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Mazbatalar 
Kütahya intihabı 

üzerinde 
tereddüt edilmiştir 

ANKARA, 11 (Telefon) -
Mazbataları tetkik komisyonu 
bugün 11 de toplanmış ve en
cümen riyasetine Kütahya 
meb'usu Recep reis vekilliği~ 
Erzurum me'usu Aziz ve maz
bata muharrirliğine Süreyya 
Tevfik Beyler seçilmiştir. 

Encümende kur'a ile beser a 
zadan mürekkep 6 ihzari ~cü 
men terip ed i lnı istir. Bu ihzari 
encümenler öğleden sonra top 
!anarak encümene havale edi
len 16 meb'usun intihap mazba 
tası üzerinde tetkiklerine baş
lamışıtır. İhzari encümenlerin 
tetkikat neticeleri yann encü
men heyeti umumiyesinde mü 
zakere v bir karara raptedile-

(Devamı 6mcı sahifede) 

Kuponlar 

Paralar tebdil edllirlle 

Düyunu umumivede 
sui istimal .. 

Maliye müfettişlerinin verdikleri ne 
Yakında her şey meydana çıkaca 

, 

Eski tııraltı naltdlgenl11 galtıldılı fırııt 

Al --•d - . l ı ANKARA, 11 (Telefon) - 1 göre bu mikdann anca 
man ayın er Ankara müddei umumiliği dü bin 137 lira 50 kunıtunu 

k"f" d ·· • ~ • j vı11ıu umumiye sui .iatiaıaliııe edebilişlerdir. Bu mikd 
Ve 1 l U~~~el~rine Yeni m a tizerin~ tetkikatı- iBtimal şu nevi pralar ü 

· - -'•rmı r- baren baım e-tm;ktedır. Tahki- de yapılmıftır: 

Piyango 

i
l kat rlcticesinde sui istimalde 108 adet biner liralık 2 

methaldar oldukları t~beyyün .det _yirmi be§ liralık, MSS 
eden maznunlardan bır kısmı 10 lıralrk, E§ki evrakr n 
bulunamadığından ifadeleri alı yi yenilerile tebdil ed 
namamıştır. Sui ıstimalin mik meydana çıkan bu ıui isti 
tan 7, 8 milyon liradır. meraklı safahatı ve bu işt 

Fakat maliye müfettişleri el !erin ro1 oynadıkları ya 
de mevcut delaile ve vesaike anlaşılacaktır. 

Hariciye vekili bugü 
şehrimize geliyor 

ANKARA, 11 A.A. - Hari
ciye Vekili Tevfik Rüştü Bey
fendinin riyasetinde olarak Av 
rupa birliği tetkik komisyonu 
müzakeratma iştirak edecek ır 
lan heyeti murahhasamız bu ak 
şam ekspresle ıtehrimizden ha
reket etmişlerdir. 

Hey'etimiz istasyonda Bü
yük Millet Meclisi Reisi Ka
zım Paşa Hazretlerile hey'eti 
Vekile azaları, Riyaseti Cüm
hur Katibi Umumili Tevfik, 
Fırka Umumi katibi Recep 
Beyler, meb'ualar, acfirler ha-. . , 
ncıye vekaleti erkim tarafın-

dan teşyi edilmiştir. 

Hey'etimize murahh&1 
rak iştirak edecek olan ik 
vekili Mustafa Şeref Bey, 
huriyet Halk Fırkası U 
kongresinin hali içtimada 
lunması dolayısile müzake 
den aıynlamadığından, mü 
nileyhi hey'etimizde mur 
olarak Büyük Millet Mecl 
kinci reisi Hasan Bey iıı 
etmiştir. Mustafa Şeref Be 
lihare afyon konf-eransı 
keratma iştirak etmek · 
Cenevreye gidecektir. ---··-·---------
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No: 1 

Türk ordusu Bizans 
sularını aşbğı zaman 

MİLLİYET SALI MAYIS 1931 

HABERLER .• 
Iraktaki Kürtlerle mücadele 

Şeyh Mahmut Irak hllkdmetine karşı 
nasıl bir gaile teşkil ediyor ? 

Nerede ? 1 MerkeziAvrupada 1 Amerika "Ben İstanbul' dan çok uzak bir 
memlekete kaçıyorum ,, 

E • b. kil Gümrük Birliği ve B I .1 l T. t mm ır yere çe - M . ta eyne mı e ıcare 
mi• görünüyor acans 0 odası kongresi Fatih deNrindeyiz. , ... ıı.iıÇin hatırktm9dıııu?. 

İstarbıl yeniden ima" ecli- Demişti\, · 
liyc:r... Samylac yapılıyor-- Hü.reriıı nıikipleri bu mıti.-
Yıkılan bi.na:lann ekan top.. oederı çak~. 
lanarak ik.ISşlder, ıkıoruldar in- - Artık o, aygırın demir bi. 
şa ediliyor... tekleri altında eaimelrten kur 

Yeniçeri ajiası, Su ba§ı, Kap tulıduk ... diye seviniyorlacdı. 
tan paşa ve saray czıkin.ı faa- Hüsrevin en meıtıametsi:ı 
liyette .. Katalanlar Cinevizli- ve gaddar rakiplerinden biri 
ler hükfimete malen, beden.en de Mustafa R-eis. idi. H~v.

1 yardım ediyorlaT. muhasara eıınasmda, padıp.h-
Tarthe kanşan (Bizans) tan, yanma «:1ıır ıbit- a~kadaş 

imperatorluğunun enkazı üs- istemişti; bu mesele görü~ldü / 
tünde Türitler tarafından ku- 'ğüsrrada Hisar muhafızı (Fi- , 
rulan 'yeni, !kuvvetli bir hükfi- ruz) Ağa da Fa.ti~in yanında · 
met, hatta yeni bir medeniyet bulunuyordu. Padışah, Hüs
var. revin yanına !kendi gmbi cesur 

Ecnebiler sinmiş... Siyasi bir adam veıımeği düşünüııken, 
entrikalara kıymet ve ehem- Sultan Mehmetle çok laubali 
miyet vel:"Ctl yok. .görüşen Firuz Ağa lafa kan-

Halk mes'ut.. şarak: 
(Trabzon) havalisinde, lhe- - Sevketlim, demişti, bi-

""Y PARİ.S 10 (A.A.) - Macar 
Bqvekili Kont Bethlen Mat.in VAŞİNGTON 10 (A.A.) -
gazetesinin bic muhabirine va Beynelmilel Ticaret odası kon 
ki beyanatında, gümrük birli- greıi gümüş meselesi hakkm
ğine asla iltihak etmediğini ve da beynelmilel bir konferans 
bu birliğe :iştirak etmesi için toplanmasına dair olacak tek
kendisinden bir iltimasta da bu lif edilen karar suretini kabul 
lunulmadığını temin etmiştir. etmiştir. 

Kongre, harp borçları mese
Kont Bethlen beyanatına de lesinin -iktisadi variyetteki de 

vamla demiştir ki: b" 
ğişiklikler bu yolda bir ted ı-

Macaristan için gümrük bir- ri muhik ve mazur gösterdiği 
liği hakkında mü:ı;akereye gi- takdirde- yeniden tetkik edile
rişmek ihtimal ve imkinı an- bilmesi laznn geldiği, teshila

' cak Avusturyanm iktisadi siya tın azalması icap ettiği, güm
t seti galebe çaldığı takdirde va rük manialarının ortadan kaldı 

Meclis encümenleri 
bugün toplanıyor 

•••••••• 
Adliye encümeni hafta sonunda 

icra ve iflas kanunu 
etrafında müzakeratta bulunacak 

ANKARA, 11 (Telefoo) -
Meclis encümenleri yarından 
itibaren çahpn;ağa başlayacak
lardır. Dahiliye encümeni ya
mı azalannı içtimaa davet et
miftir. Bu içtimada devlet ,u
nıımda, deavi dairesinin tevsi
ine dair olan layihanın müza
keresine başlanacaktır. Geçen 
eclisten kalan ve hükümsüz ad 
dcdilen bu layihanın müzake
reye vaz'mı hükumet bir tezke 
t'C ile Meclis riyasetinden te
menni ebniştir. 

ve mazbata muharrirleri ile ki 
tipleri ııeçilmiştir. İntihaplarm 
neticcıleırini bildiriyorıim: 

Bütçe encüeni riyasetine, 
Hasan Fehmi (Gümüşhane), 
ceis vekilliğine Rana (İstan
bul), Ma:ıbata muharrirliğine 
Kemal Zaim (Konya), kitipli 
ğine Muhlis (Kütahya) Beylet 

Adliye encümeni reisliğine. 
Mustafa Fevzi, Mazbata mu
harrirliğine Salahaddin (Koca 
eli), katipliğine Ahmet Hamdi 
(Yozgat) Beyler; 
Meoliı hesapları tetkik encü 

meni reisliğme Hakkı (Van) 
mazbata muharrirliğine Rıfat 
(Ankara), kitipliğinc Mazhar 
Müfit (Denizli) Beyler; 

Maarif encümeni reisliğine 
Nafi Atuf (Erzurum), mazba
ta muharrirliğine İbrahim Ala 
eddin (Sinop) katipliğine İz
zet Ulvi (Afyon) Beyler; 

nüz Türklere inkiyat etmiyen zim Hisat'da Mustafa isminde 
Rumlardan bir kısmı yavaş ya iri yarı ıbir muhafız var .. ölüm 

ı:: vaş ticaıt"Ct maksadile (İstan- den ve ateşten yılmaz.. İrade 
bul)a .gelerek, bir daha memle I buyururs":Ilız Hüsrevin yanma 
ketlerinc dönmüyorlar ve şe- j onu verclım. 

rit olabilir. M. Briant taırafm .rılması elzem olduğu, ticaret 
dan tertip edilen planda Maca- muamelelerinde hususi teşeb
ristanın merkezi ve şarki Avru büs sahiplerine serbesti veril
padaki ziraat memleketlerile mesi ve hükumetlel'in yaptık
birlikte dermeyan ettiği teklif lan masraflardantenzilat icrası 
ve kararların ayni münderiç bu iktiza ettiği kanaatinde bulun
lunmaktadır. duğunu kat'i surette kaydet-

Cenevrede yapılacak müka- mis.tir. 
lemeler çok büyük bir ehemmi Bundan başka kongre en zi
yeti haiz olacaktır. Her halde yade müsaadeye mazhar mil
gümrük birliği hem hayre, !et muamelesinin tatbikmı mu 
hem de şerre masruf olabile- tazammın kayit ve şartın bah
cek müthiş bir kuvvet teşkil e- settiği teminatın -müzakere 

Maliye encümeni de yarın 
toplanarak Maliye vekilinin 
huzurile inhisara tabi kaçak 
maddelerin ihbariyelerinden 
bir kısmının pe§İn verilmesi 
hakkındaki layihayi görüte
cektir. Adliye encümeni hafta 
sonunda iora ve iflas kanunu 
tadilatına dair olan layihanın 
müzakeresine başlayacaktı.r. 
Encüen içtimalanna temyiz 
mahkemesi reislerinden Fuat 
Hulfisi Bey de iştirak edecek
tir. 

Maliye encücni reisliğine İs 
met (Çorum, mazbata muhar· 
rirliğine İhsan (Beyazıt), ka
tipliğine Kemal Turan (İspaı 
ta) Beyler; 

bir dahilinde Türklerin satvet Fatih, Firuz Ağanın tekli
ve kudretine şahit olarak Trab fini kabul etmiş ve Mustafa 
zondaki maceraperestlere de bu suretle Hüsrev Beyin ma~i 
s.ilihlarını kınına koymalarını yetine verilmişti. 
yazıyorlar... Muharebe esnasında da-ima 

Şdhir dahilind-;ı Trabzonlu- Hüsrevin mevkiini istirkap et 
lann sengüzcştlcrindcn başka, mek istiyen Mustafa reis, Hüs 

ı: halkın dedikodu yapacatı hiç revin firarını ha:ber aldığı ge
'ıJir mevzu yek. ce, Edirnekapısındaki kona
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ğında yeniçeri ocağına ziyafet 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ler vermiş eğlen<:eler tertip et 

Kral Fayaal 

lrakrn ııimalinde Irak kuv- decektir .. , neticesinde kararlaştırılmış 
vetlerile Kürtler arasmda mü- müsterek hareketler- zafa uğ-
sademeler oluyor. lngiltere ile Mahmur Sü!eymaniyeyi ele ge ra~asma yardım etmekten do 

çirmi.ş, sonra lngiliz tayyarele 
Irak hü.kllmeti arasrnda geçen ri kendisini oradan çıkmağa ic ğacak tehlikelere de dikkati 
sene aktedilen muahedeye bar etmiıılerdir. Şeyh Mahmut celbetmiştir. !Bu mütalea ve 
Kral Feysalin hükumetine tabi işaret Avusturya - Alınan güm 
olan Kürtlere dair ve bunların ~:ı~t~g~T~:r::;ya~:~=~ =~~1!:i~ rük birliği projesine dair bir 
lehine bir madde konmadıg-ını ima suretile telakki edilmekte rünmez olduktan sonra tekrar 

dinBug::na::~ S~~şman ~ş~.: miş~~lbuki, Hüsrev, üç sene- ~ı:;Jusg~:~dr:: Kbaü~!~ed~ıy.nohrdouş.n;:a- yerine avdet eden Şeyh Mah- dirŞ.imali Amerika hükfuneti 
l mut nihayet 923 mayısında ya ' 

5 Hüsrev Bey, Haliç sahilinde deDberi Haliçte saklandığı ev km şimdiden Kürt akalliyeti- Avusturya - Alman gümrük 
ufak bir evde oturuyordu. Hüs den sokağa bile çıkmıyor, e- ne evvelce bir takım mfü;aade- pılan bir hareket neticesi Sü- birliği projesinin Amerika - Al 
rev Bey, (Bizans)m muhasa- vin. u.facık b~çesi~de. vak~t fer verdiği haltja sonradan bun leymaniyeyi terke mecbur ol- man ticaret muahedesinde mu 
rasında büyük yararlık göster gepnyordu. Husrevm ev~ahı- farı geri aldığı söylenmekte- muştur. lngilizler bir müddet sarrah en ziyade müsaadeye 

1 miş, Türk ordusunun bilekleri bi H1ristodan başka bir lr•nıtıei[ ?ıınelun 16\/ hi rkezi bir idare u- sonra oradı;.n ç(kmışlar, Şeyh mazhar millet muamelesine da 
a en kuvvetli ~alll'amanlanndan ile teması yoktu. Be ma mi 8-6-931 tırihine~ıek Kürt ekal- Mahmut gene gelmiştır. 924 te ir olan maddenin hükmünü ih 

biriydi. Her devirde .olduğu gi 1 yet Hüsreve Yedi'cu'~ zıtr '- .1Jetı11e ·ıazla bir takım müsa- Irak kuvvetleri Süfeymaniye- -lal edeceğini beyan etmekte-
b . İ _ __._··l f h. d ıund k' _ ..... "- t '-ad s ye girmiş, Şeyh Mahmut ta ı, tmııuu un et' ı esnasın a a ı csa ..... uaya ı "" ar ı adatta bulunulmaması istenifi.- dir 

a ~a kumandanlar ".'e i_~i~eri a- trr_a~. verrneğ_e ~şlamıştı. . . yor. Geçen sene lngiliz _ Irak tekrar Iraka çekilmiştir. Harp borçlarına müteallik o-
gaları .arasında bıribırını çe'ke Husrev bırgun ev sahıbı muahedesinin ak.dinden sonra 926 da bazı kayıt ve şartlar- lan ve kongre tarafından ka
memezHk yüzünden <bir çok Hiristoyu çağırdı. . baş gösteren bau vukuat dola- la kendisi alledilmiştir. Irakta bul edilen takrirde girişilen ta 
masum ~ı -dökülmüştü. - Bana bak dcdı. Ben artık yısile /rakın salahlttar adam- ki arazisinden gelecek. varida- ahhütlerin tamamile ifası hu-

İşte, Hüsrev de bu esnada bu hayata tahammül edemeye /arı memleketin vahdeti ne ba tı 'kendine ait olacak, fakat bu susunun beynelmilel itibarın 
kendisini çek-e!lliycnlerden bi- ceğim. Uzun zamandan beri hasına olarsa olsun muhafaza na makabil Şeyh Mahmut Irak muhafazası ve ticaretin inkişa 
rinin sillesine uğramıştı. evinde oturuyorum. Bana kar ve müdafaa edeceğini tekrar e haricine çıkmış bulunacaktı. fı noktai nazarından esaslı bir 

Tür•k o~dusu (B~) ~- şı yaptığın iyilikleri~ ömrüm ol diyorlardı. Şeyh Mahmut memleketinden ehemmiyeti haiz olduğu, bu-
larını aştıgı zaman, Husr~ın d~k_ça un1;1tmayacagım. Sana Şimdi Şeyh Mahmudun ge- harice çıkmağı kabul etmemiş nunla beraber bu prensibin, 
de ~ollannı ıbağlayıp Y eıdıku- hır ~ ~evdı e~.scm yapar mısın? ne J rak hükumetini meşgul et tir. Aradan bir seneye yakm ı mevzuu bahis taahhütlerin bey 

~ ~e zı~~anma atmışlar?r . . _ ~ı~ısto Husrev~en korktu- tiğine dair haber geliyor. Şeyh bir zaman geçtikten sonra nelmilel ticaret üzerinde yaptı 
. H.usrcve casusluk ısna~.edil gu ıçın reddctmedı: Mahmut ismi meçhul olmayan ~·eyh buna k'!bul eder gibi gö- ğr tesirleri -iktısadi vaziyette-

mıştı. Sultan Metımet, Husre- - Yapanın arslanım, de- bir adamd:r. Senelerden beri rünmüştür. Üç sene kadar böy ki değişiklik ve yolda bir hare
vi çak sevdiği .ve .z~ten lbu 'ha- di. Şeyh M<!hmut k.endbıden bah le geçmiştir. Geçen sene Şeylı keti hakiı ve mazur gösterdiği 
bere de tamamıle ıtımat etme- Hüsrev sarayla münasebat settirmektedir. Kendine "Kürt lngiliz - lr<!.k muahedesinde takdirde- bitarafane bir surct
diği için (_Hüsrev) in boynunu tesisine çalışacaktı. Kralı,, ünvaıımı veren Şeyh Kürtlere dair bir madde kon- te tetkik kararile telif edilıne
vurdurmaga kıyamamıştı. - Sarayda hatırı sayılır ca- Mahmut Şimali lrakıa mühim madığından dolayı baş göste- yccek bir esas o1madığı beyan 

Aradan .eneler geçince, riyelerden Zeref~n isminde bir kuvveti ve icabında kendini ren harekete karrşmı!itır. Şey- edilmektedir. 
Hüsrev Y c<likule ızindanlarm- bir kıza gönderece!im, mektu muhafaza edecek yeri olan bir hi nlrak i~terine karışmayarak Gene, bıı karar suretinde tas
dan firara muvaffak olmuş ve bu kendi eline verebilif" misin? adamdu. hariçte oturarak kendisine gön rih edildiğine nazaran harp 

1 
sarayda bir <U"kadaşma kısa~ Hiristo söz verdi: Şeyh Mahmut 919 da lngiliz derilecek paraları almakla ikti borçlarının yeni lie.raite göre 
şu haberi göndennişti: - Elimle veririm arslanım! /erin eline geçmiş, hatta idama fa edeceğini düşünen Irak hü- taı1Zim ve tesviyesi için en mü-

" .. .Ben !6tı.nbuldan çok u- Hüsref Zerefşana hitaben bile malıkUnı olmuııtur. Lakin kumeti hu vaziyet kaqısmda nasip amil, şimdiki ve ilerideki 

ANKARA, 11 (Telefon) -
Mecliste mUdafaa, hariciye ve 
kütüphane encümenlerinden 
matla biitün encümenlerin !"eis 

Sıhhiye encUmeni reisliğine 
Dr. Şükrü (Erzurum) R~şit Ga 
lip (Aydın,HüseyinAvni (Muğ 
la) Beyler seçilmişlerdir. 

Hükumet dairelerinde 
saatları • 

mesaı 

Memurlarda 8 saat çalışacaklar 
ANKARA, 11 (Telefon) -

HükWnet merkezinde bugün 
dair.eler yeni saati mesai karar 
namesini tatbi.k etmeğe batla 
llU§lardır. Kararname aynen 
şöyledir. 

5 mart 1927 tarihli ve 4835 
numaralı kararnameye zeyil
dir. 10 mayıs 1931 tarihinden 
itibaren yaz mevsimi için mer 

kezdeki resmi daireler memur 
larına 9 dan 12 ye ve 13 buçuk 
tan 18 buçuğa kada!" 8 saat ça 
ıı.ma1arı tasvip edilmiş ve villl 
yetler memurlarına ait seki:ı: 
saatlik çalışmanın da memle
ket icabrn.a ve memurin kanu
nu ahkamma göre valiler tara 
fmdao tayin edilmesi icra ve
killeri heyetinin7 may111 tarihli 
içtitnaında kararlaştırılmıştll". 

Trabzon borsasında ne 1 Meclise gönderilen 
kadar fındık sahldı layihalar 
TRABZON, 11 A.A.-M-ev ANKARA, 11 (Telefon) -

sim iptidasından Nisan nihaye- Meclise gelen layihalar arasm
tine kadar Trabzon borsasın- da bazı münakalelere ve Prais
dan ı milyon 231 bin kilo iç te imr:alanan otomobil seyrüııe 
fındık ve 7 milyon 782 bin kilo ferine müteallik beynelmilel 
kabuklu fındık sattlmıştıı:. mukavelenin tasdikifl'C dair de 

930 senesi mahsulünden 9 
ayda Trabzondan 5 milyon 670 
bin kilo iç ve 2 milyon 125 bin 
kilo kabuklu fındık, 11 bin san
dık yumurta, 2700 çuval fasul
ya ihraç edilmiştir.Fındık alım 
satımı borsada hararetle de
vam etmektedir. Stok 25 bin 
kantardır. Fiat, 44, temayül is
teklidir. 

bir layiha vardır. 
Te:ı:kereler arasında Karsın 

Horo:ı; mahallesinden İsmail oğ 
lu Nevruzun ölüm cezasına çar 
pılması hakkında da bir tezkc-
re vardır. 

Türk tarihini tetkik 

za.k bir memlekete kaçıyorııın.. şu mektubu yazdı: Şeyhin idamından vazgeçile- Şeylıi rckip için kuvvet gönder kazar..c kudreti nazarı itib:.ıra 

1 Art:ıık beni unutunuz!., Bu ha- (Devam edecelc) rek kendisi Hindistana g-ötü- mej,e mecbur olmus, lngiliz alınm~k şartile tesbit edilecek sahasma çıkarabilmesi icin 
, beır padişa'hill. kulağına gidin- rülnıii§tür. tayyilreleri de üzerine bomba tediye şerait; olmalıdrr. bu mesainin bir kat daha arttı-

ANKARA, 11 (Telefon) -
Türk tarihini tetkik cemiyet 
·adlı bre cemiyet tesis edilmiş 
tir. Cemiyetin mes'ul murahh~ 
sı Aydın meb'usu Reşit Galip 
Beydir. 

ce müteessir oldu! Iranda ecnebiler Şeyh Malımudun hayatı hep ı yaJdırmaı:a başlanuşt:r. An- Teslihatm tahdidi hakkın- rılması tavsiye olunmaktadır. 
- HUsrevin bu millete bü- bu yolda maceralarla geçmiş- cak Irak ve lran arasındaki daki karar suretinde, hükfunet- Bu takdirde gümrük mania-

C. H. Fırkaşı encümen-
• yük hirnıeti vardır. Ben onun TAHRAN 10 A.A.) - Par- tir. Mııhmut Hi:ıdistana sürül dağlardan, boğazlardan istifa- lerin bıı sahada gösterdikleri lanndan bahseden kısmında leri toplandı 

bir cezaya mahkum olmasını lamento !randaki ecnebilerin dü!cten sonr?. .;ok geçmeden o de etnıeği pek iyi bilen Şeyh gayret ve sarfettikleri emekler anbargo va:ı;'ı tetbirinin ancak ANKARA, 11 A.A. - Fır
;:;zu etmezdim. Mc:nleketin ikametlerini bir takım usul radan savuşarak Küveyt'e gel Mahmut saklandığı yerden 1- kaydedilmekte, büt(in milletle- domping yapıldığı takdirde ka encümenleri bugün toplana
dcn kaçtığına çok müteessir ve kavaide rapteden "kanun la- miş, bittı:ıbi sonra da memleke rak kuvvetlerini me _gu/ etmek rin vergi yükünü hafifletecek yapılması lüzumu bilhassa kay ı rak mesailerine lilevaın·etr.:ıişl-er 
oldum. Onu ıbana, şimdiye ka- yihasmı kabul etmiştir. tine dönmü.,tür. 1922 de Şeylı tedir. olan bu gayenin fiil ve hakikat dedilmistir. dir. 

Haftalık Edebi Musahabe nun,, edctıiyatınuz tari.himle biyat ve ~ san'at mecmuamiZ ,,.siyet eski ve zarif İstanbulun"ileriiı. çoğunu Garplılar,-ibizim sızmakta, akmaktadır. Halil 
en ç:•k devam etmiş, yer tut- ycktur. Bu itibarla ~u ~eessüfü en iyi ma.hsuıllerinden biridir. 1 gözlerimiz açdmadan evvel, Bey Tüıık topraklarında Türk 

Yeni meb'us muharrirler muş ve rol oynam•ı; bir mec- ·kaydetmekten kendımı alama-, İstanbul g~bi eski bir hars oca \senelerce kendi topraklarımız medeniyetin.in bu hfila ayakta 

Yeni meb'uslar arasında al
tı mu'.harririmiz daha ibulunu
yor. Bunlar Ahmet İhsan, Ha
lil Etem, Sadri Maksudi Bey
ler, Ü'beydullah Efendi, Vasfi 
Ra~it ve Yusuf Ziya Beyler
dir. 

fatbuat alemine ta gençli
giıde intisap eden Ahmet İh
san Bey en faal muharrirleri
mizden biridir, fakat en maruf 
olanlarından biri değil. O se
nel~rden!beri bir çok kitaplar 
yazmıs ve Jules Veme ile Paul 
Bourget gibi bir çok hikayeci
lerden ·bir çok romanlar tercü
me etmiştir. Edebiyatı cedide 

• gün. evvelki nesilden beri kaç 
lcarileri onu okudular! 

-ı.disine <para kazandır 

mış olan bu kitaplar bir mulıar 
rir şöhreti temin etmemiştir. 
Ona hatıratım yazmayı ısrac
la tavsiye etmiş okiuğuma 
memnunwn. Zira bu eseri bel
.ki en canlı ve mümtet hatıra
sını taşıyacak ve yaşadığı se
neler hakıkmda kıymetli bir 
şaha.deli hbtiva edecektir. 

Zek~r. '~küzar ve gayyur olan 
ıbu ihtiyarda biz Ebüzziya Tev 
fiık gibi, emsali nadir olan bir 
edei tabi simasını görecegız 
ve neslimden olanlar Ahmet 
İhsan ismi etrafında edeıbiyatı 
ccdidenin havasını bulacaklar 
ve edebiyatı cedide kütüphane 
sinin vaktile bizi o kadar mec
lup etmiş olan on beş kitabını 
hatırlayacak· "Serveti fü 

muadır. "Uyanı~.. linvani.le dım. ğının milli hazinelerin miid- ı dan kopardılar, çıkardılar, ta- duran canlı ve 'kutsi abideleri 
şimdi hala çıkıyor. :":-!ebiyatı Halil Beyin yazılmış eseri ı cle1her bulunduğu bir yerin da- · şıdılar ve o muhteşem !binala- ni elbette korumaya çalışa
cedideyi yaşatmış olan ;bu mec azdır ve yazıları hep müze ve ' ha evvelce öğrenmiş olduğu rını ıbunlanla doldurdular. Da- ca:k, bunlaınıı nasıl sıyanet o
mua, meşrutiyetin ba)!angıcın- asarı atikaya dairdir. Müzeyi ıbir ilmi talim etmek vazifesi ha dün idaremizden yahut ida lunabilecekleri hakkında tec
da "Fecri ati,. neslinin de en yaratmış olan bir ailenin mü- vardır. Halil Beyin bilhassa resizliğimizden çıkan yerler- tübesinden istifade ettirecek 
toplu ve canlr neşriyat vasıta- ze içinde yetişmi~ bu uzvu s~ İstanbuldan intihap edilmiş ol- de toprak altında kalmış olan kıymetli !bir uzuv olacaktır. 
sıydı. Bu ehemmiyetini kay- diği asarı at?kayı sıyanet için ması muvafık olduğu gibi mec- !arını •bile yeni ta!haırilerle Halil Bey Büyük Millet mec
bctmemek için son zamanların doğmuş gibidir .. Onların ya- liste bulunması da bin nimet o meydana -koymağa devam edi !isinde İstanbulun ama - bu 
da en kıyanetli genç san'atkar nında ve onları bekleye bekle- \ lacaktır.Zira işlerin mühim bir y.orlar. Bari biz şimdi göz:J.eri- kendisi için ne şereftir!- asd 
!aranızın ·gnıpu olan "Yedi ye geçirdiği ömürle bu ihtiyar kısmı necümenlerde ve komis- mizi açarak bize kalan yerler- asaari atika.nın ve müzelerin 
meş'ale,, yi barındırmalı ve biraz o eski eşyaya çekmiş, o yonlarda görü!Ur. O ihtisasına de doğ.rudan doğruya kendi mümessil ve meb'usu olacak
•böylece yeni cdebiyatnnız<la kibar asara dönmüş ve onlar göre gireceği encümenlerde el- ecdadımız eski Türklerden bi- tır!. 
gene ön safhada bulunmalı de gibi muhterem bir mana al- bette memleketimizdeki asarı ze mevrus olan eserlerin kıy- 1 Sadri Maksudi Bey yavaş 
ğil miydi? Mademki sahibi bu mıştır. Onda miizede uzun 1 nefisenin nasıl bakımsızlığa ma metini anlıyalım ve bu eserle, ve müteenni tavırları, gözlük
meamıayı bir şeref, bir hizmet müddet bulunmasından tevel- 1 ruz kalarak inleye inleye can Tİ muhafaza edelim! Bu asarı lü gözleri, hususi şivesi ve te
ve eski bir varlığı temdit için lüt etmis bir hal bilmem nasıl çekişmekte oldıikla-rmı söyli- nefise vatanın üstünde her laffuzu, bütün mevcudiyetile 
surette devam etmiş ve başka demeli? Bir asarıatika hali du 1 yecek, izahat ve malfunat ve- gün çatı~daya çatırdaya parça baŞıka bir muhitin mahsulü ol
bir mevki sahibi olmuş olurdu. yulur. Halil Beyi müze yetiş- recek ve salahiyetile sözünü larup kmlıp dökülmekte, toz- duğunu ıhissettirir, ve Rusyalı 
Çünkü .eıfki "Serveti fonunun tirmiş, o müzeden otmuş ve ı dinletebilecektir. lara karışmakta ve mazinin bu Türk insana ecnebt bir pro 
yeri boş kalıyor. Onun vaktin kendisi de müzeyi büyütmüş- 1 Düşünün ki Avrupanın bir mukaddes kanı bu Tüı1k: eser- fesör tesiri yapar, fa.kat o 
de olduğu gibi haftalık hir ede tiir. Asil, ince ve titiz bt1 şah- ; ı::Qk mü?,..lerini dolduran eser- !erinin üstünden damı~ damla Tiit«< milliyetçiliğinin valcıf 
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Tahsil 

' Hizmetçi 
0

ıiiiSelesi Şehir meclisinde münak __ .,·a 
Şehir meclisinde hara- Cürüm ' P!f'~ Türkçe 

ı • •• akaşalar · Bir ticarethanenin ~~ Museviler arasınd~ Yenidenilkme'ktep ret 1 mun k · Mu··ddeı·umum"'ını·n 75 1 k · · · · 1 1 k 
dosyalarının mahrem 

karar verildi 
Müstahdemin 

olmamasına 

Şehır meclisi dün .ikinci. reis 
Vekili N 'p Beyin nyasebnde 

ecı . 
toplandı. İdarei hususıye. mas-
taf bütçesinin müzakeresıne de 
~aın olundu. 
Sıhhiye müdürünün izahatı 
Sıhhiyeye ait faslın müzake

resi esnasında söz alan sıhhiye 
11\üdürü Ali Rıza Bey dispan
serlerin adedi on altıya çıktığı
llı, ayrıca bir bakım evi ile bir 
~ verem hastahanesi iHivc edil 
iliğini söyleyerek kadroya bir 
ıneınur ilavesini teklif etti. Tev 
fik Salim Pasa teklifin kabulü 
ınuvafık olac~ğı mütalesında 
bulundu. Abdülkadir Zıya B., 
Yeni memur alınmaması prensi 
~i kabul edildiğinden bunun ih 
lali doğru olmayacağı fikrini i
leri sürdü. Bütce encümeni na
tııına reis Hamdi Bey. 

- Kadroda fazla memur, 
bütçede fazla maaş vardır. Bu
nu sarahatle arzederim." Dedi. 
~eticede yeniden memur alın
llıayarak mevcut memurlardan 
birinin bu vazifeye tayini karar 
laşıı. 

Bir teklif 
:Belediye reisi Muhiddin B. 

lluaveneti içtimaiye faslına 
lam yapılması teklifinde bulun 
dıı. Hamdi B. 

- Bu gibi teklifleri dü§üne
~k bütçede onbin lira kadar ih 
liyat bir para ayırmıştık.O fsıl 
&eldiği vakit vali Bf .. nin hisse
lttine de bir şey çıkar." Dedi. 
1'uhiddin B. beş bin lira iste
~işti. Necip Bey üç bin be§ l'.ü.x 
lirayı reye koyacağı sırada ıtı
tazlar yükseldi. Makamı riya
Stt; 

Miiatahdlmin 9ubcai 
Belediye müstahdimin şube

si müd.iriyeti talimatnamesi
nin müzakeresine başlandı. 

yolsuz hare etı ür çeyı tamım u;ın · er açı aca .. 
Laypzig'deki (F. F.) Tica- İspanya cümhuriyetınin vak Maarif idaresi, §ehrin ve 

ret fimııısı İı;tanbul Ticaret o- ı • ı tile mutaassıp krallar tarafın- mülhakatın ilk mektep ihtiya-
dasına bir müracaatta bulun- ırasını ça an dan yapılan bir hatayr tamir cını tatmin için muhtelif mın-
muştur. etmek gayesile musevilerin İı; takalarda yeni mektepler aç-

Bu firma, kendisile ınuhabe- panyaya avdetleri temerınisin- maktadır. 
resi olan bir müessese tarafın- Yankesici Muzaffer, polis memuruna da de bulunduğu yazılmıştı. İs- Maarif idaresi ilk mekteple-
dan gönderilen bir me~tup ~~ hakaret etmekle maznundur panyolların yahudilerden bü- re ihtiyaç görlilen mıntakaları 
kında Odanın.nazan dıkkatını yük bir kısmının bilhassa Tür tesbit etmistir. Beşiktaş kaza-
celbetmektedir. Adapazarı miiddei umumisi Zati Beyin 75 liırasını çalmakla kiyede oturanların İspanyolca sında köy içinde on bir sınıflı, 

F. F. firmasının, müessese maznun yankesici Muzaffer Hanımın muhakemesine dün de- konuştuklarını ileri sürerek Dikilitaşta 3 dersaneli ve Ama 
namına gönderildiği iddiasile vam olıınmu~tur. Muzaffer Hanımın ikinci ceza mahkemesin- bunları kralların mağduru va- vutköyünde 5 dersaneli hırer 
Odaya tevcli ettiği mektupta de beş ay on gün sabıkasr olduğu anlaşılmıştır. tandaşlar addettikleri anlaşıl- mektep inşası zaruri görülmek 
deniliyor ki: . Muhakemenin diinkü celsesinde Muzaffer Hanımın polise maktadır. Bu davet karşısında tedir. Cünkü bu mıntakalann 

"Türkiyede gümrük resmt hakaret ettigi de meydana çıkmıştır. musevi vatandaşlarımız İspan nüfus kesafeti gittikce te7ayüt 
ve diğer vergiler ağır ~lduğu i- Tahkir fiili hakkında da tahkikat icrası için evrak müstan- ya hükumetinin davet ve ken- etmektedir. Bakırköy kazast-
çin çiçek esanslarına aıt fatura tikliğe verilmiştir. dilerini adeta bir vatandaş te- nın Mahmut bey nahıye merke 
!arda fiatlerin yan yarıya nok- Mantarcıların muhakemesi lakki etmesine bir cevap olmak zinde mevcut mektebin, şeraiti 
san gösterilmesini rica ederim. üzere İspanyol lisanını tama- sıhhiyeye muvafık olmadığı na 

Muhtelif kimseleri mantarcılık suretile dolandıran Süleyman 
Faturalar bu suretle tanzim men terke ve Türkçeyi ana li- zarı itibara alınarak yeniden 

oğlu Vehbi, Yusuf isimlerindek; mantarcıların muhakemeleri- -
edilmecliği takdirde çok yüksek sanı olarak kabule çalışmak ü- inşası kararlaştmlmrştır. Em n 

1• ne dün ikinci cezada ha lanmıştır. Maznunlar mantarcılık su- H d 
resim ve vergi tediyesi azım- f zere bir "Türk'ieyi tamim için önü nahiyesinde ocapaşa a 

. retile şimdiye kadar Ali Airanın 95 lirasını, Hüseyin E endinin . hh' 
gelecektir. Zaten bura tiıccarı - musevi cemiyeti,, tesisine ka- 48 inci mektep şcraitı sı ıye-1400 lirasını, mücevheratcı Ferit Beyin 2154 lirasını, Raşit Ef. 
ancak böyle s.erait ve hesaplar · rar verdikleri haber alrnmıştrr. yi haiz olmayan harap tekke nin 382, Nazif Efendinin 85, Halim Efendinin 200, Mehmet Ef. 
altında muamele görerek reka· Bu cemiyete bütün musevi odalarını işgal etmiş olduğun-

nin on beş lirasını raJmıs,lardır. .. 1 · · · · k d k d b' k · bet edebiliyorlar. ~ · munevver erının ıştıra e ece an ya ayrıca ır me tep ınşası 
Binaenaleyh arzumun isafı- Dava tevsii tahkikat için talik olunmuştur. !eri cemiyetin tesisini düşünen veya mezk6r binanın esaslı su-

ru rica ederim." Afyon kaçakçıları !erce muhakkak telakki olun- rette tamiri ve Kumkapr ile Ye 
Odaca, bu mektup hazine za Sarayburnu açıkalnnda demirli bulunan Agata ismindeki va- maktadır. Musevi vatanda !arı nikapı arasında tam teşekkülliı 

rarına bir cürmü ikaa teşvik ve purdan 3 kilo kacak afyon getirirken yakalanan sandalcı Saadet mızın lisan öğrenmek hususun bir mektep inşası zaruri görül
bütÜJ} İstanbul e~babı ti~arc:ti- ve arabacı Saimin muhkemesine dün ağır cezada ba~lanmı§ ve daki fevkali'ıde kabiliyetlerini mekted.ir. 
ne ağır bir tecavuz mahıyetın- maznunlar birer sene hapse ve 50 şer lira cezayi nakdiye mah bilenler yapılacak teşebbüsün Kılıçlı köyünde 3 dcrsaneli, 
de görülerek sahibinin adliye- kfım edilmişlerdir. hüsnü telakki edildiği takdirde Poyraz köyünde 1 dersaneli, 
ye tevdü kararlaştırılmıştır. O- - G b süratle muvaffak olacağı kana Muratlıda 3 deraaneli, Cümhu-
da F. F. müessesesine ayrıca Baro ayri mü adil- atindedirler. riyet ve Koçollu köylerinde 3 
verdiği cevapta meırelenin adli- Yalnız bazı ihtiyar l.:ıham- dersaneli, Paşamandıra, Alibe-
yeye derdesti intik~I .olduğu~~ lerin emlaki !ar ananelerine fazla me:buti- hadır köylerinde birer dersane 
ve İstanbul tacirlennın bu gıbı Halil Bey birinci ______ yet neticesi olarak haler ko- li mektepler vücude getirilecek 
hareketlerden münezzeh bulun nustukbrı lisanın -:e-kinc ·nua tir. 
d • bildirmittir reı·sıı· 0-e Takdiri kıymet h~yetleri rız o!dukh:ırı sö.ylencktedir. 1<'a Beyoğlu kazasr dahilinde 

TugU~~ruk taba. beti'- ı'ntı•hap e6dı'(dı',. ' işlerini bitiremiyorlar kat münevverler bu itirazların Ayaspaşa veya Taksim gibi 

• 
nın esası 

l fazla bir ehemmiyeti haiz ol merkezi bir yerele ve Tünel ba-
Dün İstanbul barosu toplan Muhtelit mübadele hey'eti mayacağı kanaatinde<li !er. ~ıııda, Kasıınpaşada yeniden 

mış ve idare heyeti intihabile tarafından gayri mübadillerin mektepler inşası kararlaştınl-
meşgul olmuııtur. Dünkü içti- Yunanistanda terkettikleri em- are fi mıs.tır. 
mada birinci, ikinci reisi-erle se- J stırancada, Hadımköyündt 

lakin kıymetlerini takdir et- _ _. _ Tepecikte, Çakmaklıda yeni. 
kiz inzıbat azası intihap olun- mek üzere gönderilen takdiri Kanun Da . • h• den ilk mektepler tesis edile. 
muştur. .• . kıymet hey'etleri muhtelit mu- • • ınun il cektir._ 

lntihaba 386 avukat ı~tırak b h • · · · · • t t' 'k 
. 177 1 H Hl H'l . B , adele ey etı nyasetıne ... .;.~ da a liI e ..... yor 

cb!~ış. . r1c;~ e 
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:ıc fı .,T; k · caatla tayin edilen üç ay .zar- · • 
ırıncı reıs ıge, rey e ıvıe - . . . . . Kooperatifçilik cemıy~-

ki Hikmet B. ikinci reiSiiğe se fmda ışleı;mı ıkına! etmelenne Yeni mali sene ha~mdan iti-
çilmittir. ' imkan olmadığını bildirmişler- haren barem kanununun D<1rül ti nıüessisleri toplandı 

Refet Necati Esat,<Münir dir. Mübadele hey'eti riyaseti fünunda tatbikine baslanacagı Darülfünunda tesis edilen 
Hasan Ferit, Muharrem Nail'. komisyonlara cevaben mesaile- haber alınmı'itır. Yeni kanuna kooperatifçilik müessisleri dün 
Mehmet Esat, Kıbrıslt Hacı rini ikmal etmeseler de üç ay nazaran en kıdemsiz müderris bir ictima yapmışlar ve ceıniye 
Sofıi Celal Bey!Cf' de azalıkla- zarfında avdet eylemeleri mec- muavini '126, kidemli müderris tin hazırlanan nizamnamesini 

· tiha 1 uslardll' bu · olduğu bildirilmiştir muavini 156, muallim 180, ki- tetkik etmişlerdir. 
~!.,nM p 

0 ~J.}';} • ·--·-d .. !.!-.......... b .................. ~ ... : ..... ~ .. demli muallim 210, kidemli ve Nizamname çok mühim ve 

ektep 1 erin i man ayramı ya darülmesaili müderris 288, şümullü hatları ihtiva etmelhı: 
hem kidemli hem de darülme- dir. Nizamname esas itibarile 

• saili müderris 400, müderrisli- Türk kooperatifçiliğinin inki
gi yirmi beş seneyi tecavüz et- şaf yollarını aramak, bu fikrin 
miş kidemli ve çok kıymetli mii taammümü için propaganda • 
derrisler 500 lira alacaklardır. yapmak, konferanslar tertip et 
500 lirayı alacak müderris malı mek, arzu edenlere bu hususta 
dut olacaktır. ma!Omat vermek noktalarını 

Tıp fakiiltesi müderrislerin- cami bulunmaktadır. Cemiye
den mühim bir kısmı 25 seneyi tin idare hey'eti dokuz kisiılen 
doldurdukları halde hariçte va- miirekkep olacak, bir uınıımi 
zifeleri olduğundan 500 değil, katip bulunacaktır. 
400 lira alacaklardll'. Biitün Darülfünun hocaları ............ --
Boğaziçinde az ev İnşa 

ediliyor 
Şirketi Hayriye tarafından 

yapılan tetkikat neticesinde 
son iki sene iÇ,inde Boğaziçinde 
<meale 20 ev inşa edildiği görül-
mii~tür. 

cemiyetin tabii azasıdır. Digcr 
yüksek mektep hocaları ve lıa
ri<:teki iktisatçılar da cemiyete 
oav'Ct edileceklerdir. 

Vecihi Bey Ankaraya 
gidiyor 

Prağ'dan 21 saat 35 dakika
da tayyaresi · şehrimize avdet 
eden Vecihi B. bugünlerde ha
va tariki ile Ankaraya gidecek· 
tir. Vecihi eByin tayyaresi sa
atta vasati 135 kilomıetro yap
dığına göre 3 saatta Ankaraya 
varabilecektir. 

tiıUıı intihap uzak bir köşesin- doğrusu dini kanaat arı yeni 1 dermiş, alemi velveleye ver- neye kadar çıkarak tarihin ka evveldenberi mah1mmu ve b· k fes kül&h ve sonra k . . 
il' mütefekkiri, kıymetli bir ye, sarı ' . n Tiiricçe- den intiihap edilmiş bulunsa bu izahat ile tefsir etme ıstıyen mişti. Vakıa bu mektuplarda ranlıklarına karış ... Sanırımki bunlara kendi6'i de lakayt ka-

ıı.ıariyecisi, Türk ıharsının şa gene şapka İ gcyre ~Fransızca meb'us dairei intihabiy-esine bir rasyonalisttir. aşağı yukarı konuştugumuz bizi mazide en eski bir zama- hyontıU§ gibi bir soğuk kanlı
~.llnı dikkat bir müdafii ve bir den maada ~ı ız~ 'rsanlarda gene koşa koşa giderdi. Zira Vasfi Raşit Beyde. antik- şeyleri yazıyordu. Fakat efrat na irca eden vesika budur. !ıkla ve kemali lakaydi ile ifa 
llitnasıdrr. "Türk dili için,, yal'l Farisi ve ~lkı ~aır 1 

f rans- ka!lanmadrğı meşakkati ve lerikal bir Fransız rıı:dı~al s.os arasında cari fikirleri resmi Kendim de okuduklarım, duy de etmesidir. Nazariyelerine 
dığı eserden yakında bu sütun nutuklar soyleyıp. ~on e aevmcdiği zahmet yoktur. O yalist meb'usunun zı.hnıyetini makamlara söylemek çok kere duklarım ve düşündii:klecimle hi« bir hassasiyet bahşetmi-
1arda ayrıca ıbahHtmelı: ümi- lar veren, iev.medığı he~t ve meşakkat ve zahmetle idman göreceğiz: O, terakkı taa"afta- bir nevi cinnete lbenzer. Dos- Türkr~rin Anadoluda ve iç As yor, ve fikirler~ni telkin ede
dindeyim takınmadığı heyıbet ka yan yapmağı seven biır nevi spor- n bir çok makaleler, bazı ka- tumuz nese, heves ve gayreti yada, Tiirkistanda pek eski bir cek heyecandan mahrum ~ö-

Übeydullah :ıı.kndiııin is- Ubeydullah Efendi Şar~lıla-. cu gibidir. Onda çile doldur- nunlar gibi bir çok, t~c?me- ·kırılmamış :bir gençtir. medeniyet sahibi olduklarına rlinüyor. Kendi fiıkklerini ifa-
'ııi matbuatta "fazılı muhte- rın beyeııdi«leri ve se~!'lde:ı mak i~tiyen bi.r derviş ıhali ler, kanunu mederu gıbı ka- Yusuf Zıya Bey daha ka- kaniim. Yusuf Ziya Beyin bu dede o kadar likayt ve liiuba-
t~ ı k bi ı ~ilir. Bu deryadil bir tiptir.O butun b~r nunlara dair tefsirler neşret- ranlrk kalan meraklı bN- ilim husustaki fikirleri bittabi kıy- Hdir ki ilme güya "sen,, di,,e ı.. " a a Ye r' bir ı;öyleyı'" bir hamle bır var. T " 
L'2rlbittabi ltendlsİıllİ twıyan- esp 

1
' b' h" . .,, b' iıem Bir mutekit olan bu müte- miş bir muharridir. ebessü- sahasına bir takım ziyalar ta- metlidir. Fakat onun ispatı hit ıp eden teşrifatsız, usulsüz 

"ifa daha çok ~ek~tur. H~~ Yd~şa~~· .;r ~t~ veil:ı;cinde ! fekkir ial.imiyete yeni hayata mü ile, hazır hali ile söze karış- şıyan bir adam halinde dikka- müddea usulü iyi değil. Kırk bir tavur takınmışa ben.ter. Ta 
tQ, hO§ıtahbet bir zat 01111 u- I!'. ız u em - örel> bir 'kılık vennck ve mad mak fırsatını kapnnayan, her te şayan bir sima irae ediyor. tereddüt sebebi meydanda du- raftar oldutu fikirleri bu isti
~Ydullah Efendi öyle adam- kalıyor ve bu :exe baktıgımrz ~i şe<killerini yeni şekil!CR halde söz söylemekte müşki- Bilirsiniz iki son zamanlarda rurken tercih ettiği kırk birin- calle ve bu tavurla ifade etme 
~dandr ki aeıl kıymet ve nıe z~a~ mua~r f'==y~:i~ adapte ederek ıslah ile yeni !at çekmiyen ıbir hatip ve bk yaptıgunız en mühim k~iflc- ci ihtimali iştikak faraziyeleri ai yazrlı: oluyor çünkü müda
ltyetleri ][.endi neııillc:ırinden ~.k~~rı mev. le~~i i ice göre- hayata uydurmak taraftarı avukattır. Peok eskidenberi rin biri Tock tar~hinin ıkeşfi- le hakikat diye intihap edişi faa ettiti fikklen likayt ka
~8.nlara ma16m olur. Her de- bi!tu1'1 scıbd . . : ıböyleleri görünüyor. Hülaııa dinin bir meb'us olmağa mintarafillaiı dir. Buna ne kadar geç kalmış insana keyfi bir muıhakeme his Jacak hiç bir münevver Türk 
'!l'de ve hec netlikle böY\le ne- rn~yoruz. ~u.n ~91 

büyük biı' nevi teceddüdüne taraftar bir namz·etti denilebilir. Daha pek 1 tık! Bu tarfüin eksikliği AoVru sini veriyor. bulunmamuı iktiza ederdi. 
~1 kendilerine münıhasır, can- . ha.1<!kında bızleı> enlidir Avru müctehittir. Ve en ohenı.miyet genç, Mektebi sultanide bir ta- pada bizden çok evveldeıı:beri Yusuf Ziya Beyin muıusiye Milli tarih ~ liflan meeelıeleri 
\.\re halavetli İllllanl• VfKdır l lfllhadet bekle~ doİaşmıs li yazıları ,bu yolda yazdığı bir lehe iken mektepten kaçmış, malumdu. Diğer taraftan ti Türıkün kanını galeyarıa ge- ne şimdi verilen ehemmiyet ve 
~ı onları ·bilhaua ık.endi arka- pa ve Amer~kayı ola~ rna<kale silsilesi olacak. Bu ya kendine deli dedirtmek için "Zend-Av-este,, bile Türkler- ti.recclr kadar mühim ve cazip bu yolda edilen aey'i mqki' 
L'fları anılar ~takdir eder- &"Örmüş, gez~t§_,tıozm: azıt- zılarında rasyoııaliıznıe mer- müdürürn~z A~dürrahman ~.e-1 d.~ ~hseder ve e ~i T.ilırdc ta· o~~ bu f~~rleri .ve kC1~ett~fi- dur. Zira milli bir kültü-Y 

,,, 

i:'!·. Ta iıüptat .zamanından bu deııbe>der ~htıy~r E. Y 1 but kalan bi> müfessir, dıı"1:ı ref Be.ye sıvası mektuplar gon ri'hı N>ylere ta ilç bın kU'lluc se nı söyledıın .ııa.kıkatlerı guya sasmı ·bunlar t•il ed• 

~~şın~·~- ·~~b6 tm~~~I~~. ~«v~ ••••••••••••••••••••••••··---------------:A=~ülha~şı~·~a.··~~ 
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l~AREHANI - Aebrıı •elde• 

mahsulü olacak çocuk tahmini-
nizin zıddına olarak güzellikte 
bana, z-eka ve dirayette siı:e ben Senelerce süren bir dargınlık Müsamerelerine BAŞLAYACAK olan 

• lloı 100 1'elcnıf .-..ıı Mlllirtt, ı .. 
tanbuL 

zemesin!" 
İşte ben de hep bundan kor-

- Fransızcadan- Ben Amar Sirkında 
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Tel-.. ---S-ı 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
C Ttlrklye için Hariç lçı. 

S ıylılt 400 kurut 800 kunıt 
6 • 750 " 1400 " 

12 H ' 1400 .. 2781 H 

Gelen evrak geri veri/mes 
Müddeti ııecea nüıbalar 10 kurut 

tur, Gazete u -tbııaya ait iti-
ıçin ır~ücliriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinlana -'uli1etinl 
~abul ebna. 

Bugünkü Hava 

Dün enfaıla hararet l!O enaı 
ı~ di. Bugün ruzglr mütehavvül 
, c hava ekıoriyyeıle açlk 

IF.:·#~ 
ikimiz birleşince 

kuyorum. FELEK 

Kadın g!!J.J!gltJ 

Kimsesiz kızlarımızı 
himaye edelim 

Ne kadar samimi adamlar- 1 ~ki komşu ev arasındaki kapı 
dı? .. Aralarındaki dostluğu gö bir gün ıkapandı. Bu ıkapıyr 
renler -kendilerine grpta eıdi- kim !kapamıştı? .. İki kadından 
yorlardı. Seneler.c.e saınirni bi- biri Fa'kat iki aile arasındaki 
rer dost olan bu iki arkadaş münascıbatın artık kesilip bit
bekal'dı. Nihayet evlenmeğe mesi demek olan bu işi kim 
karar verdiler. Fakat aralaırrn- yapmıştı? .. Kadınlardan hiç bi 

Karaköyden tramvayla ge- da şöyle bir karar vermişledi. ri bu ka.'bahatı üzerine almak is 
çerken, yeni iıııimlerile "bar,, - Evlenelim. Fakat acele temiyordu. Erkeklere gelince 
denilen yerlerdeki kızlara, bil- etmeyelim. Biz nasıl bidbirimi bunlar nihayet emri vakii ka
rnem dikkat ettiniz mi? Gün- zi çok seven birer dost isek bul edip artık bir şey sormaz 
düzleri loş bir tenhahk içinde alacağımız kadınlar da ıbiri!1ir- oldular. Kadınlar, biribirlerine 
geceden kalma eskimiş zifirle )erini öyle seven iki kız ol- harp ilan etmiş gibiydi. Arala-
karışık keskin bir rakı kokusu, sun.. rında hi<; bir dostluk kalmamış ' 
açık kapı ve pencerelerden ha- - Evet Hem de ·bu kızlar tı. Fakat fırsat buldukları za
rice doğru ağır ağır dalgalanır güzel olsunlar .. Ne vakit iste- man ıbir>birlerine acı lakırdılar 
ken, bu kızların gelen geçen- diğimiz gibi böyle bir çift kız yollamaktan gen ıkaldrklan 
den müşteri aradıklarına, çir- bulursak o zaman evlenelim.. yoktu. 
kin bir oyun seyreder gibi şahit htedikleri gibi birer kız bul Erkekler biribirlerine rast 
olursunuz. Burası herkesin geç mak kolay olmadı. Zengin kız geldikleri zaman selamlaşıy.or 
tiği pek işlek bir cadde olması aramıyorlardı. Fakat genç, gü- j lardı. 
na rağmen belki civar itibarile, zel ve biribirlerini seven iki Fakat o kaıdar .. Hiç bir ıkeli-
böyle bir şeye hayret etmezsi- kız bulunabilir mi?.. me konuştukları yoktu. Ara-
niz. Fakat bu son zamanlarda, Nihayet bula·(ıildiler .. Bu dan çok sene· geçmişti?. Dar- tlllD••••i:a 
Sirkeci ile Divan yolu arasında, iki kız fevkalade denecek dere gın ailelerin çocukları büyü- Soldan sağa: 
henüz pek gene Türk kızlarını cede güzel değildi. Fakat se- yordu. Bir gıün sokakta kızla 1 _ En iyi akşam gazetesi 

göreceğiniz bütün şeylerden 

Hayrette Kalacaksınız 
Biletler 14 mayıs perşembe günü sabah saat 10 dan 12 ye ve öjtled:n 
sonra uıt 2 den iıibaren Sirk gişelerinden ıedarik edilebilecektir. 

14:hıli, I layvan1.tı vahşiye airkını cumı gününden itibaren her gün 
sıbah saat !Odan •kşam saat IO ı b lor ziyaret edebilecektir. -.H::··:ı:ı·ı·:::·ı:::::::::: ..... N· h , k .... ::::::::::::::::::::::::-::::. • •• ı:•lili 1 !J•ı ••••U•n• 1 ayet yarın tl C.Jlffi •ııuıı••••••u•••u•••••u• · .......... ELHAMRA siNEJ\,iAsi .......... ~m 

.... 
Sabırnzlıklı beklenen fül 

AMiRAL BYRD REF AKA TiNDE mı 

KUTBU CENUBi !ilf 
nam muazzam filminini ı•kdim ediyor. Mahallıntl" büvüp cür'e: ve :fü 
kuvvei beşeriyenin feykınde olan fedakarlıklar bıha-ın:ı. çevrilen ha mı 
cazip ve llAKIKI f•:S!:R kısınca Türkçe ve Fran>ı><• 'ızlü lıir filmJir. !!!i 

• llaşiye Mekıeplilerden bu!ilm için yalnız ~kuruş duhulıyc alın•calaır. Hti 
•:::=:::::::!: ::::::: ::::::::: :: :::: :::::::r:::.:::r::::..-::::::=ı:: ::::: ::=:::::i:: :L=::c:::::::ı:r g ~n: •• :ı.. .•. . • .•• . . .. . . .••.• .• •••• • .•••.•• ·····-· .. :ı ........ ı .......... ı •• ~ ..................... : ••. 

bu yolda kullandıklarını görün vimli kızlardı. Bu iki dostun erkek çocuğunbiribirlerile oy- ( 9). Genişlik (2). • ............ ~ ~ ...... ~ .... . 
Şu serl~vha güzel bir film ce, yalnız hayret değil derin izdivacına tam manasile mes-

1 
nadrkları görüldü. Fakat zaval 2 _Beykoz (2). Küstahlı1' ·~ • • ...._ ı 

smi olur ya .. Fakat taliimiz ol- bir teessüf duymamanız eliniz- ut izdivaç denilebilirdi. dördü I 1ı yaıvrucuklar bu oyunu .pek pa ( 4). ~ ITTIHAD l MiLLi ı 
matlığı için Hollyvood şehrin- den gelmez. de mesuttu. Da\ıa samimi bir 1 hah ödediler. Çünkü ikisi de 3 _Günün haberi (7). "' . . " 
-:le deg"iliz de bu mükemmel bu . 1 yaşayış takibetmek için birköy annelerinden şiddetli birer to- 4 _ B""yaz ( 2). Bı'r gün is-

Yine hır aks.anı tramvaya - ~ T .. k · İ · k t' ~ı. ,uslarımızdan dünya sinema sa tle yan yana ve bir örnek iki ev kat yedikleri g•bi akşama da mı' (4). "' ur sıgor a şır -c l 'V 
dönerken, pencereden gözüme d tl · · · · ı 1 ı nayii istifade edemiyor. Ve bu yaptır dar. Yeni evlerinden de babaların an teJ:Cdır ışıtmış er- 5 _ Bir yanar dağ ismi ( 4). 

tıkir yalnız benim değil, bizim ilişen, sırf Türk mahallesine ve memnundular. Simdi bu saatle di. 1 La·yemut deg- ı'l (4). Harik ve bayat üzerine sigorta muamelesi icra ef1e iz. 
cttı memlekette binlerce adamın dü ti ikmal edecek başka ne kal- ı Lakin bu ıki çocuğun cesa- 6 _ Ev ( 4). ıgorta arı a ıçın musaı şeraı ı avı ır. 
ıi b· canlı enstantan::, içimi sızlattı , U · b · k d s l M k • •d • G l d U H d 

· Türk kızlarına ait bu türlü iki s· 1 b Ik . . .. 't 't' b 'd' i 
iÜncesidir. mıştı.. nutmamalı kı u mes retıni ırma ı. ene er geçtı 7 _ Fransızca dört ( 4). Re- er ezı 1 aresı: a ata a nyon anın a ı.. 

olar d · d ve beni bu yazılara sevketti. ut çiflerden birinin bir og·ıu, J Bir gün anaları, ~abaları, ister mı'! (
3

). Nota ( 2). " r olı Asıl maksa a gırme en ev- Bir barın kapısı önünde, kırmı ~ Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktapır. • 
ve! böyle bir peşrev yapmağa öbürünün de bir kızı olmuştu. istemez bunların arasındaki 8 _Rabıt edatı ( 2). Fran- fı B ~{ 2003 ............. . 

•den zı dekolte esvap giymiş bir kız, Mesut analar, mesut babalar... izdivaca razı olmağa mecbur- sızca çabuk (
5
). • .......... Tele on: 0Y0s u- ...,. ... ..,.. ~··· 

bayılırım: sarhoşluktan iradesine sahip B d b" ı d d' · Jd ı ..,... .. ' · k d 
Efendim, bana öteden beri u saa: et oy e e·vam e ıp gı 0 u ar . .,,.uıı.w ne ız, ne e 9- Hı"za (4). Alçak (4). Gu"lhane müsamereleri Ankara Tıcaret l\lahkemesindcu; 

d olamayangenebiradammkar- d ı · d'' Ok d d ct·· · d ı·ı ı la b b a n2 !kı şey teklif ederler, ben e ece< mıy ı. ... a ar evam sev ıgı e Hanı ana rı, a a 10 __ Parlaklık ( 4)."'a§ ( 3) h .. 
l şısmda, kıvranarak, ca'li ve da 1 b' d t d" d k' 1 <l • · d 1 - t ı· Gülhane astanesının se-uh muttasıl reddederim:Cemiyet e ı ır saa e unya a ıme na- ar, arasııı a<tı argın ıgı anı- 11 _Hakim 4). İyi ( 3). 

Bayazıt vilayeti idorei hususiye
sinin Karaköse Ziraat l:lanka;ından 
muhıeli! tarihlerde Tavrare Cemiveti 
Merkezi U111umi;i ~~rine tediye 
edilmek üzere alınmış olan çekler 
her nasılsa ziyaa ujl;radığından bahisle 
iptaline karar vcrilmeıl Türk Tay
yare cemiyeti vekili Cemal Hızım 
Uey tarafından talep edilmiş ve 
mezkur çekleri Türk Tayyare Ct· 
mlyetinin hamil bulundujtu mübrez 
ve Karaköse Zirut l:lanb;ı tarafın· ! 
dan musaddak çek suretleri mün de· 
recatile anlaşılmış oldugundan 17·11 · 
928 tarih ve 19879 numaralı ve yüz 
lirayı muhıovi 7·4-1929 tariiı •·e 
19920 numaralı ve 199 lira 66 
kuruşu muhtevi 18-5-1929 tuih ve 
19930 numaralı ve 21 lira 96 ku· 

1 1 E vetkar bir şetaretle dansedi- sibolu,,or' ... Bu mesut aile yu- 1 mayo-.laı dı. Onlar yalnız aşkı nelik on birinci müsameresi y e re girmek ve evlenme<... sa- , ş rt d t (2) 
if r sen kendi sünnet cemiyetimde yordu. Diger birinde, bir kız valan kurulduktanberi bir se- n;cJ'.1abüeti biliyorlardı. a e a ı · mayısın onuncu pazar günü 

masa başında oturmuş, etrafın · · E k ki d D'· - ·· h . ·'- t S Yukardan atağr: muallı'm z.ekl Faik Bevin ri"a-;ms canım yandığı için bir daha ce- ne geçmıştı. r e er arasın a ugun e · epsı uarış r. e- 1 _ Nakit ( 4). Bacak ( 3). , , , 
daki dört beş erkeg- e, bir takım k" · · d ti k d d ı ·· d mi - unut d k · miyete girmeyi gözüm tutmı- . ı samımı os u evam e er ne erce suren arg ıgı - 2 _Tir ( 2). Bir içki ( 4). setin e ini at etmış 

h • ı· · t'nden soğuk cilvelerle, sakilik yapı- ken birdenbire iki kadın arasın tular.. 1 _ Muallı'm sanı· Y•ver ,B. e 9 yor, atta ve ıme cemıye ı d "' ,ı 1 3 _Ok (3). ~ 
t bi oile hep bunun için hazer eder yor u. da bir soğuklu:C ç•krnıştı. Bu , Fakat e yazık .. Babaların B' . k ( 5) Tatlı zhinophima. 

dim. Geçende yine bir arkadaş Evvela şunu bilmek lazım. j soğukluk çok gegrneden erkek 1 saçları aga ıştı, 8)1.aların yüz 
4 değ~~ (ç3)~m~ · 2 _ Dr. Salih bey köhler 

ha bana cemiyetten ve evleıune- Eğer bu kızlar, bulundukla::ı !erin arasına da girdi. Nihayet leri buru'i aga başlamıştı!.. 5 _ Sakaf (S). rastalığı. 
ar<; den nede~ böyle içtinap etti~~- yerlerde, garson sıfatile kulla- -·- · 6 - İyi (3). Bir göz rengi 3 - Muallim Abdülkadir B. 
n mi ısrar ıle sordu, ona şu mu- n

1 
ılıyDors~,1 haıl~ini bil~eliddair- !arın ca'Ji neş'esine kapılarak ı etrtıek olsun. Avrupanın metle- { 3). ricde ekinokok kisti. 

ıaa talea ve fıkrayı söyledim. er. eğı so a ortasın a n henüz bu yola sapmamq, fa'mt ni m.:mleketlerinde umumi ev- 7 _Hakim (4). İştah açan 4 _ Muallim '.\.!.Kemal bey 

•ı 

Biz ve o meyanda belki ben setmek, masa başında otur-ma- buna temayül gösteren bir ço'.< , le::- kaldınlıp kadın resmen bu bı"r mayı' ( 6). k mide ve kolon reze siyonu. 
pek iyi bir adam olabilirim, fa- lan bile caiz değildir. Yapacak kızlara ne kadar fena bir mi5al meslel:t~n _kurtarıldığı bir za- 8 _İstikbal (3). Filanın ar 

5 
_ Dr. Amil bey tarafın-

• kat ikimiz üçümüz bir araya !arı şey ancak müşterilere hü:, teşkil ediyorlar. Daha waıa, manda biz Türk kadınları hiç kadaşı ( 5.) . 
t k ti ı · 1 ı d dan büro·er hastalı<+ı ve tedavisi. geldiğimiz zaman ortaya çıkar rı:e ve neza e. e •ı.zmet etme< belki bir iki kadeh içmek niye 1 olmazsa etrafa mey an okur 9 _ Eset ( 5). Kir (3). b " 

dığımız halita ekseri muvaffak tır. Şayet vazıfelerı bar.ıa:da tinde iken, bu kızlar yü ,ünden, ı;ibi açıktan açıı;a kadın ticare- 10 _Yama ( 2). Müsbet de- 6 - :\1uallim Liitfi bey ttl-
olmus bir eser manzarası ver- k~llamlan . k~chn~~rm. kı ıse, bir kaç şişe bcsaltan erkekler- ti yapan fertler ve teşkilatlarla ğil ( 4). Duman lekesi(2) rafından kor yon epitelyomu ve 
miyo;. Bı:lki her birimiz iyi ta- duny~run hıç bır koşesınde, ba de sarhoşlu~<. '.askançlık, küfür j mücadele edelim. Göz göre gö- 11 _ Ansızın (3). Beygir metastazlar hakkında tebligatta 

,, raflarımızı vermiyoruz, bel:ti rın ıçı ve orada geçen açık sah dövüş, cinayet gibi bütün o çir re kızlanmıu foh§a, sefalete, .( 2). İstifham ( 2). bulunulmuş ve münakaşata mü· 
y de havyar, reçel ve kaymağı neler ahaliye teşhir edilmez. kin a'cibetler ba~ gös~eriyor. ha~talığa tesı:m etmiyelim. nakaşatıı müderris Tevfik Salim 

biribirine karıştırınca nasıl ber Her yerde bar hayatı gece baş Hele daha küçük yaŞ!arında Varlığımızı yalııız miincvver paşa, muallim Süreyya Hidayet, 
bat bir şey olursa bizim halita- lar, buraların kapıları ve perde masum yavrularımızın şahit ol ve mevki sahibi 'cadınlarla is- Teşekkür Abdülkadir, M. Kemal, ı'.llurat, 

ruşu muhtevi 9·9· 1928 tarih ve 
19864 numaralı ve 1020 lir& 10 
kuruşu muhtevi 10·1 ·929 tarih ve 
19893 numaralı ve 252 lfra 17 ku· 
ruşu muhtevi 6 kıt'a çekin 45 gUn 
zarfında mahkemeye ibraz eJllmesi 
ve aksi takdirde hitamı mıiddeıte 
çeklerin ipuline karar verileceği 

üçüncu defa olarak ilAn olunur. 
!ar da öyle oluyor .. Bana bir !eri sun sıkı kapanır, hatta aha dukları bu sahı:eler, onların bat edemeyiz; Cümhuriyet sa- Sevgili annemin ccnazl'sinde Lütfi ve Bi.ırhanettin beyler iş· 
fıkra anlatmışlardı: !iyi hiç rahatsız etmemek için körp! dımag· ıarı üzerinde ne yesinde önümüze açılan geniş b h . tı" .. ak etmı··,Jerdı'r. lstanbul Mahkemesi Asliye 6 ıncı 

d dd 1 d ulunan mu terem zevata Ye - H k k D · · d Bir güzellik kraliçesi çok bir çokları a ca e er en u- zehirli, ve tahripkar bi; tesir yolda, rlü\;güftl~rimizi ôe kuv- ~ ıı u aıresın en: 
f 1 ·ı· d"b' (B zak bulundurulur. bıraktıg"ını hı'ç du"şu··11u"yormı- "etlencı·ı·.·crek lıeraber süru"kle- teess[irlcrime İ<tirak eden aziz Beyo"'lu Altıncı Noterli"'ine M•lik l<:fendi tarafından Aku-

ınaru ngı ız e 1 1 ernar ' d l kk .. l d . ı; ı; rayda llascki caddesinde 24 No. it 
Şav) a bir mektup yazını" ve Medeniyet kisvesi altında yız'. Bu hepsinin feciidir. nıe'c, biz;~ en i:nanl ve en de- ost anma tcşe ··ur ere crım. Klendım, · 

.., uu hanede sakin karısı Lütfiye 1 !anım 
a demiş ki "Ben dünyanın en gü- yanlış bir yola saparak ve yal- Türk kadınları kadını abt ğerli vazifemiz o·malıdır. Diilbendci zade Laster Zilberman ve şürekAsı aleyhine ikame olunan boşanma da· 

tı, zel kadınlarından biriyim, siz mz kazançlarını temin etmek ederek haysiyetimize vı.ırulan 1 Efznyiş SUAT 1 Hmet Haydar' tarafından verilen ve Gemi• vapu· vasında tarafın gönderiltn bir kıt'a 
eli: de dünyanın en zeki, münevver için bar sahipleri bu kızları bu darbeye lakayt '·aimayalım 1 - ; 1 J L • N runun 29 Sefer ve 22 Poliça numa· arzuhal sureıinin ikamet• .• thınıı. meç-

• • · - Yaz mev&ım ıç n .h. rasında mukayyet ( M. T. ) marka ' 
bır "e olgun adamlarından birisi- sermaye diye kullanıyorlar ve Çocuklar:mızın aititi ile kadın- BEBE 17' bul olması hasebiyle teblig eJilme-

k s· . ' . h . . • d ' .. te SelAnik kaıA>ının Kadıköy ehali· (1151-l, llSf-2, 1151·3) numara dlğl mahılle heyeti lhıiyariycsiyle 
u 'liz. Sizinle evlenelim.. ızın bu cür etı epımizin gözü önün lığımızın itilasını üşüııerek 1 '" sinden hkender Pa"a o"'lu Topal !arla mvrakkam 3 sandık Elelmllı: 
· A '-" d t' · · be · d d · l la Onl b ld h · · · h tt• k k1 d .. Y ,. mübaşir uhşiyesinden anlaşılmıı zetu1 ve ıraye mızı nım e e ış eyor r, ar u yo a epırnızın a a so a ar a su ' K" ( 1 l l Mehmet Beyin nerede ikamet etti· edevatından ve Yorgl Vayani Elendi 

· guze ıgımı a aca o an çocugu para azana ursu ar, ız netı runen en ze ı m n;musuna va- ğini bil nler varsa lütfen aşağıdaki namına muharrer Ordinomu kazaen ifasına karar verilmekle tahkikat günü o .. 11" - . . 1 k l - k d nl b' . .. l'l' ıı·a IK a 1 olmakla hakkında ilAnen tebliğat 
Biı muz alemde emsalsiz bir eser cenin ne kadar vahim olduğu- rıncaya kadar hassas davrar.a- adrese. bildirmeleri rica olunur. zayi eyledim. Yenisini çıkaracafım· olan 4-6·9JI peqembe s••t 13,JO da 

~·< olur." nu hiç hatırımıza getiriyormu- lım. Kendi cinsimizi kendimiz DaJyan İlnilnda Salp Bey Adres: dan eskisinin hükmil olmıdıgıdını isbaıı vucut etmesi veya musadJak 
(Bernar Şav) bu mektuba şu yuz? Evvela bu !uzlar daha kurtaralım. Yıakmda bizlere be yalısı möbllell olarak ki· Bulgıırisİan: Hasköy kasabasında ısıanbul, Türkçe Milliyet gazete· vekil göndermesi lüzumu oksi ı•k· 

~ maalde bir cevap vermiş: pek genç yaşlarınd:ı sukut edip lediye intihap hakkı verilirken ı' ralıktır:oerunundakilere mukim SelAnik kazasının Kadıköy sinde alelusul ildnını talep ederim. dlrde tahkikatı gıyabında devam olu· 
"Matmazel mektubunuz ve sonunda tabii malum yerlere en evvel yapacağımız şey bu a- 1 müracaat ;. ehalisindeıı lstayko Pop lvan Galatadı Taptas hanıddı 18 nacağı ıebliğıı makamına ka:m olınık 

teklifiniz beni çok mütahassis düşüyorlar. Sonra uzaktan on- ilesiz V:! is~~kızla~ı_'!!_?1aye Arabacı, Türk .Kıraeıhanesi No. da mukim Yorgi Yavanı Ef. il e'.:.e•i•IAn;:;,.oo.l.u.nu;.r •. _____ _ 

Milliyif'İn {i/iikası : 2 'l ~ Gün salıydı. Fettah İbrahim 1 sı Fettahm hoşuna gitmemiş- · emrettiniz. Bugün salıdır. Ben Fettaıh çok şey bildiğini an larrmm ıkim olduğunu öğrenip 

l r " !K:.... -[~~ bWelyUitnmkamenıışdtisı.inBeeyverdefeniğdiı"nın'sözlsü 1 ti. Ç~k geçın--'en od~ kap·~ı deniz de J"alhatsız ettim. j latmak için ıgözleııini İlbralhim 1 söyliyebilir! .. _ _ ~ _. ""' ~ İ:bra'him ıBeyin soğuk vazi- Beyden aywrmyordu. Zenci- Davut Bey!.. Sarayın Ci1 

tanbul tarafındaki evine git- açılarak içeriye İıbrahım Bey yetini gören Fettalh katip bey nin gözleri parlıyordu: mühim a;lamı !.. 
~ mek karaııile sakağa çıkmıştı. girdi. Fettalh ayağa kalkaraik efendiyi alaka.dar etmek için ' - Bildiklerimi anetmek i- Zenci ·köle büyük bir c.hem-

f~~ ıı--....ı..a;;oıııa._uı_ı.-_~~ 1 İbrahim beyin Ayasofya civa- beyeferı:diye Y.er_d:n. bir t.~~ 1 söy~yecclc şey yok değildi. İb çi_n evvela zat.i aliniin söyleme- miyet ve itimatla bu adamın 
rmdaıki evinin önünde araba- nah ettı. Sonra ık151 de ·bınbır- j rahını Bey Fettahm ibu ıkadar nızi rica ederırn. ismini nasıl söyliyebiliyotdu ?. 

yiı Bu ne demekti? .. Yusuf pa- 1 raık sokağa ıbaktı. Kim gelmiş- dan inerek kapıyı çaldığı za- !erine bakımağa başladılar. , ısrarla intikam peşinde koştu- İıbrahim Bey az kurnaz bir İbrahim Bey durduğu yerden 
an §a her halde knm tatmin ede- ti.? man kendisi gibi siyah bir zen Söyliyecdc söz bulamıyor· ğuna hayıoet etmekten 'kendini adam değildi. Fettahın kendi , birdenbire sıçramaktan kendi· 
ı cek gibi cevap vermiş oLmak- Konağın !büyük ıkapısından ci kız ile ka,rşı kal'§ıya geldi: lardı. İlk söze başlayan İbra- alamıyordu. Haremağası sözle ni aldatıp aldatmadığını iyice İ ni alamamıştı. 

tan uzaktır. Fett~hı~ çlk~p g~~iğini görd~. - Beyefendiye ,söyle dedi, him Bey oldu; 1 rine ilave ettıi: anlamak istiyordu: ' Fettah hesabında yanılma· 
Paşa tekcar elindeki kamış Z~ncı kole kırnbılır nereye gı- Fettah ağa gelmiş, eteklerin- - Niçin geldin Fettah ağa? ı - Zati aliniz bendenizin - Dikkat et Fettah Ağa, de j mıştı. Bir kere Davut Beye gı 

kalemle yazısına devam eder- dıyorou?.. den öper.. Her halde paşa efendi gönder :düşmanımı lbildiğıinizi söyle- di, eğer dediklerin doğ·ru çıık- derek Yusuf Papnın bir ta· 
ken Kerime de mağlup olmuş • * * Zenci kız önde, Fettah atika di değil mi?.. mediniz mi? Eğer !bunu !bende .mazsa seni .falakaya yaıtırıp kım adamlarla lruluşup şüphe· 

- maksadını elde etımemiş ıola- Fettah .n~reye gidiyord~·?· Pa da olarak içeride.ki misafir oda - Hayır efpdim. Bendeniz 1 nize ha!ber verirseniz iher hal- öldürünceye kadar döverler!.. li bir surette gizlice görüştüği. 
..-• rak sessizçe odadan çıkıyordu. şa cfendının konakt~ ogle- ı sına girdiler. Zenci halayık e- ooendiliğimden ,gelerek zatı alıi ı ıde •bendeniz de zati . aliniııe ar- Fettah beyefendinin kendi- nü söylemiş olsa klln!bilir söz· 

* * * den evvel çrkmıyacagını anlı- fendisine ıhaber vermek üzeıre nizi ıra.hatsız ettim. İlbraıhim B. I zeıdecek malUınat bulunabilir. sini ıböyle koııkutma!k isteme- !eri ne kadar ehemmiyetle 
Kerime Hanım selamlrktan Y~ ~are?1~ğ~s~ u~klara. ıken- çekildiği zaman Fettah odada bu mi'Safird<en ıhoşlanmamıştı. Hem de bildiğim şeyler çok sine hayret etti. Fakat oıınu 

1 

karşılanacaktı.! .. Fakat bunda 
hareme geçerken yukarıdaki o dısıı:ı.n lbı~. 1~ 1~.ın .biraz bır ye- 1 ki eşyaya lbir göz atmaktan onun için hiç nazilk olmayan mühimdir. ! da aklına ıbir çare gelmişti. İbı:ahim Bey için küçük biı 

ne dasına çEktı. Sanki saatlarca re gıdecegını soylıyerek konak kendini alamamıştı. Burası öy bir tavurla teılm'ar sordu: 1 FeMah gitgide kendisine 1 Fettah kuvvetli olduğunu an- tehlike vardı .. Çünkü zenci k<ı 
iy' yol yürümüş, yorulmuştu. Oda tan çıkmıştı. le parlak döşenmiş bir yer de - O halde niçin geldiğini ehemmiyıet verir gibi görünü- latımak istiyordu: ı le ıbunları haber vermek iste 
t' sında sokağa nazır olan şahni- Fettah paşanın kendini ara- ğildi. Zaten bu ev İıbrahim Be bir an evvel söyle... \ y;ocdu. İıbr.a!him Bey onu soğuk 1 - Benim bildiklerim tama- diği halde tbrahim Beyin • ~r. 
ıa şine yığılır gibi uzandı. Daigın mayacağından emindi. Bu em- yin eskiden kalma bir eviydi. - Bendenize vadetmişti- ıbiı- tarzda kabul etmemiş miy 1 mile doğrudur. Bir de eğer za- disinden şüphelendiğini, nat 

' - ~."ın düşünüyordu. Biraz son niyetle so!<ağa çıktı. Konaktan maıbeyn katibi olduktan sonra niz ki ıbeni memleketimden ge di? .. Şimdi o da bu beyefendi- ti alinizi fazla rahatsız ettim- ta falakaya yatıracağım söyH 
gu!t. . "rdan bir kapının açılıp uzakla!!trktan oonra bir araba- ı Ibraıhim Bey Yıldıza yakın bir tirerek haremağası yapan ada 1 ye kar-şı ağır davranmak söy- se !buradan gider, doğru Da- yerek kendisini tehdit ettiğint 

· tluyuldu. Garip bir y:ı hinerek İstanbul tarafına yerde oturmağa baş.!amıştı. 1 mm kim olduğunu ıbana söyli li)'eceği şeylere ehemmiyet vut Beyefendiyi görürüm. Da- ilave edecek olursa paşanın 
1.e hanım dooğrula- geçti. ~ · Manıafi·h ne olursa olsun bura 1 yecektiniz. Sah günii gelmemi Vı.;rdirme!< is;i• odıı. vut Beyefendi benim düşman- 1 (Bitmedi) 

·--r u "'"*'"'• 
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Yunanlılar geliyorlar. Haftanın SPOR Resimleri 
1J;ıılllb:AW~ısnu ,._._ o .. ,. .. 

Yüventüs - A. S Roma maçı 

1 

Fransa kupasını Club Francais kazandı 

•• 

Hayatlarını dinleyelim 
Atlet yıldızlarımız kendi kalem

lerile bize anlatacaklar 
(Salı günkü nush11nıu111 devamı -1.">-) 

928 atletizm mevsimi biter- me "kazandım ama '!Ür rı' lıı 
ken, münakaşalara dedikodula- diyorum., kazand~ğıma şüphe 
ra sebebiyat veren bir mesele yok. Bu sırada ldL~ ı 
çıktı; Marinos'mu? Mehmet Rumlar, Marinos'u omuzların
Ali mi? ... Olempiyat seyahatin da havaya kaldırıyorlar. 
den avdetini müteakip, klübü- "- Allo, allo iki yüz metre 
mün Sporting klübile yaptığı sür'at k;: .usu neticeleri: Birin 
müsabakada 200 metre koş- ci, Marin~s Sport!nz . ., Dona 
tum. Rakiplerim Şinasi ve kaldım, yarış henüz bitmiş, a
Sporting'den Marinos'la Mari- sabıım yorgun, bu ümit etmc
etisdi. diğ.im darbe beni bü(lülüıı 

Marinos, yaptığı müsabaka- saııstı. Diğer neticeyi duymu
Iann ekserisinde galip gelerek yorum_ bile, ma cafon bagırı
tanmmış, Rumların en maruf yor: "Ikinci ... Mr.'.1met Ali, Ga 
koşucusu. Hatta ona Yunanis- latasaray, fü;üncü Şinası Gala 
tanı, temsilen Olempiyatlara tasaray dördüncü Marietıs 
iştiraki bile teklif edildiği riva Sporting. Derece 23 buçuk . ., 
yet olunur. Kendi kendime bir ciimle-

Marinos'u müteaddit defalar l yi tekrarlayıp dur<ıvo 1: 'Ma 
koşarken görmüştüm. Bende, 1 rinos_ b~rinci 23 bu .... t saniye . ., 
e~e.rjik koşusile iyi bir iki yüz- ı Gıdıp <baş h<.kcm. Ahmet 
cu ıntıbaı bırakmıştı. Bey ıluıuı .. 1 . Hay.· ıtı;a ~ ı -

O güne kadar kendisile kar- mek için değil, yalnız Mari
şılaşmam için, münasip bir fır- nos'u nasıl bi•iııci gönlügıinü 
sat zuhur etmemişti. Elde etti- sorma!k için. 
ği dereceler aşağı yu!tarı o za- "- Ben böyle giı !um sız 
manlar benim yaptığım derece son .a~ımda. atladınız ve :-ay
lere muadildi. Fakat bilmem bettınız . ., dıyor ... Ne d 'ıır e
neden yapacağımız ~üsabaka kilip gidi yorun? hal JU~<~. <lı':'er 
bende fazla heyecan tevlit et- hakemler benı mrın~ı gormuş
miyor ve nasıl olsa kazanaca- l~. ~al<at ka:a;- '.tar~, '1ır ... 'V!a 
ğım fikrinin zihnimde yerleş- rınos u tebrık ct.nelı. 
liizumundan fazla bir itimadı * * * 

Beni hem bir birincilikten 
miyet verdirmiyordu.... h b' 

Geldi müsabaka gilnü. Se- em güzel ır derccet~cn ;ıah 
mih'le beraber Maıinos'u yüz rum eden bu karar netıcesı ol~ 
metred"e büyük bir farkla da rak aJabım bozuldu gecel:!rı 
mağlup edince, koşacağrm 200 , uyuyamaz oldu;:ı. Kazan?ııı.ı
metrenin ehemmiyeti nazanm- ~a o kadar kat ıyetle emınım 
dan büsbütün düştü, ve yerine kı .. B T" k' ed . . 
lüzumundan fazla bu itimadı ence ur ıy e en guzeı, 

nefis kaim oldu. 
Koşu "İttihat Spor" da. 

kursları çektik, çukurları kaz
dık. Marinos en içte, ben onun 
önünde, Şinasi üçilncü ve Ma
rietis dördüncü "couloir" ku
luardalar. 

en zamanında spor re.;~ a-
lan adam, Galatasaraylı Ser
met Beydir. Fevkala<le resim 
çektiğine, bilhassa tam çekile 
ceık anı bildigine canlı bir mi
sal olarak, Ma•ino3'Ja yat.ı;ım 
yarışı tam intiha çizgisinde 
tespit etmiş olan estantanesi
ni göstere/bilirim. 

Yarışı takip eden günlerde, 
Marinos'nu birinci olara'.< ilan 
edilmesine ragmen, spor me
r<.:dılarını meşgul eden acaba 
Marinos mu? Mehmet mi? di 
ye zihinlerinde beliren şüphe
leri istıhamları, silen müsaba
kanın fotagrafisi hem, Servet 
Beyin bu sahada '<i büyük kıy
metini .ortaya koymaga yeni 
bir vesile hem de benim, mü
saba'rnyı münakaşa kabul et
m. SLı götürmez bir tarzda 
kazandığımı meydana koy
muş oldu. 

* * l.şte ancak fotografiyi gor 
dükten sonradır k' müsterih 
oldum, sükun buldum ... 

Bilahare o resim bir gaze
tenin ilk sahifesinde intisar 
etti, diğer gazeteler de b:ı ha:k 
'SIZ huküm al eyhind~ v:ı?.ılar 

yazdılar,, hatta Marinoıı 
ıbile büyük bir cc:1tilm~n1:.de 
yarışı benL-n kazandığımı söy
Iiyerek İzrnire gelen resim va 
sıtasile - o ara!.:< İ :mi·Je 'm 
lunuyordum- beni tebrik eıt
ti. Fakat karar değişmedi, 
1928 senesinde Galatasaray -
Sporting maçında 200 metre 
gal~hi Marinos olarak .<aldı. 

(Deoauıı sıılıgü11JıiJ 

nüshamızda) -----· ·-----Belçika - Almanya 
müsabakası 

Bugünlerde her iki federas
yon arasında müzakere basla
mıştmr. Harpten evvel Belçika 
milli takımı üç defa Almanlar 
la karşılaşmı~ ve her üçünde 
Belçikalılar galip gelmişti. 

Belçika-lngi tere maçı 
16 mayısta Belc;ikada İngil

tere - Belçika milli takımları 
beynelmilel bir miısabaka ya
pacaklardır. Bı.ı müsabakayı 
bizim Polonya milli takımı ile 
yaptığımız müsabakayı idare 
eden Alman federasyon•·"' 
resmi hakemi doktor, 
no id~re e !'Cektir 
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J .s~zan H. dediho~usu • L Ekonomi J [itlOOll.J m 
d· lzını kaybetmek ıstedı Hububat _ve z~hı- .~~-~.=.~.~=~~~ 
v f k t k 1 d re tabırıerı Kendısını pencereden 

Kuponlar 
(Başı I inci sahifede) 

ekabiri tarafından karşılanmı~
tır. M. Lckayye M. De Clauzi
er namına M. Weigelt'e beya
nı hoşamedi etmiş ve mumailey 
he öğleden sonra her iki murah 

a a ya a an l Ticaret odası hey'eti ••ıd•• 
! '. .... • • idaresi zeytin yağ attı ve o u 

af· ;uzan H. dün şehrimizde yakalandı meselesini görüştü .. hasın bulu§llbileceklerlni söyle 
mi~tir. 

ve poliste ifa<lesi alındı Hububat ve zahire tabirleri 
müphem olması yüzünden ti-0 Fransanm sabık İzmir kon- caret aleminde karı,tınlarak 

Sabahat H. niçin 
Nikahlısı ne 

intihar 
diyor? 

etti. Bugün gelmesir .. 'ntizar edi
len Fransız murahhaslanndan 
M. Prudhome ile İngiliz murah 
hası M. Vayt gelene kadar şeh 
rlmizde bulunan Uç murahhas 
ihzari mahiyette müzakereler
de bulunacaklardır. M. De Clau 
,ziıer kendlııile görüşen bir mu
harrlrlmize dünkü beyanatına 
bir zeylolarak demiştir ki: 

Ttrlı: olosu M. Giy'nin .:ııevcesi Ha- ticari mukavelelerle gümrük 
400 eze Suzan Hanım iti birçok tarife tatbikatında bir çok ihti-
': al budak saldıktan sonra niha lafları mucip olmaktadır. İstan 

et hakiki vaziyeti dün meyda- bul Ticaret odası idare hey'cti 
~L' a çıkanımış1 ur... .. l dün toplanmış ve bu müphemi-
"'.: ç yuzu yeti izale ederek mezkur keli-
u n Meselenin başını kısaca ya- mel'Crin del§let ettikleri mana-

M G. h ı F tadır 1 lara en mutabık surette istima-• ıai alım. . ıy a 'Cn as . 
·ııuıı. zan Hanım da bir müddet lini temin etmek üzere tabirle-

\>Vel İzmire gelmiştir. rin Oda ve Ticaret borsası tara 
Su.,an Hannnm çocugu' yok • t · fından tetkik ve manalannın 

14 . SUZAN H v~ zevı.: ~si iti . G } 

S H n egem. o tesbit edilmesini kararlaştır-ır. uzan annnı Y - riyeti buraya bir telgraf gönder · 
nk ın Fazıl Beyin zevcesi Hida- miş hakkında tevkif müzekkere mıştır. 

H 1 ~;~ poıı·sı·ne va Borsaya alınacak mad~ler - et anımın z .. ~ - si oldug- undan tevkif edilmesi-
z lı ·hb ·· Suzan Haıum arasında olan zeytinyag- ı hak-

1 ı arma gore: ni bildirmiştir. 
n n• ı. Giy'nin servetine taınamile p .. d. . . d 1 kında allikadar tacirler tarafın 

olis mu ırıyetı e mese e- d k. 
1 

· · 
1 

b 
..,, ıalik olmak için bir hastane- yi müddei umumilikten sormuş ankvba.IıOodan ıtıraz.~~. veHakunka 

en blı çnnık çaldırıyor ve ken H dl. ·· , mu a ı a raportoru ı 
tur Suzan annn a ıyeye go- ı N ·h· B · h ı dığ 

isine mal ediyor. il: ım·· .. F ka 1 t b 1 1 
ezı ı . ın azır a ı rapor 

S tür uştur. a t s an u . d d .. k .. . . d ··ru ··ı HAdise •ayi olunca uzan .. dd . ·liıc.· İ · ·rden a un u ıctıma a go şu muş • mu eıumumı si zmı . r· . 
[anım ile Fazıl Bey bir semti böyle bir tevkif müzekkeresi ur. . - . . 

· İıec;hule doğru İzmirden ta- 1 d. . . b ermı·ştir Zeytınyag tacırlen, bu mad-
ge me ıgı ceva mı v · d · b · h ı d 0 l 

ıyyüp ediyorlar. . . T k.f üz kk · lmadı- enın arsaya ıt a e ı meme-ev 1 m e eresı o . . . k b be 
Evvelki gün bir muharnn- ğı için ikametglih senedine s

1 
mı kısterr.ıe. te 

1
ve . 1un~ ~ pko-

iz bunlann İstanbula geldik- b kıl t Tev• ara şu ıtıraz ar ı en sunne -
-~ . rapten ıra mış ır. ted .. 
sa2 rini haber alıyor. Hafize Su- kif müzekkeresi gelirse tevkif lı~ Z ytl - İ t b !dan 
a.p ın Hanımın Eyipte akrabasın edilerek İzmire gönderilecek- ih 1 e nb~agı ıs dan_ ·uıd· i 

... ı ın Necip Beyin evinde misa- d. raç o unan ır ma egı ır. 
ler ır. 2 y klik -1 ·· s.ı..ı..ı H. n nllotıhlm Zeloi B. 

a , r kaldığını tesbit ediyor. Hafi · S H m dün - eme yag ar numu • 1 ., ze uzan anı .. . lmamak dır kı Ne ıöyleyor ar. . . · ne uzerıne satı ta . d 
d gazetecilere demıştır kı: z . _ arille . .ıc. f Nuruosmani~ caddesin e 

.. ri Dünkü nüshamızda yazıl ı- "-Aleyhimde niçin bu ka- eytı~yagı v •. ? yog e;sa ı- 38 numaralı evde oturan nUfua 
nu gibi muharririmiz Eyibe gi- d d d'k d yapıldığını anlı- na tesır yaptıgı ıc;ın evsa ı sa- veznedarlıll-mdan mütekait Sa 

N · B · · · b lu ar e ı 0 u d k. k bit kalamıyor. • tti yor. ecıp eyın evııu u - yamıyorum. Yanım a ı çocu . _ lih Zeki Beyin kızı 18 yaflann 
i b· >r. Necip Beye soruyor: t·ı ki b . d • 'ld. r Fakat 3 - Zeytınyagınm borsaya da Sabahat Hanımla, nikihlw 
lan - Hafı·ze Suzan Hanım ile 1 va enım egı ı · lı alakada t cirler için 

ben onu çaldırmadım ki ... Has- ~ nmas~ .b ·ıb r a .. küll Kuleli mektebi tatbikat mual-
ob ızıl Bey size gelmişler. tanede doğuran kadın bana onu ıhraca! ıtı an e azı muş - limi Zeki Bey, bir milddetten-
en Necip Bey inkar etmiyor: l"t 1 k btiyu'•tu .. lmek üzere tı mucıp olacaktır. beri geçinememekt-odider. F k ev a o ara Od .. .. · b · · ~ 

- Evet geldiler. a at cu- verdi. Nitekim ben daha evvel a ra?Crt?ru 1~eğunu ıtı~:z- Evvelki gece genıe ikisinin a 
da artesi tekrar gelmek üzere de yanıma böyle bir çocuk al- ların gayrı vant o u u ı a- rasında çıkan kavgada, Zeki 

uh nkaraya gittiler. diyor. mıstım . İstanbula Fastaki koca ?e. eden raporun?a şu esaslara Bey asabileşerek Sabahat Ha-
le Hatt~ ~ecip ~fe??i f.~?. mu mı~ yanma gitmek üzere gel- ıstınat etme~tedı~: _ mı dövmüştür. 
f ı- birimızın objektıfı onunde mistim. ı - Gerçı zeytınyagı, İstan- , Sabahat Hanım il}te bu da-

s ı.ruyor ki, dünkü nüshamırda M o·y benim kocamdır. Ga- bul için, mahalli sevk itiba~le 1 yagm tesiri altında evın üçün 

gezinti yaptık. Gayet şen eve 
geldik, yemek yedik, piyano 
çalarak eğlendik. 

Ben sonra evden ayrıldım ve 
o civardaki bir bildiğin evine 
gittim. Badehu kendi evime 
dönerken Sabaha<tin evin.in ö
nünden geçiyoroum. Bir gürül 
til itittim. Kapıyı ça.ldıtn. Ka
ym valdem Hidayet Hanımı 
göcdüm. Bir kabahatinden do
layı kendisi ile meıgul olduğu 
nu söykdi. Kendbıine itidal 
tavsiye ederek kenıdi evime 
gittim. Bugün faciaya zabıta
dan muttali oldum. Ben zevce 
ml dövmüı değilim.,, 

Tahkikat devam etmektedir. 

Mülkiye talebesini 
yaraladılar 

Mektebi Mülkiye talebesin
den ZühtU Beyin evvel 
ki gece meçhul phııslar tarafın 
dan afır surette yaralandığını 
dünkü nUııhamızda yazrnııtık. 

Zühtli Bey o gün mektepten 
çlkınıt ve K\içük çiftlik parkı 
civarında pıinirken karaıaın.. 

- Bize Aiıkarada Türkiye 
Maliye vekliletile yapacağımız 
milzakeratta dilyunu umumiye 
meaelesini kat'i surette hal ve 
intaç için vasi selahiyet veril
miş değildir. Ankaraya azamt 
hüsnüniyetle bir kere daha mü
zakere için gitmekteyiz. Orada 
yapılacak kat'i bir itilafın 'Csas 
lannı tetkik ve tesbite çalışaca 
ğız. Düyunu umumiye Faris 
meclisi hazırladığımız esaslar 
Uzerlnde kararını verecektir. 

Düyunu umumiye hamiller 
vekillerinin çarşamba günü 
müctemaan Ankaraya hareket
leri tekarriir etmiştir. Türk hA
miller vekili Zekll.i Beyin de 
Ankaraya diğ.er murahhaslarla 
beraber gideceği ha~r alınmı9-
tır. 

ANKARA, 11 (Telefon) -
JUmiHer mtuakeratını hükl\
met namına idare edecek olan 
Saıraçotlu ŞUkrii B Maliye ve-

1 kili uzun bir müllkatta bulun 
muştur. Müllkat yakmda baş
layacak olan müzakerat etra

' fında cereyan etmiştir. 

Mazbatala 
(Başı! inol sahifrde) 

rek mediain perşembe celsesin 
de müzakere olunacaktır. 

ı resim çıkmııtır. h zetel~ri~ yazdıkları gibi ben bir ihra~ lm~ı. değilselddı:_ hance cü katına çıakarak, pencıereden 
Ancak Necip Bey bazı a- kimseve metres olmuş değilim. 1 satış akıt ennın yap.ı ıg! . yer kendini bahçeye fırlatznış ve ' • 

5' kederinden bunların izlerini Bugü~ Fasa gitmekten vazgeç 1 v~ binaenaley~ ~eytınyag ıhraı; dü~er düşmez bir gülçe haline 
~~ki~ oFldkautuna ihlkt~mal ve- mi~ bulunuyorum. Kocama gel pıyasa merkezı Istan~uldur. E- gelerek vefat etmi•tir. 

miştır. a t evve ı gece va · · · ·n yazdım Buraya aeti- ~;ısen borsalar yalnız ıhraç mal İntihar: zabıtava bildirildik 

I 
liuart encümenler i,timala

mıda terettUh eden habcclere 
göre yol intihabatı hakkında 

Mbrk müfti ve son intihapta 
mu.ta.killen namzetliğini k~ 
yup kazanamayan Hafız Tay
yar Efendin.in intihabı varit iÖ 
rülınemiştir. 

a b A k mesı ıçı . " . . l -·ıd· 1 h I' . r 
t geciktiği için unu n ara rilmeden evvel !zmire dönmek lan ıçıı;_ < egı. ır. t a at emtıa ten sonra, tahkikata başlanmış 11 

ra n tahkik kabil olamamıştı. üzere vapura binecektim." sı , h_atta dahılde sar.folunacak ortada bir dayak meselesi de 11 __, ....... _ _ .~-
~ Ankarada yok Necip Bey ne diyor cmtıa ?ahı_ l_lorsa emtıası meya- mevcut olduğu için ceıedln 

a Dün Ankara muhabirimizi B. muharririmiz diin ;ı ksam :ıına gırebılır. Bu sebeplerle morga nakline lüzum görül-
. efonla ~ulduk: gec; ~akit tekrar Eyibe giderek Bor-aya alınması mümkün fay- müştür. 
, - H~fı~: .. Suzan Ha?.ımın , Necip Beyi görmüş dünkii ifa- <leli ve zaruridir. Zeki B. ne diyor? 
aya gıttıgıru akraba11 soylü- desine ne diyeceğini sorınu - 2 - y e~ek·li·k yağl~r da Bu hususta Sabahat Hanı-
r.Orada yakalandığını da bir t Necip Bey buna cevap ola- Borsaya gırebılırler. İzmır bor mın nikahlısı Zeki Bey bir mu 
le gazetesi yazıyor. Doğru r~~·: 1 rnsı buna bir misald!r.. Bunla- harririmize demiştir ki: 
ı? Bir müddet sonra muha- _ Suzan Hanımın annesi rm borsadan geçmesı lazım ge- _ Geçer: sene nikahlandık. 
;miz Ankaradan telefonla ce Ay~e Hanım da İzmirden gel_ , l e ı_1 asgari mikt~'.lan bilahare Dün (evvelki gün) zevcem Sa-

'y P veriyor: mişti. !zmire gideceklerdi. F n- alakadarların mutaleaları alı- bahat ile Beyoğluna çıkarak 
- Hadiseyi polis müdürün- kat polisler Suzan Hanımı al- , narak ~eslıi~ edi~i~. . . . . 
n sordum. Böyle bir tevkif dılar. Sonra biraktılar. Şimdi j Yaı;. varı~l~rının tesırı. ıse ı- 1 ticaret ataşesine müracaat edil 
ktur, dedi. İstanbulda diğer bir bildiğinin zale edılmes~ ıca~ eden bır no.k mesi tavsiye olunmaktadır. 
Bunun üzerine iş gene çatal yanındadır. Fazıl Bey ile Ayşe s~dır. Zeytınyagı borsa~~ ,gır Üç hayvan yükü kaçak 

. ıyor ve izlerini şasırtmak i- Hanım da bu akşam'<i (dün) dıkten sonra bu mahzur sur at- d 
N · B · b l A k 1· · sigara kag" ı ı • ecıp eyın un arın n a vapurla İzmire gideceklerdi." le izal ec ılecektır. 

ıa gitmiş olduğunu söylemiş Demiştir. 3 - Zeytin yağını_'.1 borsa~~ İ İZMİR 10 - Menemenin A 
d nası ve kendilerinin burada Geceyi nerede gecirdi alınmasından tahaddus edecegı İ li Ai;;a çiftliği civarında jandar 
, lundukları ihtimali çogalı- Suzan H. ı;lün geceyi Tavuk i~di_a edilen müşkül~t müphı:_~ 1 malar ile dört kaçakçı arasın-

li r. pazarındaYşear H. namında ak b'.r ıfat~c~cn ~~şka bır şey degıl 1 da müsademe oldu. Müsademe 
ır Tekrar Eyibe rabaııından kunduracı Fuat B. dır. Butun dıger borsa malları neticesinde kaçakçı Bornovalı 
k Muharririmiz gene il!C Eyip in nezdinde gecinnistir. için de böyle iddialar dermeyan İbrahim oğlu İbrahim öldürül 
A ı ba§lıyor ve eve gidiyor. Bu --··~ -- edilmişti. Borsanın faaliyeti ve i dü, diğer üçü kaçtı. Üç hayvan 

, ıada evde bazı telaş vardır. Vtlllyetle muamelatı bunların gayri va- l yüklü kaçak sigara kağıdı ya-
iı nkü polis te faaliyettedir.Ar M h ı rit olduğunu ispat etmiştir." 1 kalandı. 
~·( evdekiler itiraf ediyorlar ki, u tar ar Dünkü içtimada bu mevzu 1 Sigorta tarifeleri . 

, ıfize Suzan Hanım ve çucuk, üzerinde uzun müz:ıkereler ol- 1 Sigorta tarifelerinin müdde 
< zıl Bey buradadır. 1 muş ve neticede rapor tasvip e- : ti bu ay nihayetinde bitecektir. 
• ikisi de poliste Her evraktan para dilerek tüccarın itirazlarile bir- 1 Sigorta komisyonu hazirandan 

Hafize Suzan Hnaım ve Fa- alamazlar l1°kte Od. 1 meclisine tevdi olun- ı · ·b · ·f ı · · ıtı aren yenı tan e erı tanzım 
Bey nihayet meydana sıkma ması kararlaştırılmıştrr. Zeytin edecektir. Aldığımız ma!Uma-
ından mütevellit bir endişe i- Mahalle ihtiyar heyetlerinin yağ tacirleri Od<' meclisinde ta göre yeni tarifeler yapılır-

• ıde Polis müdiriyeti ikinci şu ne gibi evraktan para alacakla- noktai nazarlarının izah edecek ken tarif.el erde esash tadilat 
ıine getiriliyorlar. Hafize Su rını vilayet tesbit etmiştir. !erdir. yapılacak, deniz yangın tarife 
-ı Hannn çok müteessirdir. Maaş yoklama ilmuhaberi Sahte bir teşkilat leri indirilecektir. 

11 Bunlarııı ifadeleri alınıyor. ve kanunen istenilen beyanna- e ıns• •• • = =- == =...., 
n Hafize Suzan Hanım biraz meleri hey'eti ihtiyariye mü- İngiltere sefareti ticaret a- Kambiyo Borsası 
iı -ecldütten sonra filhakika ço hürlediği zaman para alınmıya 

1 
taşeliğinden aldığımız bir m ek 

nğıı kendisinin doğurmadığını caktır. Çünkü bunları hükumet 1 tupta kendisine "1930 Lon<lra 
af etmiş ve demi§tir ki: istemektedir. ticaret ve senayi sergisinin Tür 

i- Çocuj! u hastahaneden cal Eğer isti yen mahalle varsa, kiye ac'Cntesi sıfatını takınan 
i 

isıerlin IU32 

Dolar 212 

Frank 166 

, Kuron 126 

Şiling :ıı 

Pezeta 22,50 
-

Yua/Han ZftHTti lJ. •a.!tll>an•d• 

lıeş sarhoş çıkmıştır. Bunları 
"buda kim" deye ZUhtU Beyin 
üzerine saldlmll!lardır. İı;lerin 
den biri: 

- Bırakın da şunu temizle
yim demiş ve austalı bı:çakla ar 
kaşııun iki yerinden vunnut
tur. Talebe yere yuvarlanınca 
hepsi kaçmışlardır. Oradan ge
çen bir soför bunu görmüş ve 
polise oradan da hastahaneye 
naklolurunuştur. 

Tahkikat devam ediyor . 

Bahçıvanlık ve tavuk
çuluk sergisi 

Ticaret odası, Ziraat odaıoı 

tarafından açılacak bahçıvan

lık ve tavukçuluk sergisi için 
yirmi beşer liralık dört müka
fat ihdasını kararlaştırmıştır: 

ı - Yerli gül, karanfil ve 

Kütahya intihabatı Us.erinde 
tereddüt edilmiıtir. İki Kiltah 
ya ıneb'usunun mazbatalarının 
tasdik edilmemesi ihtimıW!i de 
vardır. 

Encümen Halil Beyin 

111ubataıını taadik etmeyor 
ANKARA, 11 (T'Clefon) -

B. M. Meclisinde mazbataları 
tetkik encümeni faaliyetine de
vam etmektedir. Encümen ken 
disine havale edilen mazbatalar 
başında bulunan M'!!!isa meb'
usu Halil Beyin mazbatasmm 
ademi tasdikini hey'eti umumi
yeye teklif etmek kararma v&
sıl olmuştur. Halil Bey hakkm
daki tikayet meb'ualuğa mani 
olacak bir mahk<imiıyetin mev
cudiyetidir. 

1 •••••• ..._ - -

Ticaret ve Zahire 
ortanca kolleksiyonu müsaba- borsası 
kası, 1 b 1 T. Z h. 

2 Y 1. . tab.. mevva ; stan u ıcaret ve a ıre - er ı cıns ıı b ·c1a 1 .. bu .. 
f d 1 · ! arsası ı re mec ısı gun top 

1 

3
an aryı, 1. 1 .. b 'ı Ianarak Borsayı kapanmaktan - er ı meyva ar musa a . . 

k kurtarmak ıçın yapılması karar 
a~ı, T b"' . b 1 • ı laştınlan esaslı tasarrufun şek-.,. - a ıı mevsım se ze en. . . . d k . 

A k .. b k . i lını tesbtt e ece tır. nca musa a anın ıcrası 

1 

T b . Ad • • 
tarihine kadar talep edilen yer- ıh l ad l e yenı tesısat 
li ciçeklerin yetiştirilmesi im- Tıbbı adlide yeni bir soğuk 
kanı zayıf olduğundan birinci 1 hava tesisatı yapılacafı evvelce 
müsc>bakanın yapılması siiphe- i yazılmıştı. Bu tesisat !cin mut.• 
li görülüyor. ; hassıslar tarafından bır keşıf 
Abdülkadir Kemaii'nin j planı hazırlanmıştır. Keşif pli 

k•t ) : nı adliye vekaletine gönderil-
ap an mistir. 

Antalyadan gelen malumata Bakım evleri 

Memlekette 
lzmirde bir kurşunda 

iki ki~ yaralandı 
lzmirde iki kiti bir kurıunla vu 

du. Hadise ıöyle cereyan etmiştir 
Abdullah oğlu Enver, Abbas ai 
tarafından Memişin kahvesinde o 
rurken ıivil polis H üseyin Ef. g 
mıi tabancaunı çekerek En\·er Ef.y 
"ıöyle ıeni nerenden ıeberteyim., 
Demit ve tabancayı Enverin beynin 
dayamıflır. · 

Enver Ef. ortada sebep olmadı 
ru ileri ıilrerken poliı Hüsefin E~ 
nİn arkadaıı ikinci bir polis gelmiı 
münakaıa Uerilemit, Hüseyin Efe 
di Mehmet Ehndiyi dizinden yara 
lamııtır. Poliı Mehmet Efendini 
yaraaı aaırdır. 

Polis Hüseyin Efendi meslektaıı 
nın feci akibeti karşısında tabancayı 
ııöiıüne dayıyarak intihar etme 
iotemifıe de ıilah ateş almamıştır. 

intihar, mı, cinayet nri? 
lzmirde Ahmet oilu Mehmet is

minde bir arabacı, arkadaıı lsınaiİI 
biçakla yaralamak istemiş, ;µuvaffak 
olamayınca biçağını kendine· saplıya 
rak intihar etmiıtir. Mehmedin cena 
zesi kaldınldıktan sonra hiidisenl11 
intihar de&'il, cinayet olduğuzahıtaya 
ihbar edilmiıtir. Zabıta lsmılili tev
kif ederek tahkikata başlamıştır. 

Bir intihar 
ADANA 10 - Kadirli jandarma 

blllilk kumandanı 38 yatında yüzba 
fi Nureddin Bey burada Cümhuri· 
yet otelinde !•banca ile intihar etti. 
Nureddin Bey evlidir. Zevcesi ve 
dört 9ocuiu vardır. intiharına, ıar
hoı ve serkesı bir neferi döverken 
ııll•ilnü kör ettiğinden nefrele kartı 
lıarııya muhakeme edilecefi ve mıih 
lıilm olacağı endişesi sebep olmu9·, 
tur. 

Cebinde ailesine, i•ndarma ku
mandanına bir doktor•, Kadirli tel
ııral müdürlüğüne hitaben dört mek 
tup ve lstanbulda bulunan karcleıine 
çocuklarına ve lrarı•ına cönderilme 
ıi için Wr telgraf çıknııttır . 

Hileli ifl&a mı? 
lzmirde lzınlr ecza Ye baharat d• 

poıu ılrlıetinin hileli iflaı muamel• 
ılne teve11ül ettiği tahkikat netice. 
ıinde anla9ılmı9, meseleye müddei 
umumilik vaz'ıyet etmittir. -
Bu a_!ı:ııın Pıngaltı sinamasına 

Naşit B. geliyor 
Bırincl defa olarak Kocasız ı.ı ' an 

bıkirt~r. Tıkllıli oyun 4 Perde 
\. ıryeıee, Danslar 

·~ô~~~~~Aii~~~l 
Huıalarlı mUnucbatı• bulunuyM· 
Hilıı ellerlnisl yıkarken ve Ç•m•· 

şırlaı ını zı yıkamadın evvel 

"Lf~OL,, 
( alAmetl farika ) 

Mliıtahzarından % 2 mlk-

batırınız . ~ 
tarı havi bir mahlille 

mikrop ölduıücd ıtsiıi dolıyı;lle 1 
her tür iti sirı yıte kar~ı viknc edf
ltcektir. Tıkliılırinden &akınınız. 

Fabrikatörleri: Schlilke ve 
Mayer A. G. Hambourg 
Türkiy• için ytgine ıctnca sı 

S. J•coel mahdumları lıııuıbul ... 

SIHHı ucuz 

kreauni iı ı iaııl c· i nı z. \ un•~•uı:
muıtllr v. mükemmel bir cildiniY. 
ol•c•kıır. Tuhafiye ve ımyıc m:/la· 
ıalarında •e Bahçeka ,. ı /,A.\IA ,' \C 

Kıdıkör \AFET ec1.• dcpolarıadı 
bul .. nur. Toptan için l<cınbul ~' .acı
yın ilan JO . • 
· T-:ı~ r!t İÇİP ~,.tı t;ı; .;.~·,o ı nz. 

• 

/ 

,1111 kat'i vven doğru d'Cğil- bu muameleye maruz kalanla- bir teşkilatın bazı türk firmala 
. İftira ediyorlar. rın vilayete şikayet etmelerini nna müracaatla m,;ıllarının nii-

ltin aslı Vali muavini Fazlı Bey bir mu- munelerini sergiye gönderme-

Liret 2l2 Rayşmark:IO,~ 
göre Abdülkadir Kemali Halep .. .. . . . . 
te Doğnı yol matbaasında "Al- Tut.u'.1 ınhısar ıdaresı kad~ ..,. 
lah var mi?" ismindeki kitabını amele ıçın çocuk bakım evlen 
hastınnağa başlamış, iki forma i tesis e?ec_e~tir. Ka~~ amele sa 1 
sı intişar etmiştir. Abdülkadir ı bahlC:_Yın ı~ıne geldıgı zaman 
Kemali diğer bazı kitaplar da çocu~unı~ bu eve bırakacak, ak- 1 
neşredecekmiş. şanı uzen alacaktır. 1 

Göz Hekimi 
Aslı şudur. Tanıdıklarım- harririmize söylemiştir: Para ye ikna ettikleri ve biliiharc fir 

, 1 bir kadın gayri meşru mü- şahsa taalluk eden mesela hüs- malara büyük mükafat, diplo
·ebat neticesi bir çocuk do- nü hal ilmühaberi ve saire gibi ma, altın madalya kazandıkla-

FrankB. 117 

Drahmi 55.25 

Frank i. 815 

Zloti 

Pengıı 

Ley 

rmuş. Vaziyetinin fena olma §CYlerden alınacaktır. Azamisi rını bildirdikleri daha sonrada _L_e_v_a ___ :i_0,_5_0, Dinar 
ısı icin hana geldi, rica etti. de bir liradır. bu mükafatların masrafları na- Forliıı 84 j <(ervonçc 
n de çr.cıığu evlatlığa kabul Bir beyannameden alındığı mile firmalardan para istenildi 

1 ım, diyor. ihbar olunan para üzeıine vila- f;i, İngifü: Maverayi efhar dai-
1 Hafize Suzan Hanımm ye - yet bir mahalle ihtiyar hey'eti resinin tahti himayesinde her 
ni ve HHayet Hanımın zevci hakkında tahkikata ba.lamış- sene açılan İngiltere Sanayi 

Kambiyo 
harici 

1 Alhn 

1 
Mecidiye 
Banknot -

24 

37 

25,00 

75 

903,00 
56,00 

261,00 

z~- Reyin de ifadesi alınını~- tır. Panayirile Türk tücanna müra Esham ve Tshviliitın nen 
, gült. . ., Çatakada teftit caat ed'Cn teşkil§tın alakası ol- istikrazı dahili 

'letle tahliye Vli!yet jandarma kumanda- madığı bildirilmekte ve böyle Dllyuııu mvvahlıadc ' ·e tevkifi lazım nı tefti§ için Çatalcaya ıitmiı- bir müracaat karşısında kalın- lııramlyeli Deaıiryolları 
ııir polis müdi- tir. dııfı taktirde İna:;iltere sıefaretj ._ ____________ _ 

96 
93,25 

Evkafın yardımları 
Evkaf ickrcsi mahallat V'C 

polisce muavenete muhtaç ol
duğu tesbit edilen 450 fakire 
muavenet etmektedir. Bunlar
dan 250 si Laleli imal"Ctinde 
200 üde Üsküdar'da iaşe edile
<:e1<tir. Bunları iaşe için evkaf 
idaresi bütçeoı;inil .. n heoı; hin lira 
8.lllrnu:.tli-. 

Dr. Nuri Fehmi 
( ·a~"·oJtlu, !Surevya B. ·"pırum;ır,ı. 

Wuavenc suıleri 2-6 Tel. '.!il2l'..! 

lstau~ul Pi T. T.· ha' nıo~orlOğün~en: 
\ ' csaiti nakliyede kullanılmak uzre fi 100 kilo henzin ile JOO 

kilo makine yağı aleni münakasaya vawluııınu~tur. 

\lıiııahsa :\laı ı,ııı 17 inci pazar ıı;tinü 'aat l ~ te kra kılına

cıRından calipltr % 7, 5 nishetindc ıeainatı mıı,,alıkıtalırıııı 

hamilt!I/ ha~ miidllriyettc ll'liiteşekkil komi•yona H ~rtııameyi 
~·örmek i. tiyenler de lıı~ ınüdıirlük Lıl•miııe nıuracut ·- ı; ıırı 



SitLLlYET SALI _ 12 ...... _ 4,ı 

-s~·e;·kcz·~-i~-.:~-!a-:::~~~-;,alll!!I Emniyet San u.~ Tayyare piyangosu 
dün çekildi •• .B•ş• a. 2861! Şube Acenteıı: Emltik Müzayedesi Sirkeci Mühürdar zade hanı 22740 . 

Mersin Postası Kat'i karar ilanı 
Keşideye buğiin öğleden sonra 

devanı edilecektir .. 
L. No. L. No. L. No. 

l'<lo L. No. L· No. L 

(K O N Y A ) vapuru 1 li 
Ma y15 cuma 1 O da Galatı

dın Çanakkale, lzmir, Küllük, 
Bodrum, Rados,Fethiye, Antalya 

AIAlye. Mersin'• k~lkacak 
70 60 
71 60 

270 200 1 326 60 31!6 60 4-07 60 
355 60 285 125 481 200 378 60 425 125 dönüşte Taşucu, Anamor, 
4-04 ~ 1!89 60 598 60 523 125 434 5000 Finike,Andifli,Kalkao,Kuşadası, 

264 60 
392 125 
424 60 
486 125 
713 60 
721 125 

1 739 60 
854 3000 

4-0ö 125 346 60 613 125 530 60 505 125 Geıı·bolu'ya da uıwavacaktır. 
481! 41& 60 616 60 585 125 558 125 ı;• , 
~~ ı~g 417 125 649 125 600 60 632 60 Gidişte Çanakkale için yiik 

60 423 125 680 60 620 60 780 125 alınmaz. 509 
60 661! 60 707 1115 674 60 798 60 ı..:==:::----:-:-:--;p~·-

~~ 60 764 60 794 60 923 60 832 12s Trabzon ikinci · 
699 60 798 60 895 60 924 60 907 60 nk ) 14 
188 60 830 1000 956 60 931 60 44067 70 ( A ara vapuru : g; :l: 754 60 857 60 IJ78 125 3705& 60 134 60 Mayıs perşembe akşamı Galatı-

! lôl! 60 797 60 876 60 !9004 60 166 200 171 125 dan lnebolu, Sinop, Samsan, 
, ıı79 125 900 60 894 60 19 60 \>' ~ 60 212 60 
'122s 12s 10072 125 974 60 45 60 :4 60 214 200 Ünve, Fatsa, Ordu, Giresun, 
1279 12s 404 60 20055 1115 8.'i 60 :.:. ,; 125 287 60 Trabzon, Rize, Hopa'ya kallı:a-
1401 ~ 641 60 71 60 124 1lt5 204 60 290 200 cak, dönllşte pazar, Rlr.e, Of, 
458 60 672 60 84 200 215 125 300 60 332 125 Siirmeııe Trabzon, Polatbane 
!i60 60 8~4 60 131 60 31 l 60 375 125 33~ 1~ l G. Od l' 
fi55 125 862 60 175 60 394 60 483 60 344 'fi•ebo u, ıresou, r u, •atsa, 
708 60 956 60 ıt32 60 477 1!15 499 125 356 135 

Ünye, Samsun, Sinop, lnebolu, 
724 60 967 125 370 60 629 60 540 lO ~G ~ z td ,. ,. a ·akı r 750 125 ı ıo20 60 461 60 770 60 612 125 ~,7 .ongu a,,a u6 ray c· ı . 

785 60 ıoo 60 487 tıo gg~ 1:g ~~~ gg ~~ ~g AYVALIK SÜR' AT P. 
~86 .fii!5 190 60 51(> 60 . 60 754 60 922 125 
802 60 224 60 553 60 976 801 1000 970 125 (Mersin) vıpurıı 12 Mayıs 
822 125 312 200 637 125 30021 1~ 814 60 989 60 salı günü saat 17de Sirkeciden 
9':!9 60 333 60 644 60 112 

822 60 45042 200 Ç kk l K .. ·k <ı:4 ıooo 388 60 654 60 201 60 
34 60 Gelibolu ıma ı e uçu -

60 778 125 228 200 854 ı25 1• kuyu, Edremit, llurhaniye 
fiQI 60 53(ı """ 8KO 60 226 125 38105 60 168 2000 1 k lk ı. d .... 
9% 60 6:i0 ~"" " ,_ 1 a 5 l 92 60 Ayva ııtıı a acar, onuşte 

' lQS 964 60 348 125 lOu • 
!198 2gg :~~ ;;o 988 60 384 125 163 !25 238 60 AlunoluJ!;A da uğrayacaktır. 

ııooz 6,0 21068 60 399 60 347 60 243 125 1 Gelibolu için ıridiş ve u 60 93;~ 60 418 60 364 60 254 60 " 
4~ 200 12115 60 172 60 398 125 490 601 gell~te yük alınmaz. 

187 1 000 23h 60 294 60 44
.J. 60 482 90 438 60 1 

.ı.µ 125 255 60 319 125 ~!~ 125 488 10 458 60 11 ..... ırlr~r..,,.P.!!i ... t'!'ft 
348 60 410 125 485 

60 

125 497 60 465 (>0 r ~;' ,~ ı~n ~~~ 1~g 60 408 1~ ;~~ l~ ~~~ 200 658 60 481 60 \\t 
60 606 60 618 60 100 60 688 uo 54<> 60 i \V_ -' • 1 ' ,, • 

7-11 60 61b 881 125 706 h() 718 60 544 60 - • ----- --- ----
B 60 m ~ m 60 m 00 ™ 60 ~ 60 
<>42 60 898 

60 934 125 84~ 60 829 125 658 125 Karadeniz posta31 1 
9Q() 60 913 r.t\ 3103 60 849 60 (>72 60 

60.18 60 934 60 22080 "" . ' 120 851 125 699 125 VATAN vapuru 13 
.ıy 1000 13078 60 103 60 96 

60 00 125 9:.!4 60 Mayıs 
143 bO 271 60 186 8 

1811 60 
200 448 200 19s 200 914 125 .ı6oo~ 60 ÇAR Ş A M B A 

2011 60 175 60 523 125 297 200 926 60 62 60 
21fi 60 354 

105 70~ 60 303 125 39033 125 69 60 günü akşamı !8 de Sirkeci nhtı· 
~8h 125 438 • - 0 323 60 I07 60 83 60 mındın l>areketl' ( Zonguldak:. 
:'iOO 60 491 1!15 756 6 ' 11!5 130 90 I,"l 125 1 S G 25 a77 • •' nebolu, amsun, Ordu, ,jresun, 
7++ bO 56! 200 770 1 " 

60 879 60 50! 60 150 200 l4? IOOO Trabzon, .Sürmene ve Riıe) isk'-
~i[. gg ~~g 125 2800S 60 547 900 263 IOllO 192 125 !derine azimet ve avdoc ede 
8:"9 200 14-030 125 16 60 548 - 60 268 125 233 3000 

60 137 1115 60 60 589 60 271 200 241 60 cektir. 
~:~~ 60 153 125 129 60 649 60 276 60 260 60 Tarsillı için Sirlı:ecldı Yellı:encl 

60 ı 59 60 22-l 60 662 60 442 60 271! 60 ı hanında klin acenıeslıu müra· 
~~ 125 254 60 451 60 736 uO 571 60 407 3000 

1 cu~ Tel. lmnbul 1515 60 317 60 466 125 777 60 582 60 410 60 _ .. _______ _ 

~~~ 11!5 616 60 536 200 838 J25 619 601 414 60 
4!0 125 621 125 • 541 1000 864 tıO 626 60 44S 60 TAViL ZADE VAPURLAR! 
41<1 60 628 125 557 60 890 60 732 115 519 60 Muntazam Ayvalık Posta., 
600 lt5 684 60 686 11!5 9!6 !il~ 859 60 528 60 C' ı A 

125 832 125 9s1 ıo 935 200 567 60 ~ 1 e amet 
1151 . gg 747 11!5 965 60 986 60 40096 60 573 60 
686 772 

195 24168 
l25 983 60 100 60 608 125 .apuru perşembe 

721 60 889 ~ 211 60 32013 60 129 60 641! 60 akşamı saat 17 
~ ~ ~ ~60 2

•
7 

60 a 60 IW 60 7U 60 . 
884 60 921 ~ 

5 302 200 224 60 780 60 de Sirkeciden hareketle Gelıbolu 
93:'i 125 15019 125 305 12

25 304 125 281 60 826 125 Çanakkale, Küçiikkuyu, Altın-
Q50 60 42 12605 ~;! 160 551 60 315 125 922 60 .,_ oluk, ~::dremit, Burhaniye ve 
!161 125 189 60 6'"" 900 552 125 38(1 125 935 200 k 
97'2 60 227 "" - 559 60 399 60 979 60 Ayvalı~ı azimet ve avdet rdece tir 

&057 60 244 60 667 1~ 978 60 403 11!5 984 125 Yolcu bileti vftpurda da verilir. 
148 206 354 60 699 987 60 ilO 125 987 125 
205 125 368 60 s8~ 60

60 999 60 431 60 997 60
5 

Adres : Yemişte Tavllzade 
3211 60 378 60

60 94,.~ 60 33~. 125 491 60 47338 12 biraderler telefon l,tanbul 2210 
434 200 400 < ;ov~ 60 505 125 41 ~ 200 
40(ı 60 452' 60 880 ~ 222 60 513 60 545 60 !llll•o·o·Y·Ç·I.;-L.EV·.·t\N···r·ı·,ı·N·lY·ı~·· .. 
1>32 200 497 125 899 60 235 60 672 60 624 11!5 I 
658. l!OO 498 60 913 

60 238 60 758 60 666 fa)() Hambıırg·, Brem, Anver,;, 
668 'ilOO 642 60 25088 

65 295 W 768 60 722 125 lstan bul \'.e Bahrı $iyah ara-
699 60 65 l 60 97 294 60' 769 60 881 60 
778 125 692 60 109 l'l5 525 1000 790 ıooo 923 60 sında azimet ve uı·dct .mın-
82<1 125 719. 60 204 ::g 539 J25 791 125 931 60 ıazam posta>ı: Hıımbıııx, Brem 
856 125 786 6{) 303 583 60 80~ 125 939 601 
908 125 800 60 334 60

60 609 60 962 J 25 959 60 Stetin, /ın'<crs ve Rotcrdam-
\117 200 813 200 360 

5 611 60 41032 125 48006 12~ 
11
, dan li-maııımıza mıırasalau 

954 12~ 819 iOO 375 1 ~,. 645 60 88 60 238 60 beklenen va1mrlar: 
997 60 833 l 000 508 

60
uv 798 60 l 41 125 260 12.5 ; 

WU.< 60 858 60 557 
873 

60 190 60 374 60 ı Avola vapuru t0 ın•yı>a doğru 
33 65 16028 125 596 ~ 885 60 193 GO 3339~. liO ! Apolonia • llmanımııda 
91 1000 50 60 643 ,..,., 893 60 458 200 Delos • 15 ma,ısı doğru 

\ 134 125 67 60 690 125 920 60 615 60 500 6 MUos • 17 ., • 
173 60 l'l4 125 71E 12

60
5 929 60 629 125 503 ·~ 

Androı • 22 • --

' 

-3 i ·:: u= a • ..... ...... ~! 
~.x .. ~ :;;: 

246 1692 

80 708 

180 718 

Merbunatın cins ve nev'fle mevki ve 
mllşteınilAu 

Borçluaun 
ismi 

474 Kuzguncukta baklral sokıiğında eski 24 ve 
yeni 17 n umerolu l 05 arşın arsa üzerinde 
"ahşap iki katta ikisi küçük olmıık üzere ye
di oda. iki sofa, bir mutfak bir kömürlük bir 
kuyu, bir şahniş üstü balkon ve on iki arşın 
arahğı havi bir hanenin tamKmt: 

Ahmet Hikmet Bey 
537 üsırudırda tabaklar mahallesindıı eski 1.iilban 

ve yeni san mehmec sokagında eski 5 müke
. rrer ye yelli 1 O ııiimerolu yüz arşın arsa üze
rinde ahşap iki buçuk katta b,:ş oda, bir kü
çük olmHk üzere iki sofa lı: r küçiik çini taş

lık münhedim mutfak ve yii/. altmış arşın bah 
çeyl havi tamire mübtııç bfr hanenin tamamı: 

Lütfü Bey 
1105 llaydarpaşada mukaddemu Osmaııağa llasan

paşıt elyevın ikbaliye mahallesinde eski ulu 
~oluk veyeni uhuvvet sokağında eski 21 mü
kerrer 21 mükerrer ve yeni 26, 28, niimcro
Ju yüz yirmi arşın arsa üzerinde deruninde 
bir asma odasını havi bir dükkanı ve buna 
muttasıl ahşap bır katta iki oda, bir koridoru 
ve sekiz arşın arsa iiıerinde bir mutfıık 
ve on sekiz orşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı: 

Miinire Ayşe Seher ve Lütfıye hanımlar 

1816 11870 ı l 24 ~ren köy sahrayı cedit mahallesinde eski fey
zive ve ı·eni ömer paşa gokdında eski 3, 4, s: 6, 7, 8, Maklup ve yeni 30,30- 1,30-1,30-1 

nümerolu yüz elli arşın arsa üzerinde yarım 
k~gir iki katta seki7. oda, bir koridor, dört 
kuyu iki sarnıç ve iki yüz otuz arşın arsa 

üzerinde ahur arabalık mutlak kiler ve yet
miş beş arşın arsa üzerinde kagir bir katta 
bir oda bir sofa ve yiiz yirmi yedi arşın 

arsa Ur.erinde bir ahuru ve on sekiz dönüm 
uç yiiı. yetmiş seki>: arşın bah- çeyi havi bir 

hanenin tamamt Mehmet f:. 

168 

• 

69 

750 3320 Slileymaniyede siileymaniye mahallesinde ke
mer altı caddesinde eski 36 YC yeni 32, :ı.ı 

•iimerohı otuz. arşın arsa üzerinde iistü ahşap 
" oda ve çıkması ha Yi nınuz bir diikkanın 

tamamı: 

Halll İrlan liey 

3070 4736 Tophanede Sefer kethüda mahallesinde bugaz
kesen ı:add11inde eski l 41 ve yeni 127 Nü
merolu mezkür eın!Ak maababçe üçyüz altmış 
a~ın arsadan ibaret olup dokSıln beş ar~ın ar

~a iızeıiııde mağaza ve oda atalya ve yirmi 
:ır~ın arsa üzerinde billzemin kısmı ve lmk 
arşın arsa lizeriude kılgir iki katta altında bo· 
drum ve üstünde iki odayı havi olup bir oda 
halindedir. Ve kırk arşın arsa. iizeriııde alı~ap 
lYir odayı (ve bahçenin üzeri 111üsteclr tara· 
fıııdsn gal venizli saçla örtürülmü~ marang·o7. 
atalyası olarak kullanı!mıktıdır) havi bir c"iik
k~nm tamamı: 

Mehmet Ef. 

1010 4752 4-994 Calatada Bereket zade mahallesinde ıürefa so
koğmda eski ve reni 2 nüınerolu iki yli:r. kı
rk 3rşın arsı iiz~rinde ahşap üç karta on 
,yedi oda dört sofa, iki mutfak, bir sarnıç, 

bir kuyu, iki ulak t~k ''e 36 arşın bahçe· 
yi havi ikl böllikfü bir hanen.in tamımı: 

1100 8820 

Mm. !ığavni 
5561'\ Beylerbeyinde upor iskelesi ve arabacılar so· 

kağıııda eski 13, 15, 1 ı;, 2, 4, 6, ve yeni 
2, 4, 6. 8, ııümerolu biri üç yüı otuz dokuz 
arşın arsa üzerinde üç katta ikisi küçük olm•k 
üzere on iki oda, iki sofa, iki mutfak, iki an
tre, iki ta~lık di&eri yüz on ar~ın arsa üzeıiıı
de iki katta üç oda, bir küçük sofa bir- mut· 
:fak bir kli«,'iik taşlık bir gusuthane ve yetmi~ 
bir a.r~ın bahçeyi havi mokaddema üç dük· 
kı\ni müştemil bir huıenin elycvın dö;.; diik· 

k.iiııı mii~teınil iki hanenin tamamı Zehra 1.1. 
(MczkOr diikk:inların arkasında iki L:iiçiik oda 
\ e ocaksıı:· mııdak \ardır.) 

w ":::: --....:;. 

BUGÜN , 
2 acı ialıllelle · 3- 160 llkl<r Oarbl Trakya-

I ı.t b l tik ı ı dan çıkarıhvortar. 
- an 11 un r wıer • 4 Bugün dalrcı~rde yeni 

2- I•• ... ., lııarlcl llalterler 
I lael aalılfelle: ınosal ıarzı ba•hyor . 

ı ~!•kadarda llutane yapıl- 4 lacı ulılfcıle: 1 'yj(~:-p .. •k-•z•1=-~.~.:..~."------I Yeşillikler ar u- ;--ml!'!""-!""-~!!!!!IJ 

1 !:!,~~AT Seı ~tti. 
S. .k ~ - ıvatı ~ 

- A teriyos-kleros ı~ 
- Kadın Hastalıklan 

ı - T eneffftsü cihazı hastalıkları ~ 

- -Cilt, Asap Hastalıkları-~ 
ı Yeşillikler arasından fışkıran ı 

~Hayat Su~~,.~"~~ 1 
Oteller : 60 lıuru~tan 500 kuruşa lı:adar. ~ 
Yemekler: Tabildot ( sabah, öğle ve akş~m dah·ı) ~ 

~ 2~5 - 450 kurut. ~ 
~ (Uçüncü sınıf otellerde yeınek mecturi değ:ldi) ~ 
~ (Çok ucuı. Hatla alakart yemek bulunur) ~ 
~Banyolar : 50 - 75 - 100 kuruttor. ~ 
~ Vapur ücretleri : 1 : 30 K t ~ 
~ 2 : 20 uruş ur. ~ 

lı -Mayıs zarfıuda otel fiatlarmda yüzde 20 tenzilat - ~ 
Her türlü malümat için YALOVA cia Kaplıcalar Mü- ~ 

~ dürlüğüoe veya İST ANBUL da Seyrisefaio Umum Mü- ~ 
kalemine müracaat. ~ 

- Telefon Bey. 1745 - ~-; 
~~~ , -, 

1 Devlet Demiryollan İdaresi Hanları 1 
l)c' icc demiryolları v~ limanları umumt idaresinden: 
Kartal-Pendik arasında kain çimento fabrikasında ( Yunu>) na

mile tesis edimi~ olan durak, 15-5·93 I tarihinden icibaren yu!cu 

nıliııakalanna da açılacaktır . 
Bu nuinascbetlc :ıtidc No. lan muhaerrer lıanliyii katarları m~z

kıir durakta birer dakika tenkKu[ edüp yolCll kı;bul cdeccklenlir. 

llaydarpaş'dan: 12, 16, 20, 22, 26, 28, 38, .J.4, 50, !iti 
Pendik.ten: 15, 19, 27, 29, 31, 33, 43, 4:", 57 N(I. lı ka· 

tarlar 
Yunus durağına azimet ve avdet etmek isliyeıı yolc rııı tıu 

katarlardan i•tHade edebilecekleri ilıln olunur. . "'"' 
H. P. mı~aı.asında mevcut takriben otuz bin adet ho~ çlmenıo 

çuvalı bilmüzayede satılacaktır. 

Müzayede 16 -\1- 93 l tarihine müsadif cumartesi giinli saat 

onda H. p. magaza müdiirltııünde icra edilecektir. 

Talip olanların mezkdr t!ri h 'e saatte mütıcatları ilıln olunur. ... "' 
Bilecik deposuna bir sene zıırfıııda gelecek kömiinin tahmil Ye 

talıllye ameliyesi kapalı zarfla müno.kuaya konınu~tur. 
Münakasa 1 haziran 981 pazartesi günü saat 15 tc Aııkttrnde 

devlet den iryollıırı idırc~inde yapılacaktır. 

Münabsaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
temin: l · ını aynı günde saat 14,30 k:tdıır münakasa .komi,ycnu 

k~tlpliğiııe vermeleri l&zimdır. 

Talipler mlinııkasa şartnamekrini bir lira mukabilinde ı\ııkar31fa 

ve Haydarpaşada idare veznekrindeıı tedarik edebilirLr. 

Balıkçılık müfettişliğinden: 
Ba.Jta limanındaki Enstitü için münak:ts3ya konulan ve 10 mayıs 

931 caribinde ihale edilecetı ilin edilen kalorifer nıalzemesile ı 
sogıık ha.va ve huz alAt ve edevatt ve te:<isi hakkındaki :ıartnann: 
ve k~fnıımelerin görülen lüzum üzerine tadili tı.ısebile ye' m 
münakasa 14 marıs 93 l perşembe gUnii icra edilmek iizre tchır 
edllmiştir. 

150 

kadın sokal;mda e,ki 13, 'e yeni 1 J, t,1 m -

merolu otuz iki ~r~ın arsa iir.eriııde ah~ap 
birer kııtcım ibaret olup iki yü~ otuz yedi 
arşın bahçeyi havi iki dükkanın tanııım· 

. lu~t cfend ı 
l 5S60 ÜSkiidarda Selimi)«' m ıha'.le;inde (J,yc batım 

:t26 fj() 365 60 776 125 34007 60 663 60 ~~~ l ~ 
- ·~ w 60 ~ 1% ~ w ~ 60 
29;\ 60 39,ı 60 ~ ıoÖo 153 60 694 G060 555 1000 
'..'96 60 434 200 R=ı 125 174 125 7:ı7 60 530 60 
375 60 541" 125 """"' 60 I07 60 883 60 635 135 

Burgaz. Varn:ı, Köstencc, Kalas 
ve llırail için lfm•eımızdan 

bareket edecek vapurlaı: 

260 2080 ~r.05 Şe~nde başındaKalendcrhaııeamahııllesindecaınü 
şerif sobgında uki ve yeni 4 numaralı yii1. 

sokaıtınd:t eski 5 \ c re ı i ı 8,20 nü m~r.-ıl;; 
yüz doksan beş a.r~-ın arstt iizerinde ahşap 
üç katta iki methal, dokuz oda, iki sofo, 
kırk iki arşın M"sa üzerinde iki mutfak bir 

kuyu -ve iki yLiz seksan üç ar~ın bahçeyi 
havi harnp bir hanenin tamamı Ali ı c • 1 lı 

506 1115 548 60 74 208 60 902 650 60 ™ 60 ın oo w 60 m 60 m oo M5 w 
698. 125 740 lli.5 1 il :;g 983 60 42044 60 700 U5 
742 oo 794 60 138 289 60 73 60 774 60 
743 60 889 125 202 2000 376 60 149 60 816 60 

. 814 6() 967 60 278 60 337 60 307 CıO 899 200 
9.58 GO 17001 125 323 :: 766 60 J45 60 49037 80 

7055 60 88 60 357 778 60 442 60 62 60 
76 f>O 170 60 421 fo 35229 60 550 125 74 601 
ı~o CıO 161 bO 456 

60 141 60 563 125 82 60 
~58 125 312 60 644 - 315 60 584 125 154 601 
J26 125 378 (j() 692 1~ ~45 60 650 125 218 :;g 
(ı 1 9 60 45 l 60 27047 387 60 fJ8~ 60 42(> 
lr50 60 463 tıO 48 60 448 60 693 60 513 125 
73() 200 635 bO 80 60 515 125 764 60 548 60 
778 66 638 60 163 60 663 60 836 125 577 601 
894 60 1168 125 237 60 70~ 60 4309.J 200 593 601 
'H7 (j() 730 125 16 I 200 29- öO IOQ 60 735 l 25 

90 772 60 354 I 2!i 7 · - fıO 864 60 
9(ı4 946 1 l!ö 4-04 125 827 60 1 ( 9 ) 886 60 

li04<ı oo 9-5 60 414 60 sgo 60 ı sıı 60 cıoo "O 
52 125 ( 5 60 901 60 l 88 60 u 

147 60 980 60 449 60 36066 60 220 60 963 125 
208 50 18143 60 !~7 1000 ili 125 221 60 970 60 

Miloı vapuru 17 22 ınnyıs a 
tahmil de 

Andrm "puro 22-24 Mavislc 1 

tabmilde , 

lhmlıurg, llrem, Ar.wrs, ltot<r
dam ve Dançig için yakındn llm.ı

nımızdan hareket edecek vapurlor: 
Avola ,·apuru 14 16 mıyı.tı 

uhnıilde 
lınbros ,·ıpurıı 15· H> m•vıst• 

ıahmildc 
Alimnia ,·apuru l~-18 mayısta 

ıahınilde 
l\oplia vdpıını 21-:!,I mavJ>ta 

tabınildc 

Fazla t:ıfsilat i~in ( ;aJat:ıda 

Ov:ıkimyan hantnda kilin umu
mi acenteliitine nııiracııar. 

Telefon: Beyoğlu 6.J.I-674 1 
339 (iO 182 60 60 151 60 308 125 

426 200 206 60 ~;~ 60 299 60 371 125 ı······ ................... i 
!~~ ~g ~~~ ~~ 529 12~ Kuşdili tiyatrosunda Satılık otomobil • 
489 80 703 tıO '57 l ~: _ (,'arşamba günü akşamı Naşıt Bey • 
491 tıO 800 1000 786 1-·1 Heıınine Hanımın iştirakile Hasretle l~Uyük k,ı'a ve modelde •z İ 
ŞJO oO 86l 60 800 200 VuslM komedi 3 perde kantolar - i kullanılmış mükemmel b:r 'lluiclc) ; 

O - O 858 60 d ı varvetc V S otomobili saıılıktır. i 580 5 9~9 9 60 ueıo ar . · · d ·ı· b 
u09 125 968 60 933 - KUTIEL Taliplerin Beyoğfon ı epe •-
- ' 60 99 60 28087 60 o A i şında :;7 numarolı Frasko. "poru- • "ı.. 60 1 ' 12ö- 1"-"· r. • 1 d . d "I ı 7?7 t90IS 2o0 .~ roının 4 numıra ı aıcesın c 1,. f 

lll99 uO 5b 60 141 125 Zührevi bastalıklan ıedıvlhanesiGalata, Mırküı'e mürıcutları, 
2N 60 IOtı 60 144 1000

1 
Karaköy Börekçi [ırını maswda No. 3 ...................... ..,. 

308 60 19118 125 171 125 

r ııo 491J 

315 IJOO 

?O~ 7.}6 

5b56 

(ı() 1 4 

on ar~m ama üzerinde birinci katı J..ftgir ol
mak üzre iiç katta yedi o:la, iki sola, iki ev 
altı bir bodrum blr mııtfnk mahalli ve yirmi 
~r~ın arsa üzerinde bir mütfağı \'e on ar~ıııı 
lıahçcyi havi bir hanenin tsmaım. Niyazi El. 
Be~oP,luncl.a Kamerhatıın :\fahallesinde odalar 
sokağında eski 1 7, 19, ve yeni 17, 15 nu· 
merrlu alcı yüz arşın arsa üzerinde bir bu
çuk katı k<igir dahili 'e bir katı ah?ap ol
mak iizre iki buçuk katta otuz s~kiı: oda 
bir ta~ avlu bir çinko Ye alrında bir oda 
'e diikk:ln YC yıız iiç ar~ın bahçeyi havi 
mukaddema ıııaa dükhnn hane elyevm nıaa

dükki\n ( ahşap katı eskidir ) hanın tamamı 

.. Halil lbıahinı bey 
l'skfü\:mla >İnan pa~a mahallesinde Salacak 
>Dk<ıi!;ında eski 8,8 nıükercr l'C mukaddema 
yeni ~4 ve elyevm yeni 3.J. numerolu yüz 
yirmi dört ar~ın arsa iizcrindc ah~ap üı,: kac
tan ve iki bölükt~n ibaret olup bir bölliğii 
üç oda bir sola, bir ta~lık bir mutfak, diıtcr 
lııilügü biri camekan la böliiııımış olmak iize
rt• dört oda bir ~ahııi~i Ye kırk he~ ar~ın 

ar"ı iizerinde kagir mutfak ı·c bin yirmi ar
~ııı bahçeyi ha\·i ( ben eçhi mülkiyet temel
hıt.. olunur nıaıı bahçe hant: icııretcynli bahçe 
mahallidir ) tamırc mıılıtaç iki höliıklii bir 

h:ıncnin t;ını:ımı Süleyman l'chmi bey 
l(J•Hıı Cnkapaııında l lı1.ır be\' nıahallcsin<le llRn 

'i50 2106 
dülkadir beylerle Fahri\'C \'c Bedia ha:um!ai 

6317 Vefada molİabfü:re' mı\hallesinde !•:mir hoca 
sokagında eski ve yeni liç numaralı yüz elli· 
arşın ar>ıı uı:erinde ah~ap iiç katta yedi 
oda ( odaların biri camekanlı ikisi iç içe 
ve birisi sandık odası \e liçii odadır ) hir 
solıı ( s0fo kapı ile bölünmüştür ) bir tu 
ıumbalı kuyu bir tıışlıh kömi.rlük 'c oduıı
Jıık \ e yirmi iki ar~ın arsa lizerindc bir 
mutfak \'e doksan sekiz ar~ı n bahçeyi ha l'İ 
bir hanenin tamamı lbrnhim ı•cyzİ bey 

YTıkarı<la cins ue neı ·ile meYki ve miıştemilı\tı yazılı emlak 

(Altnııö blrgUn) müddetle icrıı kılınan aleni müzayede neticesinde 
hi.,alatınd& gösterilen bedellerle talipleri üzerinde takarrür ederek 

birinci ihalesi kra ve otuz bir gün müddetle müzayedeye 'az 
edilmiş l < haziran 931 tarilıine :nııisadif çarşamba günü saat ıın 
dörtten itibaren miizayideye mübaşiret olıınar,ık saat on he~ bu 

çukta muhammen kiymetini geçtiği takdirde kafl kararlarının çe
kilmesi mukarrer hulunmıı,; oldııı(undan talip olanlara meı.kür gün

de saat onbe~ buc;up;a kadar Sandık idııresiııe muracaat nlemelcn 
ve saat on beş buçuktan sonra \'Ukıı b\ lacak mıiracaatl:ırın kaimi 
edilmiycceği ve mezkör emlAke evelce talıp olanların kat·ı karar 

c;nasında hazır lıııluıımaPıkları ve başka calip zuhur eylediği 

takdirde evvelki taliplerin müzayededen çekilmb addolunacııkları 
lüzumu ilan olunur. Jr 

.; 
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Yeni Politika her akşam saat 15,30da günün bütün haberlerini alarak çıkan ve en çok aranan hakiki bir akşam vehalk gazetesicJjı ;~~ 
Ankara, Istanbul ve dünva haberlerini, öğle gazetelerinin ikinci tabı yaptıkları havadisleri de alarak 16 sahife çıkan se 

p o 1 i ika 
• 

~Y~·~~m~··-~-n~v~e~z~zi~le~r~d=e~nph:e:-r::-::a_k=:::ş_a=m==i=~=t __ e:--y=i~nii:ı· zMv•e•k•u=p~o._n._ı._alNr::lın~ı-k~e::s::;:in=i=z= •. ~- ~~ 
lstanbul Tramvay Şirketi çocuklarınıza güzeı ve emin bir tahsiı ve iyi bir terbiye lkrMllam .. iyıe.ıli•• sa 

vermek arzusunda bulunan 

EVKAT TARiFESi EBEVEYN vız FLAY FUM 
.. 
-981 ııcnesi Mayısın 10 wıcu günllndeıı ldb

lllni ahlrr kadar aıatebıerdl& 

llbtııcıl b No Hutut Hareket ,.... lııınktt lılreac 

-• • JI. • .a 
G • 
= • -()-

-iti 
J • .a • • 

10 Şişli· Tllnel { ~den· Tllnele 
elden-$1'Hrı ,çr 

' { K111tuluftan-Tilnele il Kurtuluf-Tllnet 
TUııelden-Kurtul\lf& ., 

12 Harbiye-Fatih { Harblyedın-Fatlhı 
F ıtlhı111-Harblyıyı .. 10' 

14 Maçka • Tftnel { M19kad111-Ttinelı 
Tüııelden-Mıçlı:oyı "' 15 Takalm·Slrkect { TW!mdııı-Sirkeciy. ~' 
Slıbddın-Taktlmı !'o· 

16 Maçka-Beyazıt { Maçkıdan-B'eyuaıa ~ ,, 
Beyuı.ııan-Mıçbya 14' 

18 Takılm-Fatlh { Tllıllıııdnı-Faıihı IS' 
F•tlh•·Takıl- "' 19 Kurtuluf-Beyazıt{ lanulllfUll-Beyuııa t ır 
llıyuıtıan· Kunuluta ı 7' 

814lktıqtaa·llebet• 
8eflkıattan·Emlıı&a!IM 

' il Beb•k-EmlnönQ 
Bebetı .. ·Ealııöıntıno r w 
EaılııOıılnchn·Bıbtl' 
Emln&llndın-Befiltıaea il' 
tlebekten-Blf\lnqa 

E 23 Ortaköy·Akuray( ~~==~':~ IO' 3 
il• •~ p b { Jletlkufwl·Padhı r1 MI' ... Beflkta•· ati Fııdlı1&n·8efikıap 

l Abonfd111 • Toplı:apıJ'I 
- 32 Topkapı-Slrkeol I Toııb;adan-Slrbclye ~ 11 
ut ~ Sirkeciden- Topkapıye t11 i l ı t'oııbptdan-AkHrıya 

,g ' l Abanıydııa· Y edlkulıyo g. 33 YedfkuTe-6ftRecl Yedltıılldea-Sirkectye ~ '1 
Slrkecldeıı· Y cdlkuleyı 12' f Y edllıııled.n· Aksaray• 90' 

il • .ıc 
c J 

Abaraydan-Edimeltapırı 
idtmekapıdan-Slrbclye r 

37Edlrnekapıllrkecl Sirkcddlll·Edimeklpıya IJ' 
Edlrnekapıdan -Aksaraya ı 4' 

Saaı ... 
6,00 14,1 il . 
6,M 14,3$ 

13.00 tı!,30 
13.30 14,00 

6,09 1,10 
6,10 1,10 

11,16 jll,30 
11,30 M,00 

1,'35 11,0S 
6,31 11,30 
G,15 !14,11 
6.08 t3,i3 
7,87 to.n 
1,9' ıı,o8 

.. 15 '9.at 
1J)5 U.M 

il.il+ .... 
.. ocı 14,IO 
'-06 """° ı,ı• 

J,15 

•M n.ıo 
5,56 n.se 
6,00 St,51 
6,4(1 19,38 

1,13 -.-
8,34 ııs,s4 
6,10 i4,3 0 

1.06 

t.tO -.-
""3 14,00 
6,13 14,40 

J,tO 

S,20 -.-
S,50 13,10 
6,23 t:·"' 4,19 

•• ! ................................... ] 

IST ANBUL VİLAYETİ 
DEFTERDARLIK iLANLARI 
~~ ........... 

SATILIK ARSA No 28, 32 Çömlekçiler so
kağı, Cezrikasım mahallesi, Eyüp, saj' tarafı 0-
takçılar caddesi, sol tarafı Zartan l<igork Ef. 
ars,ısı, arkası Is mail Ef. arsası, yüzü Çömlekçiler 
cadde.sile çevrilmif 80 aroındır. Tahmin edilen 
bedeli peşin para 100 liradır. Sabş açık artbrma 
2 haziı-.ln 931 salı günü saat 15 te DefterdarlıktL 

(M: 51) 

Divanı Mu~ase~al RiJasettn~ın: 
Divanı Muhasebat binasının kalorifer, elektrik tesisatı p1zar

lıkla Jhale edilecektir. Aşağıdaki busu~t tallplerin nazarı dikkatine 
arzolunur. 

ı - Pazarlık 16-Mayıo 931 tarihine müıı:ıdil Cumaneli ıünli 

Dinnı muhasebat riyasetindf yapılacaktır. 

1 - Pazarlığa iftirak edeceklerin teminat mektuplan ile feıtnl 
ve mail ehli yet Ye iktidarlarını gö~tertn vesaik ile birlikte ıaat 

15 te ha:m bulunmaları . l&zımdır. 
8- Komisyonca iktidarları kAfi göriilıniyenler pazarlıta iştirak 

eoemiytcelılerdir. 

ol - PIAn ve projeler 1 U lir~ ınukdbilindt Dival' Baıı kitabe· 
tedarik todilir. 

Çoculdannı: NEUHAUSEN, Scbaff
haaae ( Süiue ) de klin 

RHENANIA 
taHm ... terbiye möeueaelİne g6ndermeleri tavsiye olunur 
Birinci sınıf tk:art maltlmlt • Asri Hunlar içirl husu8i korsı.r • küçük 
sıaıflarde münferit donla, ( Almanca ve F'ransızcı ) - idHlı lertıİJt -
J Hi Parkı ve oyna mahalleri vardır. Çocu~lann .,bb ati için güzel bir 
mevkide ktlndir. Tıılep vuknuoda müdürivetçe ~erait ve mıhlnı ıt 

hakkınd1 mufo ssal tarlfnameler ıı;önd« rll ' r. 

Evkaf Umum Müdür
lüğii vakıf akarlar mü
dürlüğünderı: 

Bir 1ene müddetle ll'lllT fçlrı 
Müzayedeye vazolunan emJAk 

f - Dördütxıil vakıf banın atma katında t No· oda • 
t - Haıu iklıtci utlıtda i, 4, 1, 6, 8, 8· I, 9, n fi, ro, 

ı~ to, ııı, ta. 14, 11. ıı, 2s, •9. 80, aı. "· u, 
81, 89, Mo, odalar. 

1 - Hanııı dördtlncü katında 7, 8, 8-1, il. 10. 11, I~ 18, 
14., U, 16, 18, tQ,, 10, 21, H, fr, 28, 19, 8o, 81, 
n, sa, M, 35, aG, 17, ıs, 89, 40, No. odalar. 

Mllddeti kıan 1-6-981 den 1· 6-0lt carlhlııe kadar btt Mnedir. 
••• 

İki sene müddetle icar için mttzayedeye 
vaz olunan emlak 

4 - Diitdftncii vabf lıatHn 11 ma katında 18, 18 No. odalar. 
il - Hanın birinci k.annda «>. ti, 14. 17, 10. i 1, 2i, 89 

No. odalar. 
6 Hanın lir.inci katında 13, il No. odalar. 
'1 - Hanın dördllncü katında 21, 24, 211, 26 No. odalar. 
Müddeti icar: 1·6·981 den 1·6·983 tarihine kadar lklsenedı. 

• • • 
Üç sene müddetle icar için müzayedeye 

vazolunan emlak 
8 - (lördüııeii nlufhan zeaıin katta 5 No. te-lefon mab~i 
9 - Hanın :emin karında 66-17 ve 8· 1 No. map;aaalır. 

' 

10 -Hıının uma kaunda ı, 4, 7, 8, 1 ı , 1 S, 17, 19 No. odalar. 
11 - Hanın bl.rinci karında &, 11, 191 ! 3, 24, 15 No. odalar. 
il - Hının ikinci kltında 1, 8, 33, 31S, 36, 38, -lll No. 

odaW, 
~dded icar: 1-6-911 den 1-6-034 tarihine kadar üç seMdir. 
Mebdei icarlar. Eski lllÖlteclrltt İçin aktin hJtamı- Yeni mügtc· 

ctrler içta tetliaı rartbidlr. 
Müddttt:i. müzaytdr. 12 mıyıa 98 J dan 1 haziran 981 salı Küntl. 
8alida möharl'ft' -•Ak kirap verilecetınden müııayedeye vazo

lunmuttur. Taliplerin yeTIDI. ihale olan ıon günün ııaat on dön 
bufUğlına kadar .-rtna•eyl okumak ve teminatı muvakkatı ltı 
ederek 11töayedeye iftink etmek Uzrc lauabul ltkval müdürlll· 
IUJıde vakıf abrlır mild(lrlüpne mtlncaadan ııan olumır. 

Evsaf '" mUftemllacı halı:lande mah\mat alınak: isteyenler bu 
müddet ulfında ınüuyede odasına müracut ıedenlı: ecri mllil 
rıporlannı görebilirler. 

tavsiye: 

Kumaş Ticarethanesinin 
celbttrııif oldııtu mıbııol tetiıll lrıpliı komıtluın klffeel nlııbetl 
lııran llıdulı aatmalru oldotııadan, mühayututızı k•rarllftırmıdın 
ıvol lowıbul'd., Sııkaıı Hamamında ntt depoyu aiyaret ıylımeıılli 

rica ıdlf. lıbu fınıtı kaçı111llmanııt -ıuıııız 
illlln11ndancbr 

' ' • 

Umum h•••r8tt yUzd• yUz lldUrllr 

VIZ FLAY F UM'u bir ker• ıccruhe 

ederseniz her haldo daima kullanmalı: inı 

yocıkslnJz. XOXUS U GAYET HOŞ VE 'IloeR.M.Hollingsh .. dCo. 
ZARARSIZDIR. CAMDllN, N. J-

VIZ FLA Y PUM markuını itıimal ederseniz kapsüliin iç tarafındı 

(WHJZ. kelimHlnl buldutumu:ı tıkdlrde il LiRALIK BiR iKRAMiYE 
kuıamak tılllnede malll< o&acaltsıaız. Bu ikramiye bayiiniz tara fı ndı n 

d•rhel tediye odilıcılttir. 

vız FLAY FUM Bakkaliye mağazalarında Vt 
ecza depolarında 11tılır . 

\Jaunı depotw Galata, FrmkJ•" Hım-Telefon Beyoğlu: 3080 

• •••••••••••• •••••••• DİKKAT ... ._. .... .._, 
Saçlannızın evvelki na· Kabızlıktan ıikayetiniz 
tnrel rengini ister misiniz vana 

Teerlbelerlı pik Yllf ... ede•· 
•uvalık 1ar111... be~ 18tlmal 
vı oıtdı 11lt leke oluun kabızı 
bınbnyırı ( N!· tabii bir bah 
ROXOM) ııaç b~ retlrtr ve rat-

-• .';\r ,_daıı bir defa beti um-iye 
iııtimıli Iİllİ memllllll b•akaoıltar. kazanan nebati ll!Gthtl (A· 
Pl .. ı 100 K-•· Hor ıc11- YERIÇ) haplarını kullanı
lwıe .,. patuaıörllııde ... ,,. nss. Platı 15 kurllftilr-
.., Her eczahtıaede arayanız. 
D9p0.MI letsnllul .. h.•lmpt Kazaell- H•ll No, za 

•MMll~ .. Tqra için aeentıl aranıyor 

m a ve ytam 
bul şubesinden 

ası Istan-

Kiralık Emlak 
Mevkıl Ye nni Bedeli icarı 

tenevi8i 

164 Galatada Kemanke' Karamuıtafapaşa mahallesin· 
148 de Halil paşa sokağında 16·18·20 ve Karamuıta· 
249 fap&fl ıokağında 17· 19No. lı Bahriye Lokanta11. 1,000 
28!! Beylerbeyi Bostancıb-.ı mahallesi pazarhyığı 

sokaği 2 No. lı Suyolcu koğuşu 
188 Beylerbeyi Boıtancıbaşı mahallesi Gazhane ~o· 

kağındı m. ıı No. k Bostıın-

284 Fındıklı Mollaçelebi mahallesi Mollabayırı sa
katı 1 1 No. lı ahır. 

iSl· 16 Beykoz Tokat çiftliği dahilinde dere-Dıbağhane 

50 

too 

860 

ye kır kahvcslle mahdut tahminen iki dönüm •ı 

ırazt ~ 10 
i6 I Üskiidarda Altunizade Os111anlye mahallesi atik 

koşu yolu cedit Fuat Rey ~okagındı 4· 6 No. hane 180 

Balida yazıh emllk bllmilzayede birer seııe müddetle icır 
edileceğinden taliplerin yevmi !lıaleye müsadlf 23-1· 19ll 1 cuma•
telİ günü saat On altıda şubemize müracaatları 

, ........ SARK ........ .. 
Çikolatası her yerde bulunur. 
Fabrikası: latan bul Tahta Kale 

~--T.elgraf adresi: Şark Şeker fabrikası .... 

Karacabey panayırı 
Buru v~yıetine. ıııcrbat lıır ... bty kuabu cıvll'Jflda çifte b-

8 agııçlar mrYkıinde her ıııeıı. k11at edilen J>llllJI' bıa - da 
dört ıün devaıa etmek iizrt mıyıauı 16 ncı ula ,Uıril ltülat edi
lecelı:tl.r. Meslrlr puıyırda Mı tüıfll haJYlll "' •mteal ticariye 
ıh~ vtrl'i icra lrıhnacaıt ve ,....,..._ Wır ... eneWeıı at 'J .. 
rı~arı y&Plia'111l ltiıı oı.n.,. 

Biıtündün~ada 
ParJıer Duofold 

flütün ' 
llsanlan j 

Yazar ~ 
Büı&at •onyaalll 

ite.men bGtilo mcmle
kcderinde ı6 milyon 
~id• lulo ID- Puker 
lhiotol.t ı..ı-ı.oı imi· 
kniyor. ., tmd1ui ..-e 
lf7 moden ookcmmtllltı 
lıolo .ı... Pulıot Duofold, fin,. lıal<mleılnin bcp
.W- kftrfl. 

Y •ılctlto PMAl<I• 
~ .......... _..._ 

Paılıu DuoloW bildin 1 
ıw-ı.da içinde ... 
pbıılı •• .,. IUılay r:•n 
ka1ea•lr. K cıt 
tbalade kayultto onu 
ldaıe Mmelı Wldlı. Ne . 
JOJıualuk, ne zahmet, n• 
4e ı.tçbı. ........ ..ııp ,....... .. 

Duolold bdat m6lı:em· 
- bl.r bkın tcmiD edilmeL Bu kalem 
kltllm•s. taafik ile 
4olduıma di!ı&m••I 
elc-aa, •C• ••ala-. ..... ,-~ ...... ...... 
........ • ı.. J1,J() $,_,.., • " u.oo 
l11:tıior • .. JJ.J() 
l.ad1 • u IJ.JO 

\~= 
1.111 
G.DielmannsBül 

,Yulfon /kınUnan. 
mmıMdat ilan il/ I~ 
·~ 

-
llıanbul llı:incı Ticaret Mahke

meılDd••: 
Muk!dde,.~ lflbıaa karar veril· 

mıt olaa Kutac•lardı Blyillı: lutooıı 
huında &oda koıtik ııclrl Aaeo •• 
Mirdlkyan tirketine izafetle türekA· 
dan Mui~ Aıeo Efıadlrıin altteyledltı 
to.gordattı11u11 ıudlki 18-5-0fl tar!· 
hine miliadlf pazuttıl gön(! _, 
13 buçultıa tıyln ıdlldll'I lora '' 
tftu kanıııtun•n 287 lııcl mMdeslR• 
ıevllkan llh olua11r. 

Pertevııl-,ııl vakfından : 

$ifli'de lacı Plfı ıokıgııwk 
Validt aputımınınm 7 No. daireal 
lıiı Mae mftddıtle talibi ubtl9iııd• 
iM cSt bedali .aavec1t ltadrJi 1*'1r 
bndıı ~lmejirel bir halta mOd-
dede ıemdWlne t.. Yeltlm.lf ~' 
möuyede ctlDI olmet ... Hl Mayıt 
031 4:11mQtcll Ulıı1I ı•ytrı ıdlllllif 
olmıtlı tlltplırln ynıııl mıııtı~ 
.... 15 ı tadar ı.ı..ıı.ı Rftaf mli
dtırlyııinde Putevnlyıll 1tkll klaıı· 
.... , ............ ı.. .... at 
et .. ı.rt 


