 

Buğday sevkıyah 
Ticaret borsası tarafından 

4dliyede 

Kokain 
')atmış mı? 
~ 

Viranı dün beraet etti 
Viram isminde bir Ermeni genci 

ına buna ıı:izli gizli kokain satmak
maznundu. Dün ağır cezada Vi. 

tmln davası görüldü. Reiı sordu: 

- Söyle bakalım sen kokain oa
yormuşıun . .• 

- Hayır elendim. Benim böyle 
•ylerle alakam yoktur. Kokain oat
ıak kim, ben kim? ... 

- Pekey amma, yanında tatıyor, 
ıi.ldiklerine veriyor muıuıun. 
- Hayır efendim. Ben yanımda 

yle §ey ta,ıınam .. 
R~İ•, Virama hiddetle ~yle hitap 

ti: 
- Kadıköyünde boksör Nuri B. 

min<le birine satarken görmüıler •• 
na ne diyeceksin? 

Maı:nun ıu cevabı verdi: 

- Efendim b•ı Nuri B. ile aram 
çı"tır, Bana garezi var. iftira edi· 
or. o gün yavaşça yanıma geldi. 
.onuıuyor gibi yaptı. Ben farkında 
eğilim. Meğer cebime bu sırada 
k.~in koyuyormuJ .. Sonra da ken-

1 elile koyduğu kokaini meydana 
arttı. B•na kokain satmak istiyor 

&ye, ihhar etti. 

Hey'eti hakime müzakereye çe
İldi. Sonra reis kararı tefhim etti. 
'iramın kokain sattığı tebeyyün et
ıediğinden beraet ediyordu. Reis: 
- Haydi bir daha böyle ıüpheli 

ı!ere girİfme dedi. Viram, beraet 
ttiğine çok memnundu. 

Hapisaneyi teftiş 

Dü ~kü akşam gazetesi hapisha
de umumı ve fevkali.de bir teflİf 
pıldığını yazıytırdu 

Oğrendiğimize göre bunda bir 
vkal.ıd 'ik olmavıo adi leftiıten i

l.rettir. 

~:::--g 
~ 

Gelen malumata göre Ro
manya hükUmeti hububat, za -
hire ve bilcümle toprak mahsul 
leri üzerine mevzu ihracat res
mini kaldırmıştır. 

Limanda faaliyet 
Ticaret odası tarafından tan 

zim edilen bir istatistiğe naza· 
ran deniz ticaret filomuz ge
çen ay da bundan evvelki vazi
yetini muhafaza etmiştir. Yal· 
ruz İstanbul limanının boğaz
lar vasrtaııile olan gemi faaliye 
ti artmaktadır. 

Geçen ay boğazlardan822adet 
ve 1, 768,200 ton gemi gelip 
geçmittir. Türk vapurları bu fa 
aliyet hakkında yapılan tasnif
te ancak beşinciliği almıttır. 

Kömür istihsalahmızda 
inkişaf 

Zonguldak limanındaki son 
vapur kazalan kömür ihracatı 
üzerinde menfi tesir yapmakla 
beraber beklendiği kadar çokfe 
na tesir bırakmamı9tır. Havzai 
fahmiyenin istihsalitı gene es
ki vaziyetini almaktadır. 

Evvelki aydan geçen aya ka
lan maden kömürü stoku 
186010 ton idi. Geç.en ay kö
mür havzaaında 152,840 ton 
kömür istihsal edilmiı, bunwı 
96588 tonu ihraç ve ihrakiye o 
!arak vapurlara verilmiıtir. 

Bu aya kalan stok kömür 
yekfinu 199,916 tondur. 

Polisi• 

Gene bir facia 

60 yaşında bir kadın 
tramvaya kurban gitti 

Dün saat ı2,20 Topkapıdan ge· 
len 404 numaralı ~vay remorku 
bir faciaya sebebiyet vermi9tir. 

Bu araba Yusufpatada arabanın 
önünden geçen 65 yatlarında bir 
kadıncağıza çarpmııtır. Ağır suret
te yaralanan ve hüviyeti anlaıılamı 
yan kadıncağız kalılırtldığı Haseki 
hastahanesinde vefat etmittir. 

Yakalandı ve evi 
kapahldı 

Galatada bir Randevü evi itleten 
Gatna iımindeki kadın memleketine 
gitmek isteyen sermaye Ferihayı ö
lümle tehdit ettiğinden yakalanarak 
ni kapatılmııtır. 

Bir İntihar teşebbüsü 
Çarııkapıda lskender boğazında 

kasap Abdullah efendinin çırağı ı 7 
yatlarında Mustafa kasada açılı: çık
m .. ından müteesıir olarak bıçakla 
intihar etmek istemiıse de kurtard
nuıtır. 

Cemiyetler 

Esnaf cüzdanları 
Esnaf cemiyetleri tarafından 

cenıiyet azalarına cüzdan tevzi 
atına büyük bir faaliyetle de
vam edilmektedir. Cemiyetler 
mürakabe bürosunda her gün 
binden fazla cüzdan tasdik edil 
mektedir. 

Bu ayın on betine kadar mu 
ayene cüzdanı olmayanlar şid
detle tecziye edilecektir. 

Sütçüler intihabı 
Bir müddet evvel ekıeriyet 

olmadığından tehir edilen Süt 
çüler cemiyeti yeni idare heye 
ti intihabı yarın yapılacaktır. 
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istiyorlar •• aynı 
• 

nızamı 
lnlıisarl•r 

Kadro geldi 

Dün inhisar memurla
nna maaş verildi 

Tütün inhisarı idaresi muvakkat 
bütçesinin taıdikı aliye iktiran etti
ği dün telıı:rafla Ankaradan idareye 
hildirilmiı olduğundan idare derhal 
memurlarına maaş tevzi etmittir.Ma 
liye vekaleti murakıpleri maaım her 
zaman olduğu gibi peşin verilmesine 
itiraz etmemiılerdir. Söylendiğine 
nazaran murakıpler, memurları hak
kında memurin kanunu tatbik edi
len, bu idareyi bir hükUmet dairesi 
telakki etmek lazım geldiği kanaa
bndadırlar. Bu itibarle maaıların 
p8fİn verilmesine itiraz etmemişler
dir. 

Müskirattan açıkta 
kalanlar 

Onlara da iki maaş veril
mesi Vekaletten istendi 

Müskirat inhisarı umumi müdü· 
rü Asım B. idaresinden açıla çıka
rdan memurlara verilen on bet ıı:ün 
lük yevmiyenin, bu memurlan çok 
acıklı bir vaziyete düıürdüğünü na• 
zarı dikkate alarak Maliye vekaleti
ne müracaat etmi,tir. Bu müracaat
ta tütün inhisar idaresinin nizamna
mesinde sarahat olduğu için mezkur 
idare tarafından açığa çıkarılan me
murlara iki maaı tam ve ondan son· 
sa yarım ınaaı verildiğini halbuki 
kendi idaresi nizamnamesinde bu 
huıusta sarahat olmadığından borc• 
lar kanunu mücibince ancak on bet 
günlük verilebildiğini bildirmekte
dir. Asim Bey her iki idarenin ayni 
ıekilde ve ayni gaye ile teeuüs et· 
mİf idareler olduğundan bunlann 
memurları arasında fark olmasının 

doğru olamryacağıru, ve her ne ka
dar müskirat idaresi nizamnamesin
de sarahat yok ise de bu idare me
murlarından açıkta kalanlara tütün 
idaresinde yapdan tekilde muamele 
olunması huıusundaveületin müsaa 
deıini rica etmiıtir. Bu müracaabn 
Maliye vekaleti tarafından kabul e
dileceğini açıkta kalan müskirat me 
murları çok ümit ebnekte ve tütün 
inhisarında yapılan ıeklin kendileri 
için adeta bir hakkı müktesep te
!Akki edilmesi lazım ııeleceği kanaa
bndadırlar. 

Danimarka 
Krevzürü 

Gemi zabitanı şerefine dün 
ziyafetler flerildi .. 

Limanımızda bulunan Dani
marka kruvazörü süvari ve za. 
bitanına dün Danimarka sefiri 
tarafında T okatlıyan otelinde 
huausi bir öğle ziyafeti veril
mittir. Ziyafette şehrimizde 
bulunan Danimarkalılardan ba 
zıları da hazır bulunmuılar
dır. Saat 4,30 da kruvazörde 
bir umumi kabul yapılmış ve 
bir çay verilmiştir. Resmi ka
bulde Vali Beyle kolordu ku
mandanı Şükrü Naili Pata, er
kim hükumet ve gazeteler baş 
muharrirleri hazır bulunmuş
lardır. Dün kruvazör zabitanı
na şehrimizde bulunan Dani
markalı mühendisler tarafın
dan Bebekte Türkuvaz lokanta 
Slnda bir akşam yemeği veril
miştir. Bu gün öğleden sonra 
kruvazör zabitleri Heybeliada
daki deniz lisesini ziyaret ede
cekler ve lise tarafından kendi
lerine bir çay ziyafeti verilecek 
tir. Kruvazör salı günü Odesa
ya hareket edecektir. 

Mütekaitlere 
maaş! 

Tediyatın bir hafta temdidi 
düşünüliigor 

Eytam, eramil ve mütekaidinin 
Üç aylık ma.qlarının tedjyesine dün 
de devam edilmiıtir. 

Dün erkeklerin maaı tediyesinin 
son ııünü olduğu için Maliye ıube
leri önünde bir haylı kalabalık var
dL Maamafib geçen ıı:ünler zarfında 
ekıeriyet maaıını aJmıı tır-

Y aptığnruz tahkikata göre geçen 
müddet zarfında maaılarını almayan 
lar ekseriyeti teıkil ediyorsa Maliye 
ıubeleri tediyata devam edecekler· 
dir, fakat miktarları az ise bunlann 
maaıını malmüdürlükleri verecektir. 
Bu tediyat ta bir hafta devam ede
cektir. Muameleleri noksan olduğun 
dan maaş alarnyanlara da bugünden 
itiba...,n tediyat yap 

Y erebatan cinayeti 

Katil müddei umuminin ref a
ka tinde gidiyor .. 

Cinayet nasıl oldu, Bekçi niçin vuruldu, 
Balatta fırında yakalanan adam kim? 

Katil bekçinin de 
elini 

kesti ve kaçtı 

Cinayetin iç yüzün
deki kadın ... 

Evvelki gece saat 24 radde
lerinde Y erebatanda Muhte
rem Efendi sokağında bir nu
maralı evde feci bir cinayet ol
muttur. 

Yerebatan caddesi üzerinde 
son nefesini fleren çocuk .. 

Bahçekapıda Süleyman Efen 
dinin lokantasında garsonluk e 
den 20 yaılarında Talat ile ö
veği pederi Hasan ve ayni evde 
oturan Sarayburnu gazinosun
da garsonluk yapan Ahmet ev- velki gece rakı İçerlerken arala 

, rında kavga çıkmış ve Ahmet 
1 biçakla T alatı kalbinin üstün-

/ .. 

den ağır surette yaralamıştır. 
O esnada sokaktan geçmekte 

) 
olan mahalle bekçisi Mustafa 
Ağa da gürültüye yetitmiş ve 
Ahmedin elinden bıçağı almak 

\ isterken, bekçiyi de sol elinden 
f yaralayarak kaçmıştır. 

Katil fırında yakalandı 

Derhal hadiseye yetişen za
bıta Ahınedi aramağa koyul 
muş ve dün sabah tanıdıkların 
dan Balatta bir fırında yakalan 
mıştır. Mecruh derhal Sıhhat 

, yurduna kaldırılmış ise de yara 

Yaralı bekçi 

Belediye 

sı ağır olduğundan orada vefat 
etmiştir. Vak'aya müddei u
mumi muavinlerinden Şefik 8. 
vaz'ıyet etmiş ve ceset Morga 
nakledilmiştir. 

Hudut tadilatı tasdik 
ve tatbika başlandı 

Bir çok sandalcılar hemen vazi
yetten istifadeye kalkışmışlar ! 
lstanbul belediyesinin hudutları- ı 

na dair kararname hey'eti vekilece 
tastik olunarak belediyeye bildiri(. 1 
miıtir. Yeni şehir hududu mühim 1 

tadilata uğramııtır. lstanbul beledi
ye hududu dahilinde hiç bir köy bı
rakdmamıJtır. Belediyenin bu su
retle İ§j oldukça hafiflemiştir. Yeni 
te,kilita nazaran Beyoğluna tabi 
Kağıthane, Mecidiye, Kalitarya Ali 
B. köyleri ve Usküdara tabi Kara
kulak köyü hudut haricine çıkarıl
mıştır. Esa~en buraları tehre uzak 
olduğundan belediye faaliyeti liyı
kile hüküm süremiyordu, Buraları 

timdi köy kanunu üzerine kendi ken 
dilerine idare olunacaktır. 

nin muayyen bir noktasına kadar 
seyrüaefere mü~ade edecektir. 

Arabacılar inzibat 
altına alınıyor 

Belediye yük arabacdarı talimat
namesine yeniden bazı maddeler i
lave etmiştir. Yük arabaları iskelele
re tabi olmadığından sahipleri ara-
11nda sık sık kavğa olmaktadır. Bun 
dan sonra her araba bir iskeleye bağ 
1ı bulunacaktır. iskeleden makoat 
belediyenin tayin edeceği herhangi 
bir bekleme mahallidir. Bundan bat
ka bu arabalar da sıraya tabi olacak 
lar ve iskelelerde müıteri almak için 
badema kavga olmıyacaktır.Her ara
bacıya, hang-İ iskeleden olduğuna 
dair bir hüviyet verakası verjlecek, 
muvafık hareket etmiyenler ıiddetle 
tecziye edilecektir. 

Kitaplar satılmıyacak 

Bu hudut te!kilatı bir hazirandan 
itibaren tatbika ba,lanmııtır. Bele
diye artık Kağıthane ile me!§'ul ola
mıyacak ve buradaki bahri, berri 

vesaiti nakliyeden ve kır kahvelerin 
den rüsum almıyacaktır. Bu karar 

IZMIR, 7 - Şehrimizde satdığa 
üzerine belediye kontrol ve rüıumun çıkarılan ( 45} bin kitabın ihalesin
dan kurtulmak için birçok kayık ve den fera~at edilmesi için Maliye Ve
sandalcılar, Eyip İ!kelesinden çıka· ki.letjnden emir geldi. 
rak Kağıthane köyüne kaydedilmeğe Bu kitaplar bir ilim hey~ti tara
teşebbüs etmişlerdir. Bu takdirde fından t~lkik edilecek. l'-i=omlu olan 
belediye bu r!İbi s:ınd:ı1cı!.:ı.-a.. dere- 1 larl. ayrıl;ıc:ıkt:r. 

Gazi Heykeli Vilayette 

İstihkak 
Bonolar için serian 
müracaat lazımdır 
İskan tasfiye kanunu muci-

Pek ala Türk san'atkar
larına yaptırılabilirdi .. 

bince bono almak için müraca
at müddeti bu ayın yirmi sekizi 1 

ne kadar olup bu tarihe kadar 
müracaat edilmesi lazım gel
mektedir. 

Bu tarihten sonra müracaat 
kabul edilmeyeceği cihetle bu , 
günlerde iskan idaresine müra , 
caatlar çoğalmıştır. 

Danimarkalı gazeteci 
Danimarka gazetecilerinden 

olup şehrimize otomobil ile ge 1 

len M. Emil Bonnelyche dün 
Vali Muhiddin Beyi ziyaret et. 
mittir. -------

Maarif!!. 

Halka konferans 

Darülfünun isimlerin tesbi
tine başladı 

Darülfünun emaneti fakülte 
riyasetine bir tezkere göndere
rek bu yaz halka mahsus veri
lecek olan konferanslara hangi 
müderrislerin tavzif edileceğini 
sormuştur. Konferans hazırlık 
ları yakında ikmal edilecek ve 
bu ay sonunda verilmeğe batla 
nacaktır. Hariçteki münevver
lerden konferans vermek arzu 
edenlerden de emanetçe muva
fık görülürse maalmemnuniye 
müsaade edilecektir. 

Böyle bir şey yok 
Dünkü akşam gazetelerin

den biri Beyoğlunda Tara Va
rido isminde bir Rum mektebi
nin maarif idaresine kartı gel
diğini yazıyordu. Alakadar ma 
kamattan yaptığımız tahkikata 
nazaran böyle bir şey yoktur. 

Tıp müderrislerinin 
maaşı 

Tıp fakültesi reisi Tevfik Re 
cep Bey dün Draülfünun emini 
Muammer Raşit Beyi ziyaret e 
derek tıp hocalarının bütçenin 
son ıeklinde maaş mikdarlan
na dair izahat almıttır, 

300 amele çıkarıl· 
mamış •. 

Belediye tanzifat ameleıinchın 
300 kiıinin çıkarıldığı yazdmqtı.. 

Belediye rei.i Muhiddin B. bu 
husuıta diyor ki: 

- 300 amele çıkarıldığı doğru 
delildir. Tanzifat amelei daimeal 
kadrosu detltmemlı ve kimse çıkard 
mamıftır. Ancak her vakit olduğu 
ıı:ibi lüzumunda muvakkaten yevmi
ye ile alınan ve itleri bittikçe bittabi 
hesapları kesilen muvakkat amele 
vardır. Yazıldığı ıı:ibi ıehir pi. kala 

Namık İsmail Bey bu nok 
layı müdafaa ediyor 

• 

Namık /smail Beg 
Güzel ıan'Atler akad• mlıf mldlrl 

İzmirde rekzedilecek olan 
Gazi heykeli balyada yapıl
maktadır. 

Dün lzmirden gelen bir tel
grafta heykelin muayenesi için 
gidecek heyetin geciktiği, çün
kü heyete iştirak için davet edi 
len heykeltrat İhsan Beyin işti 
rakten imtina ettiği Türk san
atkirlannın bu heykelin yaban 
cı ellere verilmesini bir izzeti 
nefis meselesi telakki ettikleri 
kaydediliyordu. 

N. lsmail Bey ne digor? 

Bu mevzu üzerinde en ziya
de sahibi salahiyet bir zat ol
ması itibarile Güzel sanatler 
akademisi müdürü Namık İs
mail Beyin fikrine müracaah 
münasip gördük. Namık İsma
il Bey bu mesele hakkında di
yor ki: 

- İhsan Bey Gazi heykeli
nin muayenesine gitmemiştir. 
Çünkü daha evvel heykelin nü
munesi tetkik edilirken kendisi 
bulunmamış olduğu için bu son 
muayenede bulıınmağı lüzum
suz görmekte ve san'atla ala
kadar bulmamaktadır. • 

İzmir Gazi heykeli hariçte 
yapıldı. Heykelin nasıl olduğu 
nu bilmiyorum. Fakat şu mu
hakkaktır ki §İmdiye kadar ha 
riçte yapılan heykellerden hiç 
bir faide görmedik. 

Bu ııünlerde Sunada da bir 
heykel rekzedlllyor, Bu heyke
li bir Türle sanatkan yapb. İz
mir de ayni yoldan yürüyebilir 
di. 

Maryoserra mahkum 
oldu 

Hileli bir iflas meselesinden do
layı ltalyada muhakeme altına al.
nan Maryoıerranm iki ıene hapse 
mahküm edildlii haber verilmekte
dir. Maryoserra 28 milyonluk bu 
davanın maznunu idi. ı

. cak değildir. Bu itler için de ıı:eçaı 
sene olduğu gibi ayni .tahsisat kabul 
edilmittir. 

~-- ~~~ ......... --~~~--"'"'9-..... .__,...___.--=.......,,..,-,ı 
1 f ..., 

' 

Yahu bu kafesi yapmak için okadar uğraşmıştın. 
Şimdi neden bozuyorsun? 

- Bozmuyorum, bazı taksimat yaparak rağbette 
olan sayfiyelik/ere f!Ötüreceğim. Yüzer liraya kiraya 
vereceğim! 

1 



1 Muhabir mektupları.. 1 

Servet membalarını 
nasıl kurutuyoruz? 

Tirilya eskiden zeytin ihracatı ile 
meşhur iken şimdi 

baykuş yuvasına dönmüştür. 
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Birinci sahifeden geçen yazıları ME~LE~ETT ,;;:?" ·~ ., 

Perde arkasında 
oynayanlar kim? 

(Bası 1 inci sahifede) 

l ·o· ·ı·d 1 
lesi dolayısi e ıvam a ı e mu· 
hakeme edilen zattır. Koniçe
nin ve Bali Beyin alakaları mu
hakkak olmakla beraber Çitu
ris namındaki zengin Rumun 
ve Topal İsmail Hakkı Paşa
nın da alakası hakkında çok 

Mütekaitlere ev 
ve arazi V\"!ril-

• • • 
mesı ıstenıyor 

( Ba:şı 1 inci sahifede) 

bütçenin yüzde sekizini bel' 
eder. 

Ev, arazi .. 

1 
• 1 

ilk çocuk bakım Seglô.p hasar mahvolaıı bağla~ 
evi dün açıldı.. ' · '----

(Başı 1 inci sahifede) 
liyerek dedi ki: 

- Sıhhi ve içtimai muavenet mü
esseselerinden biri olan bu çocuk 
bakım evini kurmakla bahtiyarım. 
Bu n1Üessese iki kısımdır. Biri dis· 
panser kısmını ihtiva eder ki, çocuk 
ların ilk tahsili bitirinceye kadar 
sıhhi vaziyetlerini tetkik edecektir. 

Bir çok köylerde bağ naınına zaraı 
görmedik yer kalmadı 

ile yaraladıktan sonra kaçmışlardıı 
Alımetle arkada~ları- yakalanmış 

tır. 

... 
• kuvvetli bir ihtimal vardır. 

Oiğeı· taraftan anasır mü
badelesinden tahassiıl eden is -
kan muamelatı artık kat'i bir 
safhaya intikal etmis bulundu
ğundan gerek emlak, gerek 
bağ, bahçe, arsa ve arazi ala
rak milli ve miri bir çok kıymet 
lerin mülkiyeti hükumete inti
kal etmistir. Bunların büyük 
bir kısm; kendi haline terkedil 
miş olduğundan bakımsızlık
tan ve tamirsizlikten her gün 
bir az daha harap olmakta ve 
yahut ta şunun bunun elinde te 
lef olmaktadır. Binaenaleyh te 
kaüt, eytam ve eramil maaşı a· 
!anların maaşları tamamen ve
ya kısmen resülmale kalbedile
rek arzu ve ihtiyarları dahilin
de kendilerin., ev, dükkan, bah
çe, bağ ve arazi verildiği takdir 
de hem devlet bütçesi bü 
yük bir yükten kurtulmuş, 
hem de vatandaşlardan mühim 
bir kısmı terfik edilmiş o 
lur. 

Otelci kısmı da çalrşmak istedik
leri halde evlerinde çocuklarına ba
kacak kimse olmadığı için işe gide
miyen fakir kadınların gündüzleri 
çocuklarına bakmağa mah5ustur. 

IZMIR, 7 - Bir haftadan beri 
yağmakta olan yağmurlardan Kemal 
paşa kazasının merkez kısm1n1 teşkil 
eden (Budamacılar), (Çayırlar), 
(Taşlıyol) ve (Yenikale) köyleri ile 
bu köylerin civarında bulunan dağ
lar tasavvurun fevkinde bir zarar 
gördü ve bu ycı·lerde hulunan 2000 
dönümü mütecaviz bağdan yüzde 
s~kseni m~!ıvoldu. Bu bağlarda ü
züm değil, yaprak bile kalmamıştır. 

Gav.ur mezarlığında 
KARŞIYAKA 7 - Bu sabah saa 

alt.da Ka•şıyakaya tabi Alurca kö 
yünün Gavur ıuezarlığında Arnavu 
Sabri isminde bir şahıs bir arkada 
şile pusu kurmuş ve bir az sonra o 
radan geçen çoban Hasan oğlu Yu 
sufu filinta ile iki yerinden ağır su 
rette yaralamıştır. Carih kaçmış is 
de az sonra yakaianmışıtıl'. 

Yukarda muallim /rı.adrige }i. idaresinde millet mektebi 
dershaıesi 11e Tirilyadan bir manzara 

T rilya 3 6/93.1 - Mu li hiç bir mevcudiyet göstere
danyaya otomobille yarım saat memişlerdir! 
mesafede ve deniz kenarında Kasabanın ortasından bir de 
zeytinlerile meşhur Tirilya na· re akmaktadır. Bu derenin üze
hiyesine gittim. Güzel bir şose ri evvelce tahtalarla örtülmüş 
s-ııhili takip ederek ve kah şai- ise de şimdi bir çok yerleri pat 
raııe yüksekliklere çıkarak zey lamış olduğundan ve evlerin la 
tinlikler içinden bizi bu kasa· ğımları da buraya aktığından 
b ··t·· d·· Beni nahi~·eye yazın ahalinin hayatını tehdit aya go ur u. ~ . .. .. • . 
davet eden ve bütün ahali tara etmektedır. Mudur Kamı! Bey 
fından çok sevilen doktor Mus- bu dereyi kapatmakla meşgul
tafa Beyle otomobilden indiği- ı dür. 
miz zaman kalabalık bir halk Mevcut evlerin kısmı izimi 
tarafından istikbal ve ihata e- ha.-ap olmuş ve teffiz muame
dildim. Hava biraz soğuk oldu lesinin teahhüründen ve kıy
ğundan ıahile yakın sıcak bir met takdiri meselesinden dola
kahvehaneye götürdüler ve et- yı mübadiller bir çivi bile çak
rafıma toplanarak bir takını madıklarından kasabanın man
hasbuhallerde bulundular. İyi zarası bir baykuş yuvasını an· 
kalpli ve kibar tabiatli olan dok dırmaktadır. 
tor beni iki gece hanesinde mi- Ahalı 
safir ederek şanına layık ınisa- Bur;ı.daki ahalinin ekserisi 
firperverlikte bulunmuştur. ınübadildirler bunlara birer ev 

Manzara ve bir mikdar da zeytinlik veril 

K b d l 3000 h miş ise de tembel ve atıl bir hal asa a a evve ce ane 
k b de oturmaktadırlar. Bu küçük S doktor ve 3 eczane var en u 

gün 300 hane ve 1870 nüfus kal kasabada 16 adet kahvehane 
1 d • vardır ki artık bunun neye deoııstır. Burada eczane oma ıgı 

gibi doktorluk ta lağvedilerek lalet eylediğini ben söylemek is 
Mustafa Bey Haziran bidaye- temem! Zeytin ağaçlarına has
tinde oradan infikak edecektir. talık arız olduğundan bu sene 
Esasen nahiye tam teşkilatlı ol bir mücadele yapılmazsa zey
madığmdan bittabi hakim yok- tinlerin mahvolacağını söyle
tu. Şimdi ise hekim de kalkaca- yorlar. Halk çok fakirdir. İçle
ğmdan hekimsiz hakimsiz bir rinde paralı ve zengin kimseler 
vaziyet basıl olacaktır ki iyi bir varsa da bir araya gelip bir şir-
ıey değildir. ket teşkil edememektedirler. 

Burada Rumlar sakin iken Yağhaneler 
ancak 30 hane İslam varmış! Burada ıayri sıhhi bir kaç 
Nahiyenin istihsalıitı pek ziya- yağhane vardır ki bunların sed
de olduğundan senevi bin lira- di lazımdır. Asri makineler ge
lık harice telgraf çekilir ve pi- tirtilerek yağ istihsali ve zey
yasada faaliyet olurmuş! Rum tin ağaçlarının tımar ve iman 
ahali zeytin sayesinde burada için bir şirket tetkili mümkün 
servet yapmışlar ve İslam aha- iken buranın zenginleri bu hu-

Milliyet'in tefrikası: 54 

llPKol':r~ 
E t ld. B" d 'd" 1 zareti altında yükletti. !:>andık - ve ge ı. ız e gı ıp ki · 'f ·· ··1t·· ·· kayı ara ıstı karıılı:yalım. Kadri Bey sen !ar guru usuzce .. . 

d il d b. . b' · l d'l" fngiliz alı•ık gozlerıle san a ar an ırıne ınıp so a e ı ıyor, •. • . ..k 
açıl. her kayığın ala~ilecegı yu 
Paşa gözlerile denizi tarı:ya- mikdarım tayin ed~_yord~. r 

rak sordu:· Yatın kaptanı hurmet e e ı-
- Parolamız nedir? ni şapkasına götürerek: . 

B t. Efendım 1 
- Yangın! - u son par ı, • 
Önlerinde duran balıkçı ka- dedi. 

yıklarından birine atladuar. Ka Bu sırada iki gemici kürekle 
Yık seri kürek darbelerile gemi rinin altında adeta iki kat ol
Ye doğru yol almağa başladı. muş bir halde önlerinden geç-
feücük sandalların fenerleri de tiler. . 
nizde yıldız böcekleri gibi ha- - O halde hemen demir a
tıp çık1yordu. Işıklar birer bi- lıp son sür'atle uzaklaşın. Hat 
ter söndüler. ta bir müddet Türk sularına 

Çarlis Baker demir üstünde uğı·amasanız iyi edersi?iz ! 
duran gemiye yanaşıp sür'atle Kaptan, Çarls Baker den bu 
İte başladı. Seri kürek darbele manidar talimatı da aldıktan 
tile yata yanaşan kayıkları ne- sonra yukarı çıktı. 

Herhalde perde arkasına giz 
lenmiş bir takım me.;hul şahıs
ların parasile çıkıp ta siyasi ha
yatımızda rol oynamak isteyen 
Yılmazın hüviyeti pek karışık 
ve esrarengiz olduğu anlaşıl
maktadır. Maamafih ~imdilik 
elde edilen malumattan tahas
sül eden manzaraya göı-e Yıl
maza: 

"Balis, Çituris, Koniçe, To
pal İsmail Hakkı Paşa ve şüre
kası., şirketi veya gazetesi de
nebilir. 

susta bir türlü ittifak edip te 
bir araya gelmemektedirler 
ve herkes nefsi nefscine di
yip gitmektedirler. Bu cihetin 
hem kendilerine ve hem de 
memleketlerine ne kadar muzır 
olduğunu bildikleri halde birleş 
mek ve birlikte iş görmekten 
kaçmaktadırlar. Maahaza bu 
kötü haleti ruhiye her tarafta 
vardır! 

Maarif 
Mektep kasabanın yüksek 

bir noktasında cesim ve Yunan 
tarzı mimarisinde inşa edilmiş 
kagir bir binadır. Bu bina 324 
se!'lesinde maslup İzmir metre
politi Hiristotomos tarafından 
Rum ahaliyi çocuk ve karılari
le beraber amelei mükellefe tar 
zında çalıştırarak yaptırılmış· 
tır. Bu güzel binanın tamiri Va 
li Fatin Beyefendi ile Maarif 
müdürü Cemal Mahir Bey ta
rafından emrolunmuş ise de h5. 
lıi bir şey yapılamamıştır. Mek 
tebin mevcudu 150 talebeden 
133 e tenezzül eylemiştir ve 
yüzde doksanı fakirdir. Zira 
mübadillerin hep fakir kısmı 
bu nahiyeye tesadüf eylemİJ
tir. Muallimler maaşlarını, ba
rem farklarını, millet mektebi 
ücretini alamamaktadırlar. Baş 
muallim Cavit Beyle refikası 
haıtahktan göz açamamakta
dırlar sekiz s.medenberi burada 
hava ile imtizaç edememekte
dir. 

Molla H. 
Burada seksen yaşında bir 

kadın kasaba kadınlarının hoca 
sıdır. Her Cuma kadınları evi
ne toplayıp vaaz etmekte iken 
menedilmiştir. Henüz dinç ~ 
lan bu salhurde hatun neler söy 
leyormuş? Onun dediklerine 
göre kırk yaşından :;onra ağzın 
da dişi kalmıyanlar cennetlik 
ve dişleri dökülmiyenler ise Al 
!ahın azılı kulları imişler! Son 
ra ölürken yemek istiyenlerin 
de cennetlik ve su istiyenler ce 
hennemlik imiş ve bunlara ha
vuzu kevserden içmek müyes. 
ser olmak için su vermemeli 
imit! 

Hamam, dedikodu ve 
hastalık 

Burada güzel bir hamam var 
sa da oturacak ve soyunacak 
yerleri ve hamam takımları ve 

Siyah birer nokta teşkil e
den kayıklar karınca sürüsü gi 
bi sahile doğru yollandılar. 
Kadri Bey, bir baskın ihtimali 
ne karşı, tabancasını elinde tu
tarak tahtezzemin geçidin met 
halinde kayıkların boşalması
na nezaret ediyordu. 

Silah ve cephane sandıkla
rı mağaraya yerleştirildiler. 
Yusuf Pata, Kadri Bey Çarls 
Baker de yer altında kayboldu 
lar. Tam o sırada, tahtezze
min geçidin methali civarında 
ki bir çalılıktan siyah bir baş 
meydana çıktı. 
Haı-emağası İbrahim Beye de 

diki: 
- İngiliz'in evine gidelim. 

Bakalım ne yapacaklar? Ora
dan görürüz. Böyle yaparsak 
daha tehlikesiz olur. 

İbrahim Bey Arabın teklifi
ni derhal kabul etti. iki gölge 
karanlıkta ilerlemej;e batladı-

1 lar. 

Müstehlik halden, mü.stah
sıl hale. 

Uzun seneler c!evlet hizme
tinde hayatını yıpratmış olan 
bir memur, evlatlarına sığınabi 
lecek bir küçük ev bırakabildi
ği gibi bağ, bahçe ve arazi ala
cak olanlar dahi müstehlik hal 
den müstahsil hale geçecekler
dir. Bu gibi zevatın köylü müs 
tahsıllar arasında çalışır bir ha 
le gelmeleri köy hayatının te 
kamülünde mühim bir amil ola 
bilir.,, 

Aleni müzayede 
Dr. Suat Bey kanuni teklifin 

de bu veçhile ·emlak ve arazi 
almak isteyenlere maaş ve tah
sisatlarının sekiz senelik mik
dan baliği kıymetindeemlak ve 
arazi verilmesini teklif etmek
tedir. Bu usul dairesinde yapı
lan aleni müzayedede taayyün 
eden kıymet olacaktır. Müzaye 
dede batka talip zuhur etmezse 
aleni müzayede bir defa daha 
tekrar edilecek ve muamele bu 
suretle intaç olunacaktır. 

Büyük eslafıınızın yüksek himmet 
!eri ile vücude getirip te harabiye 
yüz tutan bu mimari abideyi imar 
ederek iyi bir müessese haline ge
tird:k.'' 

Muhiddin Bey alkışlar aı·asında 
müessesenin kapısına gerili kurdeia 
yı kesmiştir. 

Güzel bir eser 
Davetliler müesseseyi uzun müd

det gezmişlerdir. Dispanser kısmın
da çocuk baknnı için hemen hemen 
bütün levazım mevcuttur. Ayrıca 

ufak mıkyasta çocuk sıhhi müzesi 
de vardır. 

Hey'eti sıhhiyesi: baıdoktor Züh
dü Bey, asistan Doktor Sabahat Ha
nun. Göz tabibi Nuri Fehmi, nioai
ye Dr. Müştak, diş tabibi Muammer 
kulak mutahassısı Ahmet Ata B.ler. 

Çocuk bakmt kısmında, müesse· 
senin iç bahçesi çocuklar için yazlık 
kum bahçesi h~line ifrağ edilmiştir. 

Dairen madar olan müessesenin 1 
koridoru camla bahçeden aynlmış
tır. Banyo, yatak ve yemek odaları 
ile diğer hususatı ihtiva etmektedir. 

Duvarlar çocuk zevkine göre re
simler ile tezyin edilmiş ve ayni za. 
manda milli hisleri telkin için de Sa
karya ve İnönü mücabedelerinin tim 
salleri ve Sakaryayı unutma gibi 
lavhalar asılmışhr. Bunlar arasında 
''çocuk döğülmez" yazılı livhalar da. 
görülüyordu. 

Dispanser kısmı hemen faaliyete 
başlıyacaktır. Çocuk bakım kısmı da 
hükümetten bütçesi tastik edi!;nce 
faaliyete geçecekir. 

Üsküdarda da açılacak 
Bu ııüzel müessese on dört bin li

ra sarh ile vücude getirilmiıtir. Vi· 
l&yet idarei huıusiyesi bu müessese 
.ile Beşiktat dispanseri ve Üsküdar 
bakım evi icin elli bir bin lira tahsis 
etmiştir. o;küdardaki de yakında a
çılacaktır. 

Müessesenin açdması o ciYU"ID 
i:ıç:i ve dul kadınlarını çok sevindir
miştir. Dün bunlar da müeıaeseyi 
memnuniyetle aezmjtlerdir. 

Muhiddin Bey, dün davetlilere 
izahat verirken sıcaktan ter döken
lere limonata ve pötibörler de ikram 
ediliyordu. 

Eğer yarın 
kalkamazsa ... Dr. Suat Beyin teklifindeki 

diğer maddeler de şunlardır: 
Maaılann tamamı mukabi- Kanada tayyaresinin 

!inde emlak ve arazi alanlann törü bozuk 
mo-

hazine ile alakaları katedilir. Evvelıi gün Suryeden şehrimize 
Bir emlak ve arazi a.lanlar mü- bir Kanada tayyaresi gelmi, ve Ye
tebaki maaş cüzdanlarını Zira- şilköy tayyare istasyonuna inmittir. 

Çok zarif bir tenezzüh tayyaresi o
at bankasına rehin makamında lan bu tayyare Kanada tebaasmdan 
bırakarak senevi asgari faiı:le M. Margerie Durand'a aittir ve pi
ve 3 sene vadeli avans alırlar. lot Cbarles Lajot tarafından idare 

Arazi için bunu mütehavvil edilmektedir. Madaıne Durand'dan · 
sermaye gibi kullanırlar. maada tayyarede madamın üç misa

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I firi de seyabat etmektedirler. Gerek 
tayyare sahibi gerek pilot ve misa-

yıkayıcıları yoktur. Halkın işi 
gücü kahvehanelerde ve komşu 
evlerinde biribirlerini çekiıtir
mektir. Çocuk hastalığı ve vefi 
yatı çoktur. Sebebi ise bakım
sızlık ve zafı viladi, sui iğtida 
ve pisliktir. Çocuklar iki aylık 
iken kapıların önüne atılırlar 
ve civcivlerle büyürler! Artık 
bu asırda da bu kadar izansız
lık olur mu? 

Rıı.gıp KEMAL 

Çarla Baker'in bahçe kapısı 
ihtiyatsızcasına aralık bırakıl
mıştı. Bundan bilistifade ses
sizce İngilizin evine girdiler. 

Kumlu yollarda ayak sesleri 
işitilmiyor gibi idi. Arapla ar· 
kadaşı son derece ihtiyatlı ha
reket ederek ön kapıya yaklaş
tılar. Kapı itince açıldı. Bu su
retle Çarls Baker'in iş odasına 
girdiler. Aşağıdan sesler geli
yordu. Bu seslerin geldiği is
tikameti takip ederek tahtezze
min ·yolun kapısını buldular. 

İbrahim Bey Haremağasının 
kulağına yaklaşarak sordu: 

- Aşağı inelim mi? 

- Biraz bekleyelim, kapmın 
sürgüsünü açayım. Paşa ile a
damlar tam altımızda bulunu 
yorlar. Altımız bütün cephane 
ve barutla dolu. Aşağıya yanan 
bir meşale atarsam Yusuf Paşa 
hapı yutmuş demektir. 

Haremağası bu sözleri söy
''!rken lbrabim Beyin yüzüne 

firler Kanadalı fransızlardır. Mo
töründe görülen bir arıza yüzünden 
tayyare iki günden beri Y eşilköyde 
kalmaktadır. 

Eğer motörün bugün tamiri biter 
se tayyare Bükrete müteveccihen 
şehrimizden ayrılacaktır. Tayyare 
seyyahlan Bükreıten merkezi Avru
pa merkezi bükümetlerini gezecek
ler ve en nihayet Londrada du
racaklardır. Oradan vapurla Kana
da ya döneceklerdir. Seyyahlar bir
kaç aydanberi Asyayı gezmektedir· 
ler. 

tuhaf tuhaf baktı. Sesi kin ve 
nefretle titriyordu. 

İbrahim Bey Arabı kolun
dan tutup şiddetle sarstı. O i
çinde yanan intikam ateşini 
söndürecek diye, kendini göz 
göre ölüme atmağa hiç niyeti 
yoktu. 

Böyle münasebetsiz ıeyler 
İstemez! Ben bu gördüklerini 
hemen hünkara haber vereyim. 
O Yusuf Patanın hakkından 
gelir, başına öyle işler açar ki 
sen de şaşarsın! 

Arap hiddetle yumruğunu 
sıktı. 

- Kurtulursa çok yanarım! 
dedi Bari şu kapıyı açayım da 
içerisini bir görün •• 

Kapıyı usulca omuzladı, ka
pı tazyik altında açıldı. İbra
him Bey ayağının altında açı
lan delikten içeri doğru baktı. 
Yusuf Paşa ayakta durmuş, e
lindeki deftere gi>z gezdiriyor 
du. Bu esnada Çarls Baker'le 

Yine bu civarda bulunan 3000 
dönümlük bağ ise yüzde yetmiş za
rar &Örmüştür. Bunun haricinde ka
lan bağların zararı ise yüzde 50 ile 
25 arasında tehalüf etmektediı·. 

Manisada intihap 
MANiSA, 7 - Münhal meb'us 

intihabında müntebibi sanilerden ba
zıları rey atmamak istemişler ve re
ye i:;tirak etmemişlerdir. 189 mün .. 
tebibi sa:-ıiden 147 zat reye iştirak 
etmişlerdir. 

Bu müntehibi sanilerden bir kıs .. 
mı beyaz kağıt atarak müstenkif kal 
mışlardır. Fevzi Lütfü Bey 8, Halk 
fırkası reisi Kenan Bey l, fabrika
tör İsmet Bey 3, Mustafa ve Hafız 
Cemal Beyler ikişer rey aldılar. 

Netice orada fırkanın namzedi O· 

lan Tahir ve Sami Beyler meb'us 
intihap edilmişlerdir. 

Otomobil çeviren 
haydutlar 

IZMIR, 7 - Evvelki gece Me
nemenden lzmire gelen bir otomobil 
yolda 4 şahıs tarafından durdurul
muştur. 4 adam otomobili aramışlar, 
ve yolculara bir şey yapmadan ay
rıhnışlardır. 

Bu 4 adamın orada Menemenden 
lzmire gidecek bir kadını kaçırmak 
için bekledikleri anlaşılmıştır. 

Kızı kaçıracaklardı 
Seferi hisar'da Hatice İsminde bir 

kızı Ahmet çavuşla dört arkadaşı ka 
çırmak istemişlerdir. Kızın feryadı 
üzerine mütecavizler Haticeyi balta 

Hem snçlu, hem güçlü 
lZM!R 7 - Bundan bir miiddeı 

evvel Leman isminde gayet güzel lN. 
kızm bikri Necat isminde bir genç t 
rafından izale edilmiş ve iş mahko
ıneye verilmişti. Muhakemede gör\i 
len lüzum üzerine Necat tevkif ecli 
mİ§tİr~ Bundan müteessir olan Le· 
man Hanun zehit· içerek İntihara te· 
'4'hbü• etmiştir. Leman Hanım kur. 
tarılnuştır. 

Kurdun hücumu 
BERGAl\1A - Reşadiye nahiye· 

sinin Koyuneli köyünden Komşu kO 
yüne gitmekte ohm bir kadın kuduz 
bir kurdun hücumuna maruz kalmış 
tır. Kurt kadını bindiği eşekten dü
şürerek ilk hücumda burnunu kopar 
mış, ellerini ve göğsünü ıs1rmıştır. 
Etraftan yetişenler kadını ölüm ba· 
linde kurdun elinden kurtarmıslar
dır. Kurt müteakıben bir koyun~ sü
rüsüne sal.dırmı~, çobanı ve mütead 

ıc 

yo 
ka 

dit koyunlan yaralad!ktan sonra :fi 
meçhul bir semte kaçrnışttr Fatma 
iımindeki kadının yaraları tehlikeli le 
dir. 

Kurdun kuduz olması ihtimaline 
mebni kendisi lstanbula gönderile
cektir. 

İzmir hapishanesi 
IZMIR 7 - lzmir hapishanesinde 

yeni tedbirler alınmaktadır. Bazı 
mabkümların başka yere kaldırılma 
sına karar verilmiştir. 

m 

(Karı sl\JıtlYlli'illYI ) ı .. ı __ K_v_:ç_ü __ ,.b_e_r_!e_r _ __.ı ~: 
Tozundan oturulmayan Reşit Saffet Bey :a 

bir cadde Pettede toplanan turizm umutni 
merkezi içbmaina Türk turing klü. 
bü namına iıtirak eden heyetin reisi 
Re§it Saffet Bey evvelki gün ıehri
mize avdet etmiş.tir. Heytetin d_iiea· 
azaları Şükrü Ali ve Cevdet Beyler 
de diin ıehrimize gelmişlerdir. Tu
ring klüp hey'eti idareıi çar§amba 
günü içtima ederek turizm umumii 
merkezi içtimaı.na ittirak eden hey'e 
tin raporunu tetkik edecektir. 

Bakırköyün en güzel mevkii 
ve en işlek caddesi olan İncirli 
caddesi artık geçilmez bir ha
le gelmiştir. Müteaddit müra
caatlarımız semeresiz kalmrı
br. Tozdan ne bahçelerimize 
bir şey dikebiliyoruz, ne pen· 
cere açabiliyoruz, ne de toza bu 
!anmadan evimize dönebiliyo
ruz. Belediye bu yolu sulama
dan acizse o başka! Sıhhati u- l !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
mumiye ile alakadar bir ma
kam yok mu? 

Bakrrköy İncirli caddesi 
Kimyager Ahmet Saip 

Kaldırılmayan enkaz 
Vezneciler caddesinin tevsii 

üzerine, Fen fakültesinin ya
nındaki yıkılan Sabuncu hanı
nın enkazı belediyece kaldırıl
mış ve burası tesviye edilmitti. 
Yalnız harp malüllerine gide
cek yolun üzerinde bir bina ve 
kapı kalmıştı. Şimdi bu kapı 
ile bu bina da yıkılmıtbr. Fa
kat enkaz haftalarca burada 
durmaktadır. Acaba belediye 
kendi vesaitile bu enkazı da 
kaldıramaz mı? 

Bakırköylülerin bir 
recası 

Bir kariimiz bize yazdığı bir 

Kadri Bey. de silahlan istif edi 
yorlardı. Anlaşılan Sadrazam 
silah ve cephaneyi sayıp tesel
lüm ediyordu. 

İbrahim Bey Kadri Beyi gö
rünce fena 'halde şaşaladı. Ra
kibinin şu ande serbest bulun 
ması ancak bir sihirbazlık ese 
ri olabilirdi. Gözlerine inanma 
dan bir müddet baktı. Gayzü 
hiddeti öyle bir köpürüş kö
pürdü ki bir an her şeyi unu
tup rakibinin üstüne atılıp onu 
öldürmek istedi. Fakat uzun 
senelerin verdiği bir meleke ile 
hissiyatına derhal hakim oldu. 
İbrahim Bey Kadri Beyin bir 
infilik neticesinde ölmesini is
temiyordu. Böyle olacak olur· 
sa intikam zevkini layikile ta
damıyacaktı. Kadri Beyi yere 
vurınak için daha kurnazca bir 
hattı hareket takip etmesi la
zımdı. Bunu her halde bulacak 
h. 

İbrahim Bey, bulunduğu nok 

mektupta diyor ki: 

"Y alovaya cuma günleri ha
reket eden vapurun cuma ve 
pazar günleri iskeleleri de mun 
tazam olan Bakırköy ve Yeşil
köye uğramaları acaba müm
kün değil midir? Seyrisefain 
idaresinin nazarı dikkatini cel
betmenizi rica ederim.,, 

Eminönündeki hala 
Eminönünde Köprünün ba

tında şoförlerin bekleme ma
hallinde bir umumi hala vardır 
Bunun etrafında çinkolar kal
dırılmıştır. Şimdi balk açıkta 
işini görüyor. Belediyenin bu 
çirkin manzaraya nihayet ver
mesini rica ederiz. 

Eminönü sakinlerinden 
Rıfat 

tadan bir kaç adım ötede fısıl
daşma şeklinde konuşulan sin 
!eri duyabilmek için gürültü
süzce diz üstü çöktü. Çarls Ba 
ker'le Kadri Beyin sözleri hiç 
duyulmuyordu. İbrahim Beyin 
sözleri de ilkin işitilmiyordu; 
her halde işleri bitmiş olacak 
ki üç arkadaş gitmeğe hazırla 
nır gibi bir harekette bulundu
lar. 

Bu sırada İbrahim Beyin 
keskin kulağına bir cümle ça
lındı. 

Yusuf Paşa diyordu ki: 
- O halde kararlaştı demek 

tir. Muharremde tekrar bulu
şacağız. Bir iki gün sonra ay
başı. O zamana kadar işin ele
başıları da faaliyete geçmek i
çin hazır bulunurlar. 

Bu sırada hafif bir pıtırdı 
tahtezzemin dehlizde toplan. 
~ış. olan bu ü~ kişiye baş çe 
vıttı. Fakat bır şey gö~medi. 
!er. 
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6 MlLLIYET P AZARTESl 8 HAZiRAN 19Jl 

• Bu müstesna fırsattan istifade ediniz 

- Ticaret odasının müsaadei mahsusasile ya nız 1 ila 16 hazirana ka 
Kostümler - PardesUle - -

TENZİ - Muşambalar 
Ve saireden mürekkep mühim bir stok Üzerinde 

• 

il '. 

r " 
lı 

,· 

•t • 

n 
ı e 

Galata'da - Karaköyde Kaın 

GILLETTE 
Cinsinin Semeresi 

UMUMi RAGBET 
dir. her yerde satıhr. 

Jandarma imalathanesi Müdürlüğünden: r 
Gireaunda 2' No. lu Jandarma mektebi müdürlnğünce mü

naka1a ile satın alınacak, cins ve mıktarı ııtağıda yazılı on 
' lç kalem hububat ve yaf sebzenin ihaleai 18 haziran 931 

1 
oerıembe ıünü yapılacağından taliplerin yevmi münakasada 
aezkür mektepteki satın alma komiıyonuna müracaatları. 

: Kilo Cinai 
3500 Patlican , 2500 Kırmızı domates 

1 2000 Saluz kabaifı 
5000 Taze faaulya 

1 
1700 Erimit sade yağ 

140000 Metekayin veyahut çinar odunu 
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3000 Kuru üzüm 
14700 Arpa 

66QO Saman 
9882 Ot 
1500 Pirinç 
1500 Mercimek 
1500 Kuru faaulya (Resmi llanl•r Türk Limited Şir1ueti) 

Devlet Demiryolları İdaresi İlanları 
1 - Ham maden nakliyatına mahsus 46 - 346 numaralı 

tarife yerine kaim olmak ve Erzurum demiryollarından başka 
bilumum Devlet demiryollarma şamil bulunmak üzere D. D. 
25 numaralı yeni bir tarife ihdas edilmiş ve nakliyatın mü
rettep olacafıı istasyonlar; Haydarpaşa, Derince, Samsun ve 
Mersin olarak tesbit olunmuıtur. 

Ham maddelere ilaveten yakılmıt ve toz haline konmuş 
mağnezit ile alçı11 da ihtiva eden bu tarife, 10-6-931 tari
hinden itibaren tatbik mevkiine konacaktır. 

2 - Dahilden ıimendiferle Haydarpaşa'ya ve Derince'ye 
nakledilen ham veya yakılmış mağnezitler, altıncı rıhtım ta
rifesinde 4,SxS kuruş ve 1004 numaralı antrepotaj tarifeııin
de de 5x6 kuruş ' ücrete tabi tutulmak suretile tenzilat gö
recektir_ Bu tenzilatın tatbik tarihi de 10-6-931 dir. 

Fazla tafsilit için iıtasyonlara müracaat edilmelidir. 
(Resmi İlinlar Türk Limited Şirketi) 

* * * 
~tuz ton kalay •e üç buçuk ton antimuvan kapalı zarfla 

münakasaya konmuıtur. Münakasa 20 temmuz 931 pazartesi 
J 

günli saat 16 da Ankarada Devlet demiryolları idareainde 
yapılacaktır. 

Münakasaya ittirak 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 fstanbuld• idare veznesinden tedarik edebilirler. 

!Rumi ilanlar Türk Limited Şirketi) 

Tahlisiye· U. Müdürlüğünden: 

Deniz ilinı 
Karadeniz - Boğazı 

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

o . 
Arı 41 24 30 Şimali 

• 
o -

Tuli şarki gırinicten 29 09 3Ö Tul 
' Bulunan Fener işaret gemisi yerine her üç saniyede bir şim-

ıekli ziya gösteren, zatülbareke 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 gardiyansızdır. 

Ziyalı şamandıranın evsafını tetkik ve kontorol için fener 
işaret gemisi kemafiasabık fenerleri yakmakta olduğu halde 
bir ay müddetle mevkiinde kalacaktır. Ziyalı şamandıranın 
irtifaı dokuz metre ve mesafei ruyeti takriben ( 14 ) mildir
F ener işaret gemisinin kaldırıldığı tarih ayrıca ilan edi!mi
yecektir. (Reami ilanlar Türk Limited Şirketi) 

Ad. V. hukuk işleri müdürlüğünden: 
Bayburt noter muavinliği açıktır. İmtihansız tayin şart:a

'IJ haiz taliplerin evrakı müsbitelerile Adliye Vekal:the 
racaatfarı. (Res.mt llinl•r Türk Limitıed ŞiYL.cıi) 

1927 mali senesi nihaye
tine kadar Milli Hükümet 
bütçelerine müteallik borçlar
la Milli Hükumetin zamanına 
ait bütçe ve adi emanet he
saplarında kayıtlı borçların 
alacaklıları 1513 numualı 
kanun mucibince şubat/ 930 
nihayetine kadar' müracaatla 
müracaat vesikası almışlardı. 
Tayin edilen bu müracaat 
müddetin hitamından sonra 
tebeyyün ve tahakkuk eden bu 
gibi borçların alacaklıları için 

1-4-931 tarihinden itibaren bu 
kerre kabul edilen 1783 nu
maralı kanun mucibince altı 
ay daha müracaat müddeti 
tayin olunmuştur. Ey16V930 
nihayetine kadar hitama e
recek olan bu altı ay müd
det zarfında alikadaranın 
mahalli ikamet itibarile tabi 
oldukları en büyük mal me
muruna ba istida müracaat 
ederek müracaat vesikası al
maları ilin olunur. 

İlan 
Bolu Vilayetinin Mudurnu 

kazasında Yağcılar köyüne 
civar haftancık nam devlet 
ormanından kat'i plan muci
bince senevi ( 1571 ) metro 
mikhaptan beş senede (7855) 
gayri mamul metro mikap 
göknar eşçarı kopalı zarf 
usulile 21-6-931 tarihine mü
sadif pazar günü saat onbeıe 
kadar müzayedeye kunulmuş
tur. Tafsilat almak ve şera
iti müzayedeyi anlamak iste
yenlerin Ankarada orman 
müdiriyeti umumiyesile fstan
bul ve Bolu orman müdiri
yetlerine ve taliplerin de yev
mi ihalede teklifname zarf
larını müstashiben Bolu orman 
müdiriyetinde mütetekkil iha
le komisyonuna müracaat ey
lemeleri ilan olunur. 
(Rffm1 llinla.r Türk Limited Şirketi) 

M. M. satın alma 
komisyonu ilanı 

Ordu ihtiyacı için 100,000 
metre cibinlik için bez kapa
lı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 24 haziran 
931 çarşamba günü saat 15te 
Ankarada merkez satın alma 

, komisyonunda yapılacaktır. 
ı Taliplerin şartname almak ve 

tekliflerini vermek üzere te
minatlariyle birlikte mezkür 
komisyona müracaatları. 

* * * Izmirde bu'.unan 57 nci fır-
ka hayvatımn ihtiyacı olan 
kuru ot kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur.İhalesi 10-
6-931 çarşanba günü saat 
15,30 da İzmirde müstahkem 
mevki satınalma komisyonun· 
da yapılacaktır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzre Fın
dıklıda !:ey' etimize ve şart
name almak ve teklifleri ver
mek üzre teminatlarile mez
kur komisyo:ıa müracaatları. 

* * * Eskişehirdeki kıtaatın ih-
tiyacı olan sade yağı kapalı 

zarfla münakasaya konmuş
tur- İhalesi 2 temmuz 931 
perşembe günü saat 14 te 
Eskişebirde askeri satınalma 
komisyonunda yapı!acakt:r. 
Taliplerin şartname almak 
ve tekliflerini verm~k üzere 
tcminatlarile birlikte Eskişe· 
hirde mezkür komi<vona mü
rac~atla~ı. 

büyük elbise mağazasında 

müstahzar 

eseri san'attir. 
F ransanın JAN MARİ fabrikası, İngilterenin Ankitsonu, 

, Almanyanın 4711 i ne ise Hasan kolonyası da Türkiyenin laye
mut bir harikai san' atidir. 

- Fevkalade kopyalar 
- Amatörlerin sev-

diği kağıt. 

KODAK mOsabakasına 
VELOKS kağıdına basılmıt kopya
larla iftirak ediniz. Kopyaların ar· 
kasında VELOKS kelimesine dikkat. 

Yeni çıkan ala 

BOMONTI KISI 
l'ecrübc ediniz. Emsali arasında bu nela;ettc hi ç bir rakı yoktur 

Kilosu 200 Kurustur. 
150, 250, 300, 500, 1004! gramlık •'••lerde 
30 50 60 100 200 kuru,a satılıyor 

lee••~ Her yerde arayınız _. 

Emlak ve Eytam Bankası lstan
bul Şubesinden: 

KİRALIK EMLAK 
E Mevkii Senelik be- ' 

deli icarı 

1 
~alata Mezbaha binası müştemilatından 116 No. depo 500 1 

ı ,. ., n n 1 ., dükkan 550 1 
2 ,. " n " 2,. ,, 84 
ı il " " • 4 .. il 120 
l ,, ,, " ,, 18 ,, Garaj 210 

36 Beşiktaş Kaptan İbrahim ağa mahallesi 42,44.46 11 Arsa 426 
161 Beşiktaş Cihannüma 1.2.3.4 ,, Bostan 140 
183 Selimiye Kavakçeımeai 28 ., 11 30 
252117 Tokat çifliğinde kepekciler ocağında kır kahveciliği 30 

Balada muharrer emlak bilmüzayede bir sene müddetle 
kiraya verileceğinden taliplerin 13-6-931 cumartesi saat on 
altıda şubemize müracaatları. (Rami lllnler Türk Um;ı..ı ş;rk••;) 
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Büyük Tayyare 
Piyangosu 

--------------------------------------5. inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir. :5 --Büyük ikramiye ~~ --
50,000 liradır. ~~ --15,000, 12,000, 55 --A, rıca: 

.1 ----10, 000, 8,000, 55 -Lıralık ikramiy~ler §i -----------------------40,000 ve ------------Liraiık bir n1ükafat vardır. 

Hasan kolonyasının bu nefis ve cazibi ruh kokusu içinde 
mestü lal ve hayran kalmamak mümkün değildir. Hastalara 
şifa ve sinirlere sükünet verir. Batağrıaı bayğınlık, çarpıntı 

zamanlarında bir hayat arkadapdır. 

Masaj ve tuvalet için yeginedir. Hasan ecza deposu bü
yük ıtriyat mağazalarında bulunur-

Kilşadı sabırsıdıkla beklenen ve Montekarloya benzeyen 

KIZ KULESi 
PARK ve PLAJi 

12 haziran cuma günü açılıyor. 
Hikmet Riza Hanımın iştirakile Da. ü _lalimimusiki 
heyeti tam kadrosile heı· akşam icrayı tcrerınüm edecektir. 

1 

Şirketi Hayriyeden: 
Köprü Üsküdar iskelesindeki büfenin icar müddeti 15 Ha

ziranda hitam bulacağı ve vapurların kahve ocakları müd
deti de 12 Temmuıda munkazi olacağı cihetle iıticarlarıoa 
talip olanların heyeti teftişiye riyasetine müracaatları. 

BUZ MAKiNELER; 

Her cesamette komple buz fabrikaları ve soguk hava 
tesisatına mahsus makinelerimiz ıelmiştir. Derhal teslim 

ve tesis edilir. 

Hans Frank ve Şeriki Mektup adres 
Deutz-Humboldt Makine Şirketi G 

1 • .ı ata posta 
Galata Voyoda caddesı 

Agopyan Han 

KARADENiZ POSTASI 
vapuru 

9 haziran llTlN 
SALI 

günü tam saat 17de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zon
guldak, İnebolu, Samsun, 
Ünye , Ordu , Giresun , 
Trabzon ve Rize) iskelele
rine azimet ve avdette 
ayni iskelelerle ( Sftrmene 
ve Of )auğrayacaktır. 

Tafaillt için Sirkecide 
Yelkenci hanında kiin 
acenteaiııe müracaat. Tel. 
t.taııbuI 1s15 

T rabzun hatb postasi 

A t 1 vapuru n a ya 8 haziran 

rlzartesi 
saat 1 O da Sirkeci nhtı
mından hareketle (Zongul
dak, İnebolu, Evrenye, Sam· 
sun, Ordu, Gireaon, T rab
zon ve Rize) ye gidecektir. 

ALEMDER ZADE MEH-
MET VAPURU 

8 ··1 VAPURU u ent 8 haziran 

Pazartesi 
günü akşam saat 18 de 
Sirkeci rıhtımından hare
ketle (Zonguldak, lnebolu, 
Evrenye, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon ve Rize) 
ye azimet ve avdet ede· 
cektir. 

Yük ve yolcu için Sir
kecide Antalya ambarı 

kar9ııında No. 61. Müra
caat.Bilet vapurda da verilir· 

1 NAİM VAPURLARI 
1 lzmir postası i Haftalık lüks ve sü'at posta'1 

ADNAN llva:a~i:aıı 
Perşembe f~0te G:~ 
lata rıhtımından hareketl1 

doğru İzmi're ve pazar güııil 
İzmir' den İıtanbula hareket 
eder. Tafsillt için Galat• 
gümrük kar4ısmda Site Fraıl' 
sez hanında No. 12 Acaıı~' 
aı: Şarl Sumaya müracaat. 

Tel B. O. 1041 ./ . ... 
Mes'ul müdür: Bürhan~ 

... 
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