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Si"en1n Ah .. •ıi 

Bir Mücadele 
Senesinin 
Plançosu . --

Siirt Meb'usu: MAHMUT 

Yeni Meclis açıldı; Cümhu
riyet Halk Fırkasının büyük 
kongresi yapıldı. Bu hadiseler, 
normal zamanlarda mühim sa
yılmaz. Halbuki içinde bulun
duğumuz ahval ve şeraite göre 
meselede bazı hususiyetleı· 
mevcuttur. Şüphe yok ki, Tür
kiyede yeni bir faaliyet hayatı 
başlıyor. Bu başlangıç ayni za
manda bir mücadele senesinin 
nihayet bulduğunu da ifade edi 
yor. İnsanlar, ekseriya, yaşa
dıkları devirlerin mahiyet ve 
ehemmiyetlerini idrak edemez
ler. Bir seneden beri, memle
ket hümmalı bir politika faali
yeti içinde çalkandı, durdu. Bü 
tün bir sene, koyu ve karışık 
bir mücadele içinde geçti. Bu 
mücadele senesinin tarihini ve 
pilançosunu yapmak, atiye ait 
mesai ve faaliyetimiz için alı
nan ders ve tecrübelerden isti
fade etmek laz1mdır. Hadisele
rin cereyan ettiği günlerden u
zaklaşmış değiliz. Mevzuu ba
his mücadelenin ne gibi sebep 
ve saiklerle açıldığmı hepimiz 
hatırlıyoruz: 

Memleket, tek bir fırka ile 
idare ediliyor, Millet Meclisin
de bir muhalefet ve mürakabe 
teşekkülü yok. Efkarı umumi
yede bir nevi memnuniyetsiz
lik, kararsızlık hissolunuyor. 
Memleketin umumi idaresinde 
hir düzensizlik, bfr ahenksizlik 
olduğu kanaati bazı zihinleı·de 
yer bulmuş ... Umumi hayatta 
buhran ile ifade olunan iktısadi 
ve mali bir tazyik hüküm sürü
yor. Bu tazyik, bütün dünyayı 
saran umumi bir buhrandan mı 
geliyor, yoksa memleket idare 
sindeki noksanlardan mı, doğu 
Y~r efkaıı umumiye bu noktayı 
bı~ türlü ayırt edemiyor. 

Matbuatta müspet ve verim
li bir haı·eket yok. .. Şurası mu 
haklcak ki; matbuat hürriyeti, 
tenkit hürriyeti, heı· nevi teftiş 
ve mürakabe hürriyeti olmıyan 
bir idare ne kadar iyi yürür. ne 
kadar muvaffak olursa olsun, 
netice gene aleyhindedir. Hür
riyetsizlikten tenkitsizlikten 

' en ziyade iyi idareler zarar gö-
rür. 

Bu sebep ve haleti ruhiye, 
Cüınhuı·iyet Halk Fırkasını, ye 
ni bir siya5İ fırkanın teşkiline 
sevketti. Türkiyenin son yirmi 
senelik politika hayatında mu
halif fırka tecrübeleri daima 
menfi neticeler vermişti. Mem
lekette ne kadar fena ve fesat 
unsurlar varsa, hulul yollarını 
buluyorlar, muhalefetin etrafı
nı sarıyorlar, onu yıkıcılığa teş 
Vik ediyorlar öyle ki, muhale
fet şeflerini hüsnii niyet ve sa
rnimi faaliyet hislerile müceh
hez olsalar bile fena cereyanla
rın, mukaddcı· akibetlerin önü
•1e geçemiyorlar. Tecrübe edil
miş şeyleri yeniden tecrübeye 
kalkışmalı mı idik? Tereddüde 
mahal yoktu. Zira, inkılapçı fır 
kanın bir vazifesi daha vardı: 
Milletin siyasi terbiyesini teka 
ıııüle götürmek, siyasi hayat 
ve seviyesini yükseltmek ... Hiç 
bir mülahaza; Cümhuriyet 
Halk Fırkasını bu vazifeyi yap
maktan alıkoyamazdı. 

Cümhuriyet Halk Fırkası u
mumi reisinin fırka kongresin
de okunan beyannamesinde bu 
vazife ve mecburiyet şöyle izah 
olunuyor: 

"Vatanda, Cümhuriyetçile 
riıı, içtihatçı/arın serbest orta
ya koyabilmelerini temin et
meyi ana vazifelerimizin ica
bından saymaktayız. Bu sebep
ledir ki devlet idaresinde bi
zimle hemfikir olmıyan dost
larıınızrn muhalif bir fırka teş
kil etıııderini tasvip ve teşvik 
ey/edik. Bütün fırka teşkilatı
nııza yeni doğan mulıalii fırka 
111 ıı dostane .karsı/anmasını tav 
.sı_vc ('itik. Biziı~ hattı hareketi 

ismet Pasa mühim bir nutuk söyledi 
C.H. Fırkası büyük kongresi ismet 
Pş.nın mühim bir nutku ile kapandı 

iki gongre 
ve biz 
Murahhaslarımızdan 

birisi dün gitti ------------·-----------~ 

Bir çok müşterek dilekler önümüzdeki senelerde 
peyderpey mevkıi tatbika konacaktır 

Belgratta toplanacak ol•n Balkan 
C eminizm kongre•İ ile Prağda bu 
ayın yirmi be.in
de .. ktolunacak 

beynelmilel parla-

Hayrı Bey Süreyya Bey Sadullah Bey Murat Bey 

Çok mühim bir teşebbüs ~---------~~-·~---~~~--~-~ 

Büyük Kongrenin 
Muvaffakıyet 

Temennileri 

kası kongre&İnİn son celsesinde U
mumi Merkez idare hey'etinin inti

habmı müteakip Başvekil ismet Pa 
şa Hazretleri şu nutku İrat buyur
mu~lardır: 

Muhterem Efendiler; 

rını vazıh bir surette gösterir, can
lı bir misal halindedir. Büyük Reisin 

dediği gibi bu millet ve memleket 

işlerinde vazifedarların fikirlerini 

her türlü kayıtten azade olarak isti-

kere tarzının hayırlı neticelerini bu .. 

gün buradn il<tıtaf ettik. Memleket 
te iktitaf edecektir. 

Encümen mazbataların ekserisi 
Üzerinde tetkikatını bitirdi 

mentolar kongre
sine i~tirak ede
cek olan murah-
haslanmızdan Sı-

vag meb'u.su 

Necmeddin Sadık 
Bey dünkü eks-

kongresine 
rak edecek 
Türk Kadın 

işti-

olac 
Bir. 

)iği azasından Se 
niha Rauf Hanım 
da Belgrada git
mi~tir. 

Diğer murahhas 4' • .:>auık B. 
Ruşen Eşrf Bey istasyonda 
de bir kaç güne kadar hey'ete ilti
hak edecektir. 

MurahhaslarıınJz evveli\ Belgı·at
taki Balkan feminizm koneı-esine i.ş.

tirak edecekler, bilahare Necmeddin 
Sadık ve Ruşen Eşref Beyler Prağa 
gideceklerdir. 

Beynelmilel parlamentolar kon-
gresi '•iktisndi buhran'' da ruzname 
sine idhal etmiştir. 

Kuponlar 

-
Harici ticaretimiz için 
bir şirket tesis edildi ! 

İş Bankasının iştirakile vücude ge· 
len bu teşebbüs hemen fi'Je geçiyor 

--···--
Şirket Avrupada 
da şu beler açacak -
İsim: İş Limted 

'I Çok hayıı·lı ve memleket için t 
çok faydalı bir teşebbüsten ha- ' ıl 
berdar olduk. Başta lş bankası 
olduğu halde en muteber tacir 
lerimizden F ortun zade Murat, 
Şerif zade Süreyya, Şerif zade 
Sadullah, Ak Osman zade izzet 
Ahmet Rüştü zade Hayri Bey
ler tarafından beş yüz bin lira 
sermaye ile b' r limted şirketi 
teşkil edilmiştir. Şirketin ismi 
(İş Limted) tir. 

. Maksadı da alelumum ihra

• 

' 

Müzakeraİ nezan1an cat ticareti ve komisyonculuk
. k" f d k \ tur. Şirketin en esaslı gayesi 
ın ışa e ece ? ' mallanmızı dünyanın her tara 
ANKARA, 18 (Telefonla) fmda tanıtmak, pı-opaganda ve 

- Hamiller miimcssilleri ile yahut başka sebeplerle şöhre
müzakereye bugünde devam e- tini kaybetmiş olan Türk emti 
dilmiştir. Dün de bildirdiğim asının itibarını iade etmektiı·. 
vechile heniiz ihz:>ri sflihada o- Harici ticaretimizde en ziyade 
lan müzakeratrn nP zaman in- şikayet edilen şey, mallarımı
kişaf göstereceği kestirileme- zın kontrol edilmemesi ve bu 
mektedir. yüzden bazı tacirlerin bir az 

fazla kazanmak hevesile Türk 
emtiasının şöhretini tehlikeye 
düşürmesidir. 

Yeni şirketin eı1 esaslı gaye
si, kazançtan evvel temiz mal 
vermek, kendi maı·kasile verece 
ği mallaı·da hiç bir yolsuzluğa 
meydan bırakmamaktır. 

Beş yüz bin liıalık sermay::!-

iş Bankası umumi müdürü 
M Celt1l Bey 

nin yarısı İş Bankası tarafın
dan yarısı da diğer şerikler ta
rafından verilmiştir. 

Bu yeni şiı·ketin teşekkülün
den de anlaşılıyor ki, Türkiye
de harici ticaretin inhisar altı
na alınacağı hakkında ortaya 
çıkarılan şayianın aslu esası 
yoktur. 

lş Limited şirketi bu sen~ 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

BERLiN, 17 A. A. _ "Ga-
1 z.etteGenerale d' Allemangne" 
Başvekil ile hariciye nazrrının 

Belediyeye 2 milyon 
liralık varidat! 

Londraya ya
pacakları se- Tapu kayıtları Ermeni Pat

• yahata ait pro 

j Hey' eti umumiyeye sevkedilen mazba- gramı ııeliret-
! talar cumartesi müzakere edilecektı"r mi:ştir. 

rikanesine hak vermzgor 

ismet Paşa -------, 
Piyango 

KUPONU 

11 J 
Bu kuponu kesip 

saklayınız. --
Plysngo lafsiUllı 7 net 

sahi{ eaılzde<ilr. 

1 
Bu progra-

ANKARA, 18 (Telefonla) - ı nop vilayetleri intih~b:na dairdir. ma nazaran 
Mazbataları tetkik encümeni kendisi , lki Kütahya m.t/usum.ın vaziyeti Alman nazır
ne. h.~'·al~ edilen ~azbat~ların ekse- ~, haicktnda iıı:;e encümen henüz kararı- ] arı J H azİ
rısı uzerınde tetkıkatını ıkmat ede- nı ''el'miş değildiı·. Tetkik e:ıcürne- randa akşama 
rek kararını vermiş ve hey'eti umu ninin ka.t·cı.rl~rıru b!Idiriyorurn: doğru Londra 
miyeye arzehnistir. Encümenin bu 1 - Kayseri meb'ıısu Ahmet Tev ya varacak
husustaki mazbatası tabedilerek bu - fik Beyin mazbatası aleyhin~ eski /ardır. Bir gün l~ı. Brüning 
gün meb'uslara tevdi olunmuştur. Kayseri meb'u•larındon imam zade sonra Clıequers'c gidecekler, 

Omer Mümtaz B. muhtelif makam- 7 Haziranda Lo:ıdraya döne
lara müracaatta bulur.arak şu mad- . cekler, 8 Haziranda kralı ziya
deler üzerine şikayet etmiştir: Mer- ret ettikten sonra Berline av
ke::de>ı aldığı reylerden dördünün det etmek üzere Londradan ay 
eksile gösterilmesi, başka bir avukat rılacaklardrr. 

Halil Beg 
Mazbatalar cumartesi inikadınila 
müzakere edilecektir. 

Encümende bir karara raptedileıı 

mazbatalar Kayseri, Bolu, Afyon 
Karahisar. lspaı·ta, Aksaray ve Si-

Ahmet B. namına verilmiı: reylerin 
Ahmot Tevtik B. namına geçirilme 
st, kendic:i İcin cııki harflerle 'VerJ!
miş iki reyin reddediiınesi, hir ~e

yinin ele iltibr.stan dolayı l.abul o- 1 

Iurunaması. 

Tetkik erı.rÜ!l~cni Omeı· l\1.ümtaz 

Damping 
Tiirhiyede Rus 
d<tr11pfnrıi cırr ını, 
(JOfz 11111 ? B. in reylcı·in tekrar tadat ve tasnifi 

yolunda sci·dett:ğ; rı!-zusunu is'af j. 

çi.n kanuni bir lüzum ve mecburiyet 
görmiyerek iddialc:trının varit olma 
dığı kanaatına varmıştır. 

2 - l(ayserj meb'usu Çoşgun 

BP:;linden itibaren he
pimizi şiddetle alakadar 
eden bu mesele üzerinde 

ı bir makale silsilesine 
başladık •• 

Osman B. aleyhinde ise Develili 4 iincü sahifede .• 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Hahet· aldığımıza göre belediye Sürp Agop mezarlığı davası için Ta 
puda yaptırdığı tetkikati ikmal etmiştir. E•ki kayıtlar arasında, Fatih 
Mchmedin lstanbulu işgal ettikten sonra, burasını ilk Ermeni patriğin• 

verdiğine dair bir işarete tesadüf edilememiştiı·. Buna mukabil bütün bL 
civarın Bayazıdı Veli vakfından ol<luğu meydana çıkmıştır. Belediye bü. 
tün bu vesaiki mahkemeye ibraz edecektir. Muhakemenin artık uzamıya. 
cağı ve yakında belediyenin lehine biteceği ümit edilmektedir. Belediy~ 

Sürp Agop mezarlığını üzerine alınca, burasını kısım kıı::ım satacaktır 

Burasının ikl milyon lira tutacağı tahmin edilmektedir. 

.... ···-·· --·· .............. _ .. -······ ........................ ·-·· ....... ······-. ···--·-·-····· ... ~. 

Bu adan,ı, sJkaktaki çöp sandığını dökmüş paçavra 
ayıklı.ı;or. lnsa11 bunu gördükte11 sonra neredesin Be' 
di_ve demekte hakıız mı olur acaba? 
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\'o : ,, Yaz1n : M. Yavu.ı 

Yer altında yol ! 
Papazlar bu yoldan ta Edirneka

pıdan Fen ere giderlerdi 
- Herkes öyle söylüyor ..• , !ağının altında bir bıçak yarası 

Fakat, b~n bu sözlere inanmıyo il itti ... Klio, saçlarının ucu ile 
rum. Kostantin Bizansın muha bu biçak yarasını kapatmağa 
sara ve tazyik edildiğini görün uğraşıyordu. 
ce, Venediklilerle birlikte firar Sultan Mehmet güldü: 
etmeğe harar vermitti •• O va- - Bu bıçak yarasını boynun 
kit hazinesinde bir akçe bile da mühim bir hatıranın mezarı 
m~vcut değildi .. Saraydaki kıy gibi saklıyorsun ... Aç saçlarını 
metli eşyasını, nakli mümkün bakayım! 
olan mü::evherat mukabilinde Klio sıkıldı: 
s;:tmağa başlamış ve bu suretle - Bir hançer yarası, Padişa 
el altından servet cemine çalış- hım! Tarihe karışmış bir mace 
mıştır. Ordumuz Bizansı bir- ra ..... 
de.ı bire muhasara edince, mem - O hançeri, boynuna, han-
leketini mii!.lafaa etmek lüzu- gi hain elvurdu? 
munu 'hisseden Kostantin, Ve- Bizans dilberi önüne baka-
nediklilerle kaçmağa cesaret e- rak itiraf etti: 
de.nemişti. İşte Ramonos Por- - Kral Kostantin ..•• 
tos civarında izi keşfedilen defi Sultan Mehmet gözdesinin 
nenin esası budur. Bizansın son yanağından öperek: 
kralı memleketini müdafaa e- - Ben onu görür görmez an 
derken, menfaatini dütünmeyi lamıştım, dedi, senin gibi zarif 
ve mücevbederiı:i kolunda taşı ve güzel bir kadının boynuna 
mai{ı da ihmal etmemiştir. ancak bir hükümdar hançeri 

- Bu mücevherlerin nerede saplanabilir! 
gömülü olduğunu yerlilerden - Bu yara, Türkün kapadı-
bil .. n yok mu? ğı Bizans tarihine geçecek ka-

- Bir mum taciri bana ge- daı· mühim bir günün hitırası-
çen gün şu izahatı verdi: dtr, Padişahım! Müsaade eder-

"Edirnekapıdaki küçük kili- seniz anlatayım! 
s nin altında gizli bir yer var- Fatih başını salladı .. 
dıı·. Papaslar, gece, bu yeraltın Klio sözüne devam etti: 
daki yoldan Feneı·e inerler. - İki sene evvel.. Mehtaplı 
'oatant:n kıymetli eşyasını her bir geceydi •. Türkler, etraftaki 

halde bu yolun methalinde bir Rum köylerini basarak, koyun 
yere gömmüttür. Çünkü, Kral, sürülerini çeviriyor ve köylüle
Bizans sukut ederse bu gizli rin paralarını cebren alıp gidi
yoldan Fenere iltica ederim de yorlardı. O gece sarayın bahçe 
mişti . ., sinde büyük bir eğlence tertip 

Ben ihtiyaten orasını da a- edilmisti. Kral Kostantin, ha
rattım, kazdırdım .. Bir ~ey çık vuz ba\ında kurulan muhteşem 
madı •• Mum tıociri hala Kostan bir taht'a ot•ırmuş, misafirleri 
tınin ölümüne inanmadığı için, le beraber eğleniyordu. Gece 
onu bu gizli yoldan kaçmış zan yansı olmuştu .• Ben o vakit, 
nediyor. Halbuki, Kostantin, maiyet zabitlerinden Anivas 
5 mayıs sabahına kadar surlar- isminde bir gençle sevişiyor
da bizimle göğüs göğüse har- dum. Kralın sol tarafında ben 
b~tmiş ve bizim askerlerimiz- ve Anivas oturuyorduk. Bu es
d n biri tarafından bilinmeye- nada, bahçenin methalinde bir 
rek oldürülmüştür. gürültü koptu .. Acı bir feryat, 

Kl'.o hayretle sordu: meclisin bütün neş'esini kaçır
mıştı •. Biraz sonra genç bir ku 
mandanın göğsünden kanlar a
kuak Kralın yanına doğru gel 
diğini gördük. 

- Kral sizin elinize geçsey 
dı o u öldürtmeyecek miydi-
niz? 

- Hayır ..• Benimle, askeri
nin &on ferdine kadar çarpışan 
bir Kralı diri diri yakalamak ve 
onunla uzun uzadıya konuşmak 
isterdim ••.. Kostantini esir et
mek, işgal tarihinin en mühim 
hadiselerinden biri olacaktı. 
Bizııı:ıslıları senelerce batıl iti
k,.tlaria oyalayan mağrur bir 
hüHirndarın yegane sermayeıi 
ola.n gurur ve azametinin bir 
ande naaıl söndüğünü görmedi 
ğime müteessirim Klio! 

Fatih, genç kadının uzun saç 
!arını okşarken, gözüne, sol ku 

Fatih, tarihe karışan bu kan 
lı macerayı merakla dinliyor
du: 

- Kimdi bu kumandan? •. 

- Sur haricindeki köylerin 
asayiş ve inzibatını temin eden 
me,hur Makedonyalı Nikola .• 

- ismini ve şöhretini işit
miştim... Muhasarada yarala
nıp ölmüş, değil mi? 

- Evet, Padişahım! Bizan
aın fethinden beş gün evvel öl
mü, ... Nikola, o gece kralın hu 
zuruna yaralı olarak geldiği za 

HaJtalth Edebi ~luaahabe 

Ahmet Hikmet 
Vefatının yd dönümü münasebeti ı 

le Türkocafrında geçen sene 20 Ma
ya.ta. Ahmet Hiknletin hatıraıı taziz 
ediirni~tı. O, hısli ve '.fÜzel sahifeer 
yaı.mı' bir edip ve Türklüğe hizmeti 
dckunmut bi• muharTirdi Edebiya
tınırza ve milliyetimize muhabbeti 
olanlann onun hatıra•ile ali.kadar ol 
Tıal~rı tibiidir. F~kat ocak Türklü
ğün hi\<liınini tebcil etmeii unutma· 
rl•! ~~ m::tbuat bu eıki emektannı 
>·adttmeği batırlıyamarnıştı. 

1870 de doğmuı olan Ahmet Hik
met, Fransızcadan yapmıt oldutu 
bazı küçül< ttteümelerle matbuat ile 
mine ta l'ençliğinde intisap etm.iıti. 
Onu" -meseli "Leyli." l'ibi- 1309 
ıenesinde yani bundan krrk ıene ev
•el neıretmiı olduğu hiki.yeler var
dır. Vakıa sonradan bunları kendisi 
de unutıtli\k istem.itse de 1309 da in
ti~ar ebnİJ olan °Tevcibi Vecih., ün
vanh küçük hikayeıini "Hiristan ve 
Gülistan,, kitabına ithal etm.iıtir. Biz 
de 1300 •cnelerine doğru ilk küçük 
•debi hik \yeleri netretmiı olanlar 
Recai Z~d~ Ekrem, Sami Pata Za
de Sezai, Unaki ZRde Halit Ziya 
•e Nabi ZRde Nazım dır. (Hep za
degan!) ""laristan ve Giiliıtan,, da. 
ki "Muammai dil., ve (Yeıil yuva) 
hikayeleri de 1311 de yazıldığından 

Vefatının gıldönümii 

külliyatından olarak intitar eden 
''Hiriıtan ve Gülistan,, ünvanlı ki
tap muharririnin yedi ıekiz senelik 
bir zamanki yazılarını cemediyordu. 
ilk parça, Hiristan ve Gülistan bel
ki franıız rom.ancıları Roıny kardeı 
lerin büyüğünün o zamanlarda neı .. 
rettiği "Elem d' Asie,. gibi bu yolda 
bazı hikiyelerinin ilhamı ile ve ıüı
lü ve giizel bir üılüp itinaıile yazıl
mıı edebi ve f&İrane bir maaaldır. 

Kitapta bundan ıonra ruhi tahliller 
den mürekkep hikayeler,daha sonra 
da "monoloı., mukabili kullanılan 
bir ti.birle "haıbihal., ler l'elir. Biz
de hasbihal diye ilk monoloıları ya
ı:an zannederim ki Ahmet Hikmet
tir. Bunlar araıında "Yeğenim,. pek 
töhret bulmut komik bir parçaydı ki 
alafrangalılık cereyanının pek aley
hinde tefsir edilmit bir karikatürü 
idi. 

" .:u. Ahmet Hikmeti kücük hikaye mu-

Mübalağa sayesinde yapılmrt bu ko 
lay tuhaflıklardan sonra tam edebi
yatı cedide zevkinde "Mensur şiir
ler., vardır. Oyle ki bu kitapta her 
parça baıka bir mektebi edebinin u
sulüne l'Öre yazılmıt gibidir. Görü
lüyor ki muharrir kendiıine teıir et
mit olan her büyük eser kartısında 
o nümuneye cöre tam bir eıer değil 
fakat bir küçük hiki.ye yazmııtır. 
Gerçi bun]ar kendi tarzlarında mu
vaffak olmuş parçalarsa da hepsinin 
bir cilt içinde toplanıtı bir vahdet 
ve ahenk temin etmiyor ve ıahife)eri 

.., ı 1 ' ~-... ri.ri ola,.ı.'k onlardan sonra ilk saf-
~. ·• .. ,·etmek lizım gelir. 

ıı !. ~iy._tı Cedide Kütüphanesi,, 

- . ~ 
AlLLIYET SALI MAYIS 1931 

HARiCi HABERLERm. 
Avrupa birliği komisyonunda 

---------~---·~-----------~ 

Fransızların verecekleri muhtıranın 
malum oldu 

.... 
umumı 

hatları ve esasları 

Heyecan ve 
şiddet! 

Dan çiğ' de Leh 
düşmanlığı 

gittikçe artıyor 
Vera.ay nıuahedesinin Avrupa ha

ritasında yaptığı değitikli.klerin en 
mühimlerinden biri serheı Dançii 
ıehridir. Lebiatanın bu tehre uza
nan bir koridorla, denizde mahreç 
edinmeıini tem.in için yapılan bu de
iitikliğin l'ÜnÜn birinde vahim bir 
netice vermesine intizar edilebilir. 

Zira son bir seneden beri hu
sule gelen bir çok hadiseler, 
böyle bir neticeye işaret mahi
yetindedir. Serbes Dançig şeh
ri bir ayan meclisi tarafından 
idare edilmektedir ve bu mec
liste gerek Cemiyeti Akvamın, 
gerek Lehistamn birer komse
ri bulunmaktadır. 

Fakat son zamanlarda Dan
çiğlilerin haleti ruhiye/eri Leh 
lilere karşı hayli değişti. Oka
dar k! bir Lehli Dançiğte kendi 
lisanını konuşamaz, nereye git 
se hakaret görür oldu. Bu ha
letiruhiyeyi tevlit eden sebep, 
Hitler taraftarlarrnrn vucüde 
getirdikleri teşki!a.ttır. Serbest 
şehirdeLehistarıa azami müşki 
lat çıkarılır. Hatta bundan bir 
ay kadar evvel, Serbest Dançiğ 
şehri ayan meclisi Lehistan 
hükumetine bir nota vererek. 
artık limandan istifade edemi
yeceğini, zira Lehistanın inşa 
ettirdiği Gdnya limanının ih
tiyacrna hifayet edeceğini bil
dirmişti. 

Bu vilziyet ve bu şer;>.it dahi 
linde kendisine mevdu vazife 
yi göremeyen Leh komseri de 
istifa.çınr vermişti. 

Görülüyor ki, Serbest Dan
çiğ şehri gittikce şayani dikk;ıc 
bir tavır takmıyor. işte bir ha
ber daha: 

VARŞOVA, 17 A.A. - Pat A . 
jansının Dantzig• de çıkan gazetele
rin nqriyatına .-_tfen verdiği bir ha
bere göre, mezkUr şehirde Hitler 
taraftarları bir cok nümayişler yap
mak tasavvurunda bulunmaktadı.r. 
Bu nümayitlerde Prusya hanedanın 
dan Prens Auguste Guillaume bazı 
beyanatta bulunacaktır. 

Diplomasi 
ve 

Tasarruf 
Bütçemizin yekunu 185milyon lira 

ya iniyor. Geçen seneye nispetle 37 J 

milyon lira dllha az demektir. Yani 
bu miktar tasarruf yapmak l~zımdır. 
Yapılacak ta~arruf ara'!ında. Hari
ciye Vekaletinin kadrosu da geliycr. 
Hariciye Vekileti, hariçte yüksE:lt 
memurların bir kı,mrnı ıeri çağıra

caktır. 

Yerlerine de kims~ gönde.rilmiye
cek Bazı sefaretler, maoılahatgüzaı·
lar tarafından id<\re ed.ilccek. Müs· 
tetarlarrn yerine bat ki.tipler, başka
tip olan yerde de ikinci ki.tip iş gÖ-

recek. 
Bu, fenli bir tedbir değil. Bana 

kalsa, hariçte temsil meselesini radi
kal ~ekilde hallederim. E vvelii 11la
hata, bütün büyük elçiliklerin ilgasi
le başlarım. Şimdiki siyaıet alemi 
İçinde büyük elçilerin yeri yoktur. 
Büyük elçilik, mutl•k hükümdarlık 
zamanındaki eıki dip!omaıi ileminin 
hususiyeti idi. Büyük elç~ bir hüku· 
metin diğer hükUmete gönderdiği 

mümessil değil, hükümdarın hüküm-
dara gönderdiği mümes~il .idi. 

H iikümdarlık k~lktıktan sonra bü 
yük elçilere de lüzum kalmadı. Son-
ra ıunu habrlatmalıd?r ki, ınuhaberP 
ve münakale vasıta!arının tekamülü, 
hariçte tem~il me!!'e)esinde bir inkı-

li.p yaprnıttır. Payitahtlar arasında 

muhabere güç iken, bir devleti diğer 
devlet nezdinde temıı;İI eden zatın 

salahiyeti vasi idi. ()yle vaziyetler 
oluyordu ki, sefir, hükı.imct:le 1 ı· ı 
habere etmckıı;izin ve talimat alınak· 
ıızın karar verm ... k mecburiyetinde 
idi. Muhabere va"! ]arının tekil-
mülü ile müme"~ilierin ıalilhiyetleri 
de t!hdit edilmis ve hazan sefir nota 
alıp vermeğe memur poıtacı vaziye-
tine düsmü~tür. 

Bunun içindiı- ki her memlekette 
h:ı.riçte temsil e~ki ehemmiyetini 
kaybetmiıtir. Bir zı,m~nlar bir dev
letin büyüklüğü hariçte kendisini 
temsil eden mümesıillerile ölçülür· 
dü. Düveli muazzama mutlaka bü
)'Ük elçiler ile temsil edilirdi. Alelade 
elçilerle tem•İI edilen, ikinci derece
de devletler idi. 

Muhtıra ve 
esasları 

Fransızlar hangi 
gayeleri 

istihdaf edivor? 
CENEVRE, 17 A .. - Avnıpa 

birliği ltomisyonunda M. François 
Poncet Avı·upanın yeniden canlan
dırılınası ve ikiısadi vaziyetinin dü
~eltilmcıinc müte~Uik Franıız pro
gramı hPkkında b'zı İzahat vermiı .. 
tir. 

Fransız projesinin ziraat mesele
sine teına1 eden kısmında merkezi 
ve şarki Avrupa memleketlerinde 
yetişen zirai mahauller için prim ve 
rilmesi §ek1inde ve rüçhan esasına 
müıtenit bir usul ittihazı tavsiye e ... 
dilmiıtir. 

Projeninin ıanayi meıelesinden 
bahseden kısmında mevcut kartelle
rin tevıii, zirai mahsullerin imkin 
mertebeıinde muayyen hiııelere ay
rılarak tevzii makıadile yeni kar
teller vücude getirilmesi ve bu pro
cramın tahokk;:kunu temine çalıı
m•k 1izre derhal mutahauıslardan 
mürekkl!p b;r konfe.ranıın İçtimaa 
davet olunması teklif olunmuıtur. 

Franıınz murahhaı hey'eti, 19 
Mart 1!131 tarihli Alman - Avus
turya ııümrük birliği protokolu hak 
k:nda Cemiyeti Akvam meclisine 
tenkidi mahiyette bir muhtıra ve
recektir. 

Bu muhtrrada evvela bu pro 
tokolıın Avusturya devletinin 
istikla.Iinin - bu devletin muva
fakati !a.hik olmadıkça - ihliil 
edilemiyeceğini natık bulunan 
muhtelif ahkama yani Versay 
muahedesinin 8 inci, Saint -
Germain muahedesinin 88 inci 
maddelerine ve bilhassa 4 Teş 
rinievvel 922 tarihli protokola 
mugayir olduğu hususunun is
patına çalışılmı stır. 

Muhtıranın ikinci kt1mınd::\ bu 
ahkilmm siyasi tea:ıı1ü .. Iere olduğu 
kadar iktı adi teah}ıütlere de famil 
olduğu hatırlatılacaktır. 

Muhtıranın Avuıturya • Alman 
gümrük bir1iğinin neticelerini tetkik 
eden üçüncü kısmında ı\.vusturya
nın ziraat ve sanayi noktai nazann
dan içinde çırpınmakta olduğu mü
eııif vaziyet gösterilmeğ~ çahştl
mıı, Avusturya zirut ve saı ayiin 
kıyaı kabul etmiyecek derecede faik 
bir iktı~"di kuvvet ta,·afınclan yutul
mağa mahküm bir vazjyette bulun

Şimdi art:k diplomaıi &leminde duğu izah edilmiştir: 
böyle bir fark gözetilmiyor. Bu iktı· Bundan sonra muhtırada iktısa-

man ağzından kan akıyordu.. sadi buhran içinde tatafat kimsenin di sahada "mevzii itilaflar" akdi u-
"- Belki ölürüm, Haşmet- aklına celmiyor. E'lasen ıeiiri kebir sulünün Cemiyeti Akvam tarafm· 

Penah !. Dedi. Lutfen beni din- ba k b. dan tavsiyeye ıavan görülmemiş ol
de şatafattan ş a ır fey değildir. duğu, çünkü bu türlü itilafların bi-

leyiniz !,, Posta, telıraf, telsiz diplomatın ribirine muarız iktisadi zümı·cler 
Kralııı neş'esi kaçmıştı. Ni- ehemmiyetini azaltt<. Para buhranı teşekkülüne müntehi olacağı kayde 

kolayı yanına oturttu .. Yarası da nihayet kendisini devirdi. Ne ya· dilmi~tir. 
nı sardırdı. Makidonyah ku- palım "düsmez k~lkmaz bir Allah Muhtıranın dördüncü kısmında, 
mandan yumruklarını sıkarak derler. Bdki de diplomatsız dipt~'. müsavi kuvvett-., olmıyan ilci devlet 
anlatmagv a ba•ladı: d·td arasında çok sıkı ve hususi bir ıüm 

T masinin tedvir e 1 ıği cünü de aö- rük birliği vücude getinneğe matuf 
(Bitmedi) receğiz. · • siyasetin doğuracağı tehlikeler i-

-• 
Macaris anda büyü 
nümayişler yapıldı 

Peştede dört saat devam eden büyük 
mitinge 200 bin kişi iştirak et iştir 
PEŞTE, 18 A. t>.. - Macar Ajan 

sı bildiriyor: Bugün her sınıf halkın 1 
iştirakiie Tri"lnon muahedesinin ta- ı 

dili için muazzam nüınayj}ler yapıl~ 
mıştır. Hüriyet meydanında üç, 
dört sa-at dev~m eden büylik mitin -
ge takdben WO l:ıin kişi iştirak et
ıni~tir. 

Aralarıncla İtalyan müeHiflerİn· 

den Cuchetti bulunan bir çok hatip
ler Trianon muahede:sinin ihdas et

tiği vazjyeti tebarüz ettirmi,ler ve I 
mezkur muahedenin sulhan beheme- ı 
hal tadilini talep etmişlerdir. 

KabuJ olunarak Cemiyeti Akvam ' 
meclisine ıönderilen k"-rar suretin
de Tuna havzasındaki gayri kabili 
tehammül vaziyetin tehlikeleri üze 
ı·ine Cemiyeti Akvamın nazarı dik-

kati celbedilmekte ve misakın 19-' 
cu maddesine müsteniden T:·iaoaı' 

muahedesinin medeniyet, sulh ' 

beşeriyet namına tadili talep ol 
maktadır. Bulgar ve Avusturya ~ 

ahedeJerin tadi)i Cemiyetleri t 

fından gönderilen muhabbet tc.l 

farı oku,nmuı, Makedonya ceınİf 

namına Eftiniof ve Sluvak birliei ~ 

mına da murahhas Moczik bu t•sl 
hürata ittirak etmitleı·dir. 

Moczik, Sluvak milletinin rıııııt 
hilafına olarak cebren Macarist"' 
dan uyu·tıldığını, fakat Sluvakwt' 

gene Macarlarla ya,ayacakları il" 
ntin geleceğini söyle.mi,tir. 

hyni tezahürat Macariıtanın ~ 
den fazla şehrinde yapdmıştn·. 

Geçen Meclisten kalan layihalar ' 
ANKARA, 18 (Telefon) - l lü kanununun 128 148 ve 15' 

' ' Hükumet Millet Mecli- üncü maddelerinin değiftiril 
sine gönderdiği bir tezke mesi hakkındaki liyıha, 

re ile geçen meclisten ka- 8 _ Cemiyetler kanunu 15)" 
lan bir çok kanunların yeniden hası 
müzakereye vaz'ını temenni et 9' G·· .. k h f • 

· · B ı· h d - umru mu a aza 111· 
mıftır. u ayı a şu ur: 1 k • k·ı· o· 

U d 
mur annın as erı teş ı ata g 

1 - yuşturucu ma delere t .k. h kkı d k. 1 •. h · h. re ensı ı a n a 1 ayı a, 
ın ısar, 

2 - Arazi vergisi layihaları, t 10 - Hudut ve sahiller ır 
3 - Askeri ve mülki kanu- mum müdürlüğü 931 bütçeS 

nun ikinci maddesine bir fıkra 11 - İstiklal harbi malüllt 
ilavesine dair layıha, rine verilecek mükafatı nakdt 

4 - Tekaüt kanununun al- ye hakkında li.yıha, 
tıncı maddesinin ikinci fıkrası 12 - İcra ve iflas ve kazan' 
ile dördücü maddesine merbut vergisi hakkındaki layıhalar, 
cetvelin tadili hakkında layiha, 13 - Konsolosluk kanuııı 

5-Belediye kanununun 109 layıhaları, 
uncu maddesine bir fıkra ilave- 14 - Londra posta kongrt 
sine dair layıha, si kararlarını havi senetleri( 

6 - Ceza kanununun 160 ın tasdikına dair layıha, 
cı maddesinin değiştirilmesi 
haltkındaki lay:ha, 

Ceza rruhakemeleri usu 

izah edilmiştir. 
.. -!\iman .. vuslui·ya ı:-timrük bir· 

liği protokolunun beynelmilel dk~
rı umumiyede uyandırdığı endişeler 
hal1rl.itıldıktan ~onrn muhtıraya şu 
sözlerle nihayet vcrilmittir: 

"Cemiyeti Akvam Azası devletle 
rin vnzife!lİ Cemiyeti Akvam mec
lisince ·ıcl"İlecek karara kadar güm
rük bit-Lği hokk.ndaki müzakerdere 
n1uvakkaten fa!;ıla vermekten iba
ret bulunmaktadır." 

CENEVRE, 17 A.A. - Fransız 
muhtırası, mu.-ahhaı hey'et1erin ço
ğu üzeri'1de, bilha"sa Almanya ve 
Avusturya müme,;~ilJeri üzerinde 
derin bir tesir hasıl etmi~tir. Alman 
mahafil Fran'lz muhtırasındaki tek 
liflerin çok aylar !!Cçmeden tahak
kuku mümkün olam1yacağını ispata 
çalışmakta, bu şerait dahilinde iki 
komtu devletin girişdiklerj hususi 
te~ebbüste dev•m ve sebat etmeleri 
lüzumundan ııraı la bahsetmektedir. 

Bununla beraber Avusturya ma
hafili nisbeten çok daha az azim ve 
karar ı.ahibi crörünme-ktedir. 

15 - Muamele vergisi kanU 
nu makamına kaim olacak la· 
yıha, 

16 - Müsa kafat vergioi. 
man ve radyo kanun layihalar! 

17 - Tashihi sin kanun~ 
nun ikinci maddesine zeyl k• 
nun layıhası, 

18 - Tazimat ve yem kanu 
nuna bazı maddeler tezyi 
hakkındaki layiha, 

19 - Telgraf, telefon kanu 
nuna bazı maddeler ili.vesin• 
d.r li.yıha, 

2 - Vilayet idaresi kanun' 
nun bazı maddelerinin tadi 
hakkındaki liyıha, 

21 - Veraset ve intikal veı 
gisinin tadiline dair layıha .• 

Bu liyıhalar meclis riya•' 
tinden yeniden alakadar bul 
dukları encümenlere havale 
dilmiıtir. Encümenler ya 
dan itibaren faaliyete geçec 
!erdir. 

nin krYmetine rağmen bir amatö;-ya-,-bir fikir ve kaJl:ıin macerasından iba=---bu sahifelerde birer fevvare şeklinde .ye•i vardır ki Tevhidi Efkargazete- t926siılc'Slnde vefatınakada;:-y• 
zılarını~ albümü'.'e benziyor. "'.1aaba rettir. işte "Çağ~ayanlar., keıfedil- yükselen cümlelerle ifade edilmiştir. sinde tefrika edilmitti. Fakat o za. otuz bet sene onun en mümtaz c 
za bu kitap vaktinde pek takdrr edil ı miş bir damar, bır sıı gibi bu atkın Ahınet Hikmet burada kendisinden manki ııan•Ür bo~ı yerlerine müsaa- yanlarına ittirak etmiftir. Eseri 
miş, meşrutiyetin il~nından sonra ve fikrin inkişaflarıdır, ve bundan evve1 gelen üstatlar içinde sanınnı de etmemit olduğu cihetle muharriri bütün l,u muhtelif zamanlardaki 
1908 de ikinci defa tobedilmi,ti. dolayıdır ki bu eserin "Hariıtan ve ki en çok Sami Paıa Zade Sezaiyi bunları iliV\ ve eseri tashih ile net- tehavvil zevkimizin nümımeleri 

Hikaye ve makalelerini "Serveti Gülistan., üzerine mühim bir tefev- hatırlatır. Bu sahifelerde milli, mu- retınek istiyordu. Bu tashihleri belki mütebeddil zihniyetimizin vesikala 
Fünun., mecmua•ile neıreden Ah- vuk ve ı·üc;luını vardır. habbetli, imanlı bir ruh çağl:ır. lıte kısmen yapmııtır yahut eserin müs- ııibi telakki edilebilir. lhtimalki ba 
met Hıkmet edebiyatı cedile zümre- 1922 de basılan "Çağlaya 1 d bu milliyet aşkı ve milletin felaket- vcddesinden çıkardmıı olan yerler fakat mütemadi bir tekamül burıla 
tine ittirak ebni' aayıhrdı. Fakat re- tıpkı "Ha"rı·stan ve cu··ıı·sta nar., .b~ lerine tercüman oluşu itibariledir ki belki e.saıen mevcuttur. Gönül iıter- da kendini hiııettiriyordu. Esas 
fi.ki . d ··· n.,gıı,.,Çğl l" 0 'lbld" d ttı aralın a onu.n mevkıı bıraz uzun bir devrenin, Trabulu• Garp a ayan ar ıuze u ugumuz ve İ ki hiç <-!,..usa bu eseri de tabedil her zaman düzıün olan üslubu s 
ayrı k-!ıyord~: lcl~rınde ıerek fikir muharebesinden baılıyarak umumi sevdiğimiz bir kitaptır. Lakin bütün sin. ı:amanlarda nadir ııörülen bir l&JP 

l'et"ek l!ıan ıtı~arde e"ki edebiyatı harpten ıonraki mütareke denilen iı.. bu elim ve feci zamanlar1n ckaer hi- Muharririn bahsettiiimiz iki cil- miyet, vüs'at ve atalete ermitti. G 
an'a?~ıne !~vfık Fikretle,Suleyınan tili ve bela senelerinde kitabın inti- ki.ye!eri bittabi kanlı ve göz yatlı dine ithaf etmemiş olduğu sair bi- lecek hikaye mecmuasının daha 
Nazif ıl.e bırli_kte en çok vakıf olan ıarına kadar geçen on iki seneyi mü hika~elerdir. Bu eserin bir çok sahi- kaye ve mensureleri de belki bir cilt lı olııcağını ümit etmeğe hakkmı 
v~ .bel!" en zıyad.e •adık kalan ken- tecaviz bir zamanın yazılarıdır. Bu felet'ı ancak vatanın kurtuluıu muci- teıkil eder ve eski Serveti Fünunlar vardı. Halbuki ilk Önce Yunanist 
dİS1ydı.Hatta. es~ıler~ bu merbutiyet kitapta dl\ tıpkı Haristan ve Gülis- zesini görmeden evvelki hislerimize daki bazı "Müsahabei Edebiye,, le- ve Kafkasyada Jehbender, sonra nı 
ve muhabbetı saıkaaıle bütün o se- tanda olduğu ıribi önce bir masal ve İıhraplaronıza. tercüman olabilir. rile ikdam, Türk Yurdu l'ibi muhte- allim, sonra uzun bir müddet Pet 
nele~ "D~kadanlar., diye tezyif ve aonra muhtelif tarzda hik'yel ' Hamdolıun ki zafer ve inkılap saye- lif ıazete ve mecmualardaki bazı banehbenderi, sonra bir aralık .,.ı 
ta~k'.r edılen ar~a~aılarıı:ıa -keneli- sonra dıı mensureler bulu:ur. er u~ sinde b~rada. inliyen istırapların bir makaleleri de ayrı bir cilt teşkil ede-
lerının •eyh Galıb d L t t k d " k 1 bı·ıı·,·d ı· M•kt•bı· Sultanı.de kitabet abtm mabeyenciıi, sonra tetrifat . . ,. . . . ı~ e. e1;11ya ını em .. - kin muharrir bu defa yalnız his ve ıımı ıım ı susmuı. ve mazıye a ~ .. ~ d. . 
dıt ettildennı ıddıa ıle- "Galıbı- f.k. 1 • • d ı.: ili. bolmuttur. lıte bu ıtibarla da "Çag" - ıiriı, sonra hariciye müsteıarı 

d ·ı . . . . l ır erımız e1U m ıyet cereyanına derslerinde taJebesine takrir etmiı muı ve bu memuriyetler.İn taakup 
yun,, eru meıını ııtıyordu. Edebi.ya uygun ol8.n yazılarını tefr"k . ti !ayanlar,, bugün bazı noktaları cesa.- ve 0 zaman "Usulü tahrir,. ünvanını 
tı cedide alafrangalılığa, hatta koz- h . ld • ah ı ve ın . retsiz ve can"z kalan biraz eıkimit vermiı olduğu -Antoine Albalat temadisi yüzünden denilebilir ki f 
mopolitizme giderken Ahmet Hik- dap etmıt ob ul ırud, Y. ~t. bebp bu. yol- bir kitaptır. Fakat ne olursa olsun dan mülhem- .. eri de tabolunsa o- nun biitün hayatında edebiyat jll 

t. · r d d ğ ·11· h a yazmıt u un ugu ıçın u kitap· il Ah Hikm .. 1 • muvazzaf değil ancak gönüllü bir ( me rn cız ıce uy u u mı ıyet eye- hı ·· · b. hd t . b. zan r met et o eceğıni bile nun bizde velut olmakla maruf ol-
canı ruhi hamlelerle onu büıbütün bemkuesaıdr ırMvu.~ell."f ''vTe .. carkzıpı· zır a- bile uzun bir müddet yattıg"ı o'"tu··m h h . b. lô.kası olabilmi,ti. Böyle bir kakd 

b. . t•k k d. n var ır. 1 u e 1 ey- mıyan er anl'ı ır müellifin vücude bö 1 b. h ı·k I Ah (. 
ayn ır 15 1 amete sev e ıyor, ODH b ki · •tL-f tt••• b · · döteiinde eğer "Hi.ristan ve GüJis- getirmek itiyadında bulunduö-u ka· ve Ye ır ru ama 1 0 an 01 

h ır r d 1 °1h eli e erme,, ı "" e ıgı u eserıruR o Hikmet fÜphe yoktur ki daha mü• maba ıd, yerdıl uyıu ar 1 am e yor kusurunu "Matem günlerinin takl.İ- tan,, ile "Çağlayanlar,, ın sahifeleri- dar eser bırakmıı olduğu ~örülür. 
ve un an o ayı onda ta o zaman- d. il ni karıttrrdıysa hiç ıüphe yoktur ki Hatta bu ıüzide nasirin eskiden İt J•rait isinde hem dahaçok hem 
larda ııöze çarpan bir ikilik hasıl olu ;atına,, a:fe ~yor. k p~ç~ "~ip As bunların arasında yatan tekmil batı- aruz sonra da hece vezinlerile birkaç ha kıymetli eserler bıralmııt bir ed 
yordu an masa ı,, ır, ve garıptir kı asıl 1 ki b ·· ·· h · d · · bimiz olurdu. Kendisini tanımı' ol 

Fakat Ahmet Hikmet bu kantık "Haristan ve Güliıtan,, masalı Alp rd~ alrın~n -ldsa~ ~tk~ln ~b::abnda parça manzume,ı e ıotışar etmit- far eserine n1ütefevvik bir ıan'atkt 
A 1 ın emtt o ugu muıı ı er gı ı- ye- tir. .1 

yollardan bir şehraha, bir reha yolu- .' ~nın bu masalına benzer. ikinci niden tcganniye başladıklarını du - Fakat metrukiti içinde acaba kaç rın vakitsiz ufulünü hatırhyarak ÖP' 
na ~ıkıyo~du. Bir taraftan kendisinin h~ka:,e, 11Y.ara~ ~ana~~n,, de~cbilir muştur, zira o bütün yaı:ılar1nı k:ı- proje, kaç müsvedde, kaç natamam müne duyduklaı·ı teeısiirün arttığ 
fıtrı zevkı v~ dr?hu, diğer taraftan da ~1 g~zcl ;ır mıllıy~tç.ılık1 der•kı~ir. E binin •Üz'!'cçinden geçirerek yazmış eoer, kaç hazırlanmıt ve daha neşro- hissetmi4lerdir. Kendi kemalini bJ 
vatanın geçır ıği zamanlar ve bu.h- ger ura a yer mu•aıt 0 " 8 ıtabın ve her bjrine samimi b!r hzıtır 1 lunmamı• sahife vardı? Bizde her mak uzun bir si.ye ve uzun zam•ıııı 

1 ilr ·ı· · k k hif · d as "' ' r~n .•r o~u m ıyetçı ığın ~n §~urlu .'r ıncı sa_ esı~ en . ~ir kaç satır ve m1t.ln-~:n bj .. his::;ini tevdi ctmİ!!tİ. ınuharririn kendisile birlikte ölen bu lat"a mütevakkıftır. Faka.t bu ne kJ 
h~~ımlerınden ve muharrırlermden zıkret~c.~ ıı~~rdım. Hıkaye ve men- Şüphe yok ki bunlar parça parça hep sahifelerin, MÜn görmiyen bütün bu dar az süren, ne firari ve hemen afi 
hırı ııra,ına koyacaktı. O belki için sure bulun dıger parçalar da hep as· hayatın! ihtiva eden sahifelerdir eserlerin macerası o kadar fecidir ki bir mazhariyettir! Ne fecidia· ki 111' 
İçin la "Hiristan ve Gülistan,, daki kerliğe, barba dair yazılar, bazısı Ah t H.km t" T" k .. 1 .. k h.ak bu çaresizlik içı"nde bunu dü•u··nmek harrirlerin ve san'atki.rların çoil. 
ba ı d ·ıd··· ·b· . • A d (P d . me ı e ın ur çu u _ , 

zı parça arın a sezı ıgı ~· ı m1lh vrupa an eşte en, zıra müeHif '- d T'" •-· t d T .. '-I I bile iıtemiyorum. böyle en olaun, en re ... it oldukları bi' b. ·ı ~ . -. A Kın a ur•tS an a ve ura ere mes .., "f 

~r şuurun, mı_ lı ~ır atkın hı!cayeleri Peşte ba~ şehpendcrimiz bulunuyor. kUn yeı·lerde bir tetkik .seyahatini hi Görülüyor ki Ahmet Hikmet ede- zamanda ölürler ve gene ne fec.idi' E Y~mak vazife~ı~e haz .... lenıyordu. du.) o]m,.k üz.,.e vatanı hatırlayıı- kaye !aı-zın<la yazm•§ olduğu "Gönül l biyata hiç bir zaman lakayt kalma- ki kalanlar için de bir müddet sonrl 
debıyatının ta~ıhı kendıni aramak- lar, ve dütüniişlerdir. Olmemck isti- Hanım, namında bir romanı ta;ih"' mıt, ta gençliğinde, 1309 ıeneıinden ihtiyarlık ve inhitat baılar! 

la baslıvan ve nıhavet "ulatt 18.J'""İmi yen, hayat İstiyen bir milletin hisleri ve .siya;i !!ayelerle yazılmıs bir hiki.~ evvel yazma"' a baıladıiı zamandr 



Malmüdürlükleri geni vazi
felerine hazırlanıyorlar .. 

'1esul muhasiplerden çoğu mun-
tazam borçlar 

müdürlüğü emrine verilecek .. 
Zat maaşları muhasibi mes
llüğünün hazirandan itibaren 

lağvedileceğini yazmıştık. Bu
da evvelce 60 - 70 memur var 

1 
1 

dı. Bunlardan bir kısmı munta 
lanı borçlar müdiriyetine alın
ını~, bir kısmı da hariçte iş bu
l~rak ayrılmışlardır. Yerlerine 
kıınse alınmadığı için hilen zat 
maaşları 'kadrosunda masa ka
tipleri, muhasebe, kontrol ve 
evrak kalemleri memurları ile 
ınuteınetlerden ibaret olmak Ü- ... 

Zere 35 Efendi kalmıştır. 
Bu dairenin memurları hazi

randan itibaren mal müdürlük 
!erine tevzi edileceklerdir. Mu
teınetlerden bir kısmının mun 
lazaın borçlar müdiriyeti emri
ne ve bir kısmının da mal mü
dürlüklerinde mal sandığı emin 
liklerine tayin edilmeleri muh
leıneldir. Açıkta kimse kalma
Yacaktır. Muhasibi mes'ul ile 
iki veznedar • da İstanbulda 
lnünhal bulunan birer vazifeye 
layin edileceklerdir. Dairenin 
liğvı hakkında muhasibi mes
Jl!üğe henüz malumat gelme
ıniştir. 

Defterdarlık kadrosundan 
ıat maaşları emrine verilen 15 

fslanbul Zat iıleri mu
hasibi mes'ulu Sırrı B. 

Efendinin tanzim etmekle ol
duldarı maaş bordroları bir yan 
lışlığa mahal vermemek için bi 
!ahara masa katipleri tarafın
dan ayrıca kontrol yapılacak-
tır. 

3 aylıklar 
Eytam, eramil ve mütekaidi 

nin haziran, temmuz, ağustos 
üç aylıkları mensup oldukları 
mal müdürlüklerinden tevzi e
dilecektir. 

f erbiye alimi VaşBorn 
bir konferans verdi 

r.ııLL 

l-' iliiuelte 

İhtilas 
Alakadarla: muhakeme 

edilecektir. 
Vilciyet idare hey'eti dün Vali 

Munvini Fa~h Beyin riyaseti.~c:Jc J 
topll.'nınıştır. Geç vCtkte kadar sı, .. ~n 
bu içtiınada, Galat& postane:ai ... de 

evvelce kıymetli ınektuphır üzerinde 
yapılan sui istimal ile alakadar nıe~ 
murların e"r.•kt tetk:k olunmaş~u,. 

Neticede bunl;tr hakkında lüı.u· 
mu muhaken1c kararı veı·ilmiştir. 

Maliye baş rnüfcttişi N9.z~n1 Ra

gıp Bey, Tak•imdcki sirkte oy'.lncu 
ların k~rt dağıtarak pa~a top!.,,ch!ili\ 

rını S?"Örmüş ve bu kanuna muvafı" 
olmadrğından menedilme~i ı.::ap e

denlere bildirilmistir. 

!tlaarifte 
Maarif müdürü Siliv

riyc gidiyor 
r.1aarif müdii•ü Haydar B. yarın 

Silivri ve civar köylerine teff şc çı
karak, imtihanlarda bı._lunacak ve 
yeni yapılacak mekteplerın mahalle
rini tayin edecektir. 

Ecnebi lisanları 
K• dın Birliğinden: Kadın Birli

ğinde lnglizce, Almanca dersleri 
başJamıştır. lnglizce, cumartesi, Sa 
lı Almanca Pazar, çarşamba 17 de 
18 ~ kadardır. 

· 1 talyanca dersinin kayıt muame· 
lesi cumetdAn maPda her!{Ün saat 14 
ten 17 ye kadar yapılmaktadır. 

İmtihan günleri 
Lise ve orta mektep müdürleri 

cumartesi günü maarif emanetinde 
toplanarak, imtihan günlerini. 
te<bit ede<eklerdir. 

Sabık Uruguay 
Hariciye Nazırı 

Seyahat maksadile 
şehrimize geldi 

dün 

Sabık Üruguay hariciye nazırı 

M. M. Rios dün berayı seyyabat 
şehrimize gelmiştir. Mumaileyh ken 
disile görü~en bir muharririmize 

demiştir ki: 
- Türkyeye ıeyyahat maksadile 

geldim. Güzrl rneml~ketinizi daha 
yeni ziyaret ediyorum- llk bakııta 
gördüğüm büyük tarakkiyati hayret 
ve takdirle kar~ılamamak kabil de. 
ğildir. FPkat bir seyyah gözile baLu

lırsa bu tebeddülat yabancılar için 

"Terbiyede çocuğun yaşını değil, 
kabiliyetini gözetm~l~d~r,, diyor 

le dem ıştır kı: bir ziyadır, yabancılar diyorum çün 

M. Vaş Born kcnferanıta .. 

Şe~ırimizde bulunan Ameri-

b. • ı· · Va• Born kalı ter ıye a ımı ' . 
d .. saat 15 buçukta muallım-

un b' 
1 b. 1. - · d "Son ter ıye naza er ır ıgın e . 
. I · mevzulu bır konfenye erı,, 

rans verdi. . .. 
Konferansta muhtelıf zu~re 

1 mensup bir çok muallım· . ere A . 
fer hazır bulunuyordu. merı· 
kalı alim konferansında ezcüm 

Paket işleri 
Postaneye on memur 

daha verildi 
Paket poıtahanesinde çalı~mak 

.. e ,,-ümrük idıtre!'i on meınuru uzer _ . . . M 
I ha ostanın emrıne vcrmıştır. a 
a p ··k tn .omafih posta gümru ten on emur 

daha istemiştir. . 
yeni gelen meınurların sıkı bu· 
tte çalışması sayesinde pak.t 

sure . 'k . 1 6000 
po!tahanesinde bı~ı _mı~ o ~n. . . 
P'b l 4ı;OO e indırılebıl'?ışhr', Bıı 
"Y'• kadar ;ıost~hanede hıc _bmtmış 
>aket kalmayacağı ür:ıit edılme te-
dir. 

İzmirde Belediye 
reisliği 

İZMlR 17 - Belediye reısı 
Sezai Bey rivayete nazaran çe 
kilecek, Saip Bev riyasete geti 

_ Sınıf usulü artık maziye kü bütün bunların memleket için 
karışmış addedilebilir. 7 yaşın- çok hayırlı işler olduğuna emiııinı. 
da bir çocuğun bulunduğu sı- Memleketimizde bir cok Türk var. 
nıfta mesela 10 yaşında da bir Bunların namu•kar mesailerinden 
çok çocuk vardır. Bunların ta- çok memnunuz ve Türkler hakkında 
bii anlayış kabiliye.ti bir değil- ı memleketimizde çok h•klı bir ıem
dir. Sınıfta n~uallımler ancak pati vardır 
bir yardımcıdır. Yoksa dersi 
takrir eden kimse değildir Hep 
si ile ayrı ayrı uğraşmak lazım 
dır. Simdiki müfredat program 
ları ~ocuk için fuzuli bir çok 
şeyle.rle doludur. Mesela dair.e 
nin mesahası nasıl hesap edı-

1. ? Hayatta ne kadar adam 
ır. "h 

d r k·ı bu malumata arzı ı var ı , . 

1 

tiyaç etmeden mühim. ışler ya 
par. Ali tahsildedir kı ancak ı 
ihtisas şubelerine ayrılarak tel . 
kikat tamik olunabilir.,, 

Alimin konferansı bir buçuk 
saat devam etmiş, şiddetle 'J. 
kıtlnanmıttır. Konferans• .. ~ü
teakıp muallimler, profosore 
muhtelif sualler sormuflar, ve 
toplu tedrisat hakkında ilmi 
münakaşalar yapılmıttır .. 

Alim bu aktam memleketi
! ne avdet edecektir. 

Mübadele 
Muhtelit mübadele heyeti u

mumiyesi çarşamba günü içti· 
ma edecektir. Bu İçtimada mü 
badele mesaisinin altı ay zarfın 
da ikmali için yapılması lizım
gelen işler etrafında gör_üşüle
cektir. Türkiye hükıimetı tara
fından muhtelit mübadele he
yetinin bitaraf azası tarafından 
yazılan cevaba, henüz cevap ve 
rilmemiştir. Bu günlerde ceva 
bın veı·ilmesine intizar olun
maktadır. 

İzmirde yerlere 
tükürenler 

.. 

1ZM l R ı 7 - Yerlere tükü
renlerden belediye birer lira ce 

almağa başladı. 

Ekonomi 

Yumurtacılar . -
Bir "Birlik,, vücude 
getirmek isteyorlar 
Şehrimizdeki yumurta ihracat tn

cirlel'İnden bi·· kııı:mı yumurtacılar 
birliği teşkili için teşebbüıata giriş
mişlerdir. Bir kısım tacirlerin mu. 
na aleyhtar olmalarına raimen, bir 
liği yapmak için çalışılmaktadır. 

Birliğin ba,lıca ıayesİ yumurta 
ihracatlmızı doğrudan doğruya yapa 
bilmektedir. 

Bu seneki yumurta ihracatımı
zın 12 milyon lira raddesinde olaca
ğı tahmin edilmektedi ... 

Yumurtacılar dün harici ticaret 
ofisinde toplanarak bu meseleleri 
görüşmüt1erdir-. 

_ .... -._ ............. _ ...................................... _ 
Kambiyo Borsası 

!sterlin 1030 Kuron 15,93,50 

Dolar 0,47,35 Şilin& :1,35, 75 

Frank 12,06,50 Pezeta 4,69,00 

Liret 9,01,9,l R.mark 1,98,21 

FrankB. 3,:19,35 Zloti 4,24 

Drahmi 36,40,75 Pengü 2,70,75 

Frank 1. 2,44,25 Ley 79,32 

Leva 65,09 Dinar 26,8J,25 

Florin 1,17,50 Çcrvoneç 1088 

Bor;;ı 

harici 

Altın 
Mecidiye 
Banknot 

900,0 
55,50 

260,50 

Ebham ve Talniliitnı nevı 

ıtlkrazı dahili 93,75 
Düyunu muvahhadc 91,75 
İkramiyeli Demiryolları 4,~ıı 
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.. 

eıa_ bey u 

Pusu kuruldu, bir adam öldü. 
Fakat maznunlar delil 

olmadığından beraet ettiler 

t.Jet>zede Hüseyin i"'minde biri
sini pusuya düşuYÜp öldürmekle 
maznunen Recep, Ahmet, Hasan, 
Yahya, izzet, Mehmet ve diğer 
Mehmet İ~mindeki adamların muha
kıemesine dün başlanmıstır. 

1 ddiaya nazara o Beytullah İs-
minde bir adan1 maznunlardan Ah~ 
mcdin ~iliihlarını caldırmış, Ahmctte 
bundan mui;bcı- olarak Beytullahı 
öldürmek üzere diğel- maznunlara 
ptiıu kurdurmuş. Fakat bu pusuya 
yanlışlıkla Hüseyin isminde bir a
dam düşmüş ve başkasının yerine o 
ölmtiştür. Maznunların hepsi bu id · 
<lia.yı reddetmiş, dinlenilen şahitler 
de maznunlArın lehinde söz söyle
mi~lel"dir. Ba~ka bir delil ne vesi
kaya da tesadüf edilemeyince müd
dei umumi maznunların beratlerini 
istcmiftİr. Heyeti hakime de müza

kereden son.-a maznunlann kaffesi~ 

nin beraetİne karar vermışıir. Maz
nunlar karardan çok memnun olmuf 
lar ve heye'ti hakimeye te,ekkür et 
mi~lerdir. 

Maznun!Rr tahliye edilmişlerdir. 

Y unanistandan gelen 
dolandırıcı 

Yunanistan Milli bankasından ya
rım milyon drahmi dolandirarak ls
tanbula gelen Andı-iya Kosta İs· 
minde biri burada da 100 sandık 
Yunan konyağı ve 50 sandık tuva
let •abunu vermek vadiyle Teofani
dis İ~minde birisinin 500 lirasını do
landırmıştı. Bu adamın dün ikinci 
Cezada muhakemesine batlarulmış· 
tır. Dünkü muhakemede bazı şahit 
ler dinlenilmi~ ve muhakeme bazı 

hususatın tahkiki için başka bir gü 
ııe birak.ılmı,tır. 

Hafiza Suzan Hanıni 
lzmirde tahliye edildi 

' ...... ' 
''Hizmetçi,, dediği için Nazmiye 
H. da hakaret davası açacak 

Mesele arapsaçı gibi biribirine karıştı, 

ayıklanacak gibi değil .. 
gitti, 

Hafiza Suzan H. 

lzmir 18 (Hususi). - Şimdi de 1 
lzmer gazeteleri Hafiz<\ Suzan H. 
hadiıesile çok metsul oluyorlar. 
Hafi.za Suzan H. iıtiçvabından son
ra serbeıt bırakrlmı4ttr. Kendisi 
,imdi Kar~ıyakada oturmakla bera
ber isticvaplaı-a devam ediliyor. Ha· 
fiza H. J[azetccilerle görüşmeyor. 
Fikrince habbeyi kubbe yapanlar ga 
zetecilerdit ve hidise onJsr tarafın
dan izam edilmi,tir. Hastaneden 
çaldırdığı iddia edilen ÇO<:uk r.,faka
tindedir. 

Rapor meselesinden dolayı dok
tor Ki\zim Kara Ali beyle &on dere
ce k1zclıiını söylediği Nazmiye Hi
dayet H. ın SuzS\n H. 111 hu~ün mii
vaceheleri yapılmı~tır. Ki.zim Kara 
Ali bey Suzl'n Hanıma rapor verdi
ğini !{)ylemekte İlie de Suzan H. red
detmekte ve Kazim Kara Ali beyi 
tanımadıicını söylemektedir. Mese
lenin muzlim cephesi buradadır. 

İfadeler ;:.Jınırken Suzan H. ın 
ablası Ayşe H. bu çocuğun annesi 
Naciye hanım isminde bir kadın ol
duğunu,bu kadın.n Şükrü ef. di İ•
minde biri ile tema!\ından meydana 
geldiğini ha!'taht'nede doğurulduğu 
nu ve Naciye nin riza~ı Üz~rine Su
zan h~nım tarafından alındığını 1.Öy 

J~ıniştir. l 
Fı·an-:anın 17..mir konsolosunun 

da ifadesine müracaat cdilmi~tir. 
Suza.n H. ın hizınetçi dediği 

Nazmiye H. b"baıının ticareti bah
riy~ müdürlüğünde heyeti fenniye 
3.za!l.ı olduğunu !-'ôyleyor. Nazmiye 
H. tlı• karfıy:ıkada otuı-ınaktadır. 
Djycr ki• 

- Hafiza Suzanı Hidayetin ge
lin olduju &Ün bir fransız konso
losunun madAmı olarak tanımıftım. 
Bana hürmet eder, ben de ayni tarz
da mukabele p:Öıterirdim. Şimdi 
onun hizmetçisi mi olduk? Çocuk 
evli.dı manevi olarak ahnmamışhr. 
Hafıza Suzan H. yazı yazmak bil
mediği için, kocasına mektuplarını 
ben yazardım. Onun İçin hakikatle
ri biliyorum. Çocuğun konsolos 
beyin emvaline tevarüs için elde 
edildiğini isbat edeceğim. 

Hafize Suzan Hannn çocuğu 
manevi evlat olarak almıt ise Kartı
yaka' da doktor Kazım Kara Ali Be
ye vazıhaml eden Ayşe Hanımın is
miniHalize Suzan diye belletmekten 
ve bu suretle rapor almaktan n1ak 
sat ne idi? 

Nazmiye H. Hafize Suzan H. ın 
lıtanbul 1&2-etelerinc vCtki. beyana
tından dolayı dft aleyhine hakaret 
davası ikame edecegini söylemekte
dir. 

Haliçte 
Y o'.cuların işi ne 

ellere kaldı? 
Haliç ,iı-keti Haliçte motör İt· 

letmek için Ticaret müdüriyetine 
mUracaat ederek mÜ,;1tde istemiştir~ 

Şirket evvelce kendi müdirleri 
için ftlınan iki küçük motörü Haliç
te isletmek ve bunlarla doğru pos
talar yapmak istemektedir. 

H&lbuk: Ticaret müdiriyeti Jİr· 
l<.etin mukavelename~ini tetkik ede
rek, mukavelenamcnin buna müsait 
olmadığı neticesine vannıJlır. Mu
kavelenamede şirketin vapur işlet. 
ıneğe mecbur olduğu tasrih edil· 
ınektedir. Bunun için bu talebe mü
sait cevap vcrilemiyecektir. 

Darülfünunda Barem 
basene tatbik ediliyor 

Ankara, 18 -ı. Bu s~""'tle Dari.Jlfü .. 
nunda barem tatbik edilecektir. 

Bu seneden itibaren her fakülte
de leyli talebe yurtları açılacaktır. 

Muammer Ra,it Bey yeni bütçe
yi bareme ~Öre hazırladıktan s<Jnr" 
1 ıt~nbul,. dönecektir. 

B~lediyede 

Maden suları 
1 -- ---

,-Biz şaştık ıll 
Maden sularımız hak

kında bir teklif 
Maden suları müstahsılları be

lediyeye müracaat edeı-k, kendileri... 
ni.n himaye edilmelerini istemişler
dir. Bu müracaatta deniyor ki: f\.1em 
le-ketim.izde bil· çok iyi maden suları 
çıktığ1 halde, hariçten de bir çok su 
lar gelmektedir. Hükumet yalnız 
bunlara ağır gümrük resmi koymuş 
tur. Fakat buradaki suların maliyet 
fiatleri yUksek olduğundan gene a
şağı yukarı ayni fiatle satilınakta
dır. Bulgaı·istan gibi bir çok komıu 
devletler ecnebi m;ıden sularını mem 
lekt:tleri dahiline ıirmckten menct
mi~lerdir. Belediye bu müracaatı 
makamatı aidesine arzedecektır. 

Eknıek ve Francala 
fi atları 

htaııbul Belediye inden: Mayı
sın on dokuzuncu Sah v.üni.ınden İ· ' 
tibnrıen Eknıek sekiz buçuk ve Fran i 
cala on Uç kuruştur. 

Fırıncılar haftalık 
narh isteyorlar 

Ekmekçiler cemiyeti belediyeye 
müracaat ederek on beş günde bir 

Dün bir telg:·af haberin
de Rusyadan lzmire 10,000 
metre mükabı kutuluk ke
reste gelmekte olduğunu o
kuduk. Kutuluk kerestele
rin, memleket İslİhsah<tı ih 
tiyaca kafi geldiği takdirde 
idhali kanunen memnudur. 
Biz bu haber; okuduktan 
sonra, acaba memleketimiz 
de kutuluk kereste kalmadı 
mı diye düşündük. Ei: r bu 
haberde bir yalnışlrk ynksa, 
demek ki ihtiyac has ; ol
muş. 

Memleketimiz orı:ıı:ınla
rından bu !,adar katiyat ya
pıldığı ve bizc!c el kut lu'· 
keresteler ihnr edi' b'ld' g' \ 
cihetle, hala ha ice p·ıa a
kı~mak htısHsunda üstercli 1 
gimiz bu gaı·abetc biz şaş-

tık, 1 

L~~~~~~~:J 
Bir karikati·-
rün hikayesi 

tesbit edilen ekmek narhi.nin gene Evvı?lki gün gazetemizde 
eskisi gibi haftadan haftaya tespiti- bir karikatur çıktı. Mizahi b:r 
ni istem.işlerdir. Bunf\ sebep olaı-ak 
da buğday fiatlerinin son haltalarda mahiyette olan bu k..ıril atıir 
arzettiği tahavvülü göstermişlerdir. bir muhalif gazeteye bi- Adli-

Belediye bu hususta tetkikat yap yeye jurnal etmek fırsatırı ~er 
makadr. Fırıncıların hakikaten piya miştir. Karikatüri.in mô.n~ ... ı 
sa tebeddü!ünden ~ı-ar. gör~ü~leri 1 bunu görenleı ce ~arih olr.•;ıH~ 
anıa,ılıua norh muddetı degı~tmle- 1 b b c· b' T .•. 
cektir. a era er. uya, ız ur ıy -
f de her mcmun:n rüşvet aH. 1• 

Ekmegu İ 20 kuruşa nı ima etmek istemişiz. 
Milliyet kendi re~İr hayutm 

satan lokantalar da temiz Türk rnem.ın.:na yapı 
Belediye kaymakamlıklara bir ta- lan bu nevi çirkin İsnatlarla MÜ 

mirn göndererek, ekmeği yirmi kuru cadeleyi kendis,ine şj~ ı· ed n rJis 
şa ~atan lokf\ntaların takip edilerek, iken, ansızın, bu çirki ı y< 'a .. n 
şiddetle tecziyesini bildirmiştir. panlar tarafından isnat altı tda 

Maaş 
Belediye memurları nihayet dün 

sabah maa,lannı almağa başlamı'
lardır. 

-~~~---------

Ticaret müdürü 
Ekmek fiatleri yüksel

sin, dememiş 1 
Dünkü aksam gazetelrrinden bi-

ri Ticaret ınüdürlüğü tarafından 
buğday ticareti 
hakkında hazırla 
nan bir raporda 
buğday fiatlcrini 
yükselmesi için ek 
meğin iki kuruş 
yükseltilmesinin 
tavsiye edildiği. 

ni yazıyordu. 
Dün Ticaret mü. 

dürü Muhsin Beyi 
gördük ve keyfi
yeti ıorduk. Dedi 
ki: Muhsin Bey 

Bu bir cümlenin batını yazıp 
sonunu yazınamak veyahut sonunu 
yazıp batını bırakmak ~ibi bir şey
dir. 

Ben ekmek fjatinin iki kuru~ yük 
ıeltilmesİnj değil, eğer Önümüzdeki 
ıene de buğday fiatleri tenezzüle de 
vam ederse, köylüyü korumak için 
ekmek fiotlerinin daha fazla düşme 
ıine meydan verilmıemeıini teklif et· 
miştim. 

bulundurulması vulmatı:" garip 
bir istihzasıdır. 

Karikatürümüzden böyle bir 
mana çıkmayacağını tavzih ey
lemeği bile liizumsuz görüyo
ruz. Asıl şayanı dikkat nlm1 
nokta şudur ki, bu muhalif ga
zetenin karikatürümüzck-n çık
tığını tevehhüm elliği mİİ.1'.'ayi 
ayni vaki imi~ gibi, başmakal~
leı·ine zemin ittiha7. eder J, t • 
miz Türk memuru hakkında İ• 
natta bulunmalarıdı-. ___ ......,..._ ___ _ 
Hat değişiyor mu? 

- -
Salkı 715Öğütteki tranı ay 

hatlı 

Tramvay ~irketi Siı·keciden Giil 
han parkının Onüne kadar &İclen 

Salkıın söğüt cadde•indt>kı rayların 

yerlerini değiştirecek, caddenin or 
tııı.,.ına a:etirecektir. Bunun için şİr· 

ket Ebu5'uut cadde•inde murnkkat 
bir ray fer,i.yatı yapacaktır. Ancak 

buraya ray dô~eyebilmek için yolun 
parke olması lil.zım ıelrnektcdir. 

Şırket belediy~ye muı·acaat e:de
rek, bu muvakkat ray \·esilesile to:ı

dan geçilmiyen Ebus~uut caddesinin 
parke olması için yapılacak masrafa 
yarı yaı-ıya iştirak etmesini 
tiı-. Belediye bu müracaatı 

etmektedir. 

istem.İş

tetkik 

-•"•••u•Mt:••-•••"1-..a. .. -ı ... ••-•u-11111111"-••••••••11111 ... ııuı•••••n•••••••••••ıo 

-G• nle. d • {Dünyanın son•.J isimli bir f• im g ıs
terilmiş • Sen görnıiiş müydün? 

- O görmeğe ne hacet azizim, orfo!ığın h.1/i ma; 
/{i71 ik n benim i,in he· gii1 cMinqa11111 sa.ıı! 
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::;:(/) ıı:'csi ·~~i!~.. Memleketimizde Rus ı --------· ;~:-~:,a:1s~:;ıiy:~;a~a 
19 MAYIS 1931 

l:>AREHANE - Ankara cadde.; 
\ôo: 100 Tcİgl'&f adre•i: Milliyet, fo. 
an bul. 

Telefon numaralan: 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
C Türlr.iye için Ha.iç içiıı 

3 ayiığı 400 kuruş 800 kuru§ 
6 ı • 750 ,, 1400 " 

12 U 1400 U 270~ N ---
Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nüshalar 10 kurut 

tur. Gazele \e matbaaya ait iıleo 

için tl üdiriyete müracaat edilir. 
r:.azetemjz ilanJar•n meı'uliyetini 

i<"lı:.ıl etmez. 

J Bugünkü Hava 
Diın enfozla hararet 2G enaz 

J 5 di. l'ugün nızgılr hafi\' lodos 
ve h \' t ekseri vretlc a.çik .._ ___ _ 
ifllCLE~ 

Ölümün sırrı ! 
Bursada harikulade bir Ha

nım zuhur etmiş. Hanım "Ölü
mün sırrı,. nı keşfettiğini söy
lüyormuş. Evvelce Darülfünu
na müracaat etmiş, fakat aldır
mamışlar (her halde çekeme
mezlikten olmalı}. Tabii böyle 
bir keşif yapılır da susulur mu? 
Hanım hemen 15 kuruşluk bir 
pol, bir de beyaz takrirlik ka
ğıt .. Bir arzuhal ile valiye mü
racaat etmiş. Hanımı mumai
leyba arzuhalinde kedileri di
' ılt•ıi: · ııi de beyan eylemiş .. Va 
li Bey arzuhali Darülfünuna ha 
vale etmiş. B:m de olsam hava
le ede,·dim amma Darülfünuna 
değil. Şimdi gelelim asıl mese
ley3 .. Kadınların ekseri öldür
mek suretile ölümün sırrına va 
kıf olmak istedikleri her gün 
didei iftiharla gördüğümüz va
kayi'le malumumuz olmakta i
di, lakin alenen ölüyü dirilttik 
leri iddiasında bulunmamışlar
dı ... Şimdi biri çıkmış kediyi di 
rilttim diyor.. Eh kediler do
kuz canlıdır. Pek ölmemiş biri
ni belki diriltir .. Lakin hakika
ten ölmüş, mesPJ.a T erkos gibi 
emvatı cliriltebiiiyorsa o zaman 
ona inanırım. Ne gibi Bektaşi 

nin biri bir şişe rakı ile kulübe 
sine giderken yolda dolu yağ
mağa başlamış ve irice bir dolu 
tanesi zaten sırçadan olan şişe 
yi kırmış .. Rakının döküldüğü 
nü gören Bektaşi pek içerle
miş ve önünden geçmekte olan 
bir eskicinin örsünü alarak ha
vaya tutmuş ve: 

- Onu baban da kırar, kaba 
dayı isen şu örsü kır .. Demiş .. 
Kediyi dirilten Hanım da kaba 
aayı ise hakik1 ölüleri diriltsin. 

Ben bir taraftan bunu yazar 
ken diğer taraftan da en dişe e
diyorum .. Ya diriltmeye başlar 
sa biz diribre iş bulamıyoruz, 
başımıza biı· de dirilmiş ölüler 
çıkana halimiz ne olur Bu en 
dişemi de ancak bir mülahaza 
biraz tadil ediyor .. Eski ölüler 
bugi:nkü diri!eri görünce tek
rar geri dönerler. 

FELEK 

T 1 f p:ıyı do~aşan en temiz 

dampiııgi var mı? e e on güzel s·rklerc'en biri ~ i 

Rus sefirinin sözleri ancak bir 
diplomata yakışır sözlerdir 

Cem'i Bey kendini beğenmiş diğini görünce derhal telefona sebep1~dir ki uğradığı 
avukatlardan biri idi. Yazıhane yap;1t1 ve başladı vali Beyle gö yerde ve ahiren beş 
sine biri geldimi, derhal telefo- rüşmeğe .. Lakin gelen müşteri kaldığı Atina'da 4 ay){ 
na yapışır, guya vali beyi arar sının pencereye yaklaşarak, Mısır' da, 11 ay kaldığı 
ve bulurdu. karşıya işaret verdiğini farket- ka'da, 3 sene kaldığı 

- Vali Bey, siz misiniz? O memişti. kada, 2 sene kaldığı 

Bütün zihinlerde şu sual do
laşıyor: Acaba Türkiyede Rus 
Dumpingi var mıdır Bunun le 
:hinde ve aleyhinde bir çok söz 
!er söylendi. Bir kaç gün evvel 
memleketine giden Rus sefiri 
Suriç Yoldaş; böyle bir şeyin 
aslu esası olmadığını, bu gibi 
rivayetlerin düşmanlar tarafın 
dan uydurulduklarını söyledi. 
Bir sefirden, bir diplomattan 
başka türlü beyanat beklenir 
miydi? 

Bazılarının iddiasına göre 
Ruslar bizim memlekette doğ
rudan doğruya bazı emtaa üze
rinde dumping yapmaktadır
lar. Diğer bazılarının iddiasına 
göre Rusya, Türkiye dahilinde 
değil, Fakat memleket haricin 
de bizim aleyhimize dumping 
yapıyorlar; ihracat mallarımı· 
zın pazarlarını istila ediyoruz, 
Emtaamızın fiatlerini düşürü
yorlar, rekabet ve satış imkanı 
bırakmıyor. Tam realist olmak 
ve sağlam bir hüküm vermek i
çin hakikatleri sözlerden değil, 
hadiselerden çıkarmak lazım
dır. Bunun için de Rus dumpin 
gi ve onun muhtemel neticeleri 
hakkındaki tetkiklerimizi hüla
sa halinde bu sütunlarda izah 
edeceğiz. 

Esasen Rus ticareti hariciye 
sistemi bugün için en mühim 
ve esaslı bir tetkikmevzuudur . 
Bilhassa, memleketimizde işle
yen, doğrudan doğruya iktısa
di hayat ve vaziyetimizle te
masta olan bu sistemi herkes
ten evvel bizim bilmemiz lazım 
dır. Evvelen dumping nedir? 

Bu kelime İngilizcedir. Bir 
taraftan diğer bir tarafa, bir 
yerden diğ~.I.' bir yere boşalt
mak, boca etmek manasına ge· 
len dumping, iktısadiyatta bir 
satış metodudur. 

1 geçen günkü mesele içiu fikri- Sadık Bey işareti alınca, he- da'da, 1 sene kald ığı 
mi sormuştunuz. Ben muvafık men civarda bir mağazadan te-

bir hale koymuş ve azamı ran 
dıman almak için bütün vesaite 
müracaat etmiş, bugün1tü Rus 
rejiminde ihraç edilen 'mtaa 
için maliyet fiati mevzuu hahis 
değildir. 

buluyorum. lefone etti. Evvelce muvafaka- ya'c'a, 2 buçuk ay kal 
, . tini temin ettiği telefoncu kı- Fas Sultanının ziyarefl 

- Aşkta hiç 'hezimete uğra 
madım . 

- Hayff, olmaz. Bu söyledi- za, Cem'i Beyin telefon başın- şerref olduğu Paris'te 
ğiniz hatalıd1r. Y alıuz siz icap da olduğunu anlattı. Kız vali sız muvaffakiyetler kı 

- Tabii tahsilatı daima zim
mete geçirdikten sonra .. 

edenlere emir V·Jrin.. Beyin telefonunu birleştirdi. mıştır. 

. Bütün istihsal ve harici tica 
retini devletleştirmiş Rusya, 
karnını doyurmak pahasına ça 
lıştırdı~ı amelenin ihtiyacım 
tatmin ettikten sonra, ihraç e
debileceği fazlaistihsalini tama 
mbn kendisine bedava mal et
miş oluyor. 

. . . . . Cem'i Bey ise muttasıl konuşu lstanbul'da ıcrayı 
etmek üzre verilen r 
r. ame bütün büyük m 
ketlerde olduğu gibi bili 
kilat alınmıştır. 

Yahudi -Peki, yamı ziyaretinize ge yordu! 
lirim. - Hay hay! Fakat vali Bey, 

Yahudinin biri sıkışmış, bir Cem'i Bey p.~yel t~bii blr şey bu iş böyle olmaz .. 
duvar kenarına giderek aptes yapmış gibi, ahizeyi yerine ta- . . . . . . 
bozmuş. Bu sırada bir memur kar ve ziyar ~· • çisi ile m~şgul o- - Ben polis müdürüne de 
kendisini görerek, derhal zabıt !urdu. söyledim. O da muvafakat etti. 
tutmağa kalkmış. O zaman ya i Kim gelirse gelsin, Cem'i Be ..... . 
hudi ne dese beğenirsiniz? 1 yin vali ile, müddei umumi ile, - J>eki yarın ziyaretinize ge 

Binaenalyh ihraç ettiği malı 
herhangi bir fiatle satarsa sat
sın, bu kendisi için safi bir kar 
dır. 

- Bu işi bir müslüman yap- polis müdürü ile böyle senli lirim vali bey .. 
sa, ağzınızı açmazsınız. Amma benli konuştuğunu görünce, 0 • Bu defa telefonun öbür tara-
bir zavallı yahudi yaparsa, he- nu hakikaten büyük adamları fından ses geldi: 
men ağzınızı açıyorsunuz. tanıyan birisi zanneder ve böy- - Neyi polis müdürüne söy-

Yalnız, el'an Rusya ınevaddı 
İptidaiye ihraç ve mamul emtia 

Hapishanede le bir avukatın işini behemehal lediniz? Bu ne biçim latife? 
bitireceği zehabına düşerek, o- Cemi' Bey şaşırdı. Fakat is-

ithal mecburiyetinde olan bir Hapishanede gardiyan mah
memlekettir. Şimdi bütün gay pusun yanına gidiyor ve müjde 
retini, istihsalatmın kendi ihti Yİ veriyor: 
yacını temin edecek bir şekle - Yüz bir sene mahkumiye 
ifrağma sarfediyor. tiniz yirmi seneye indirildi. 

Bu maksatla iki buçuk sene- - Memnun oldum. Ben de 
dir muvaffakıyetle tatbik edil- zaten yüz bir sene yaşayacağı
diği iddia edilen, beş senelik mı pek zannetmeyordum. 
programın tamamen hitamın- Tahavvül 
da Rusyanın hariçten mamul İk' k" . dd d k 
emtia mübayaa mecburiyetinde 

1 
~- .ış_ı c~ e e onuşuyor-

olmayacağı söyleniyor. Şayet , ar. ıBr~sı dan atıybor. k.d 
b h kk k d k 1 R 

1 

- ıra er en es ı en a-u ta a u e ece o ursa us " ' . . 
h · t "b t h gır, kolunu kaldırmasını bıle ıs ya arıç en mu ayaa mı e- b · d d 
'h f · d" · temeyen tem el bu· a am ım. men emen sı ıra ın ırmış ve . . 

1 
. . 

1
· · 

b k b'l .. d .. · Şımdı cevva , faal kesıldım. tı una mu a ı gun en gune ın- d 1. h" ld 
k. f tt" d" o• • t"h ı·t t a 1 ıç e en kaçırmayoı·um. 
ışa e ır ıgı ıs 1 sa a mı sa • s·· 1 h . . 

k b · t' d b' utün bun ar ep otomobıl sa-ma mec urıye ın e ır mem- . d ld 
1 k h 1. I • l kt yesın e o u. e et a ıne ge mış o aca ır. K d b · f" 

A b S R b h - aç sene en en şo or· ca a ovyet usya a se- l"k d" ., 
d ·ı b l'k u e ıyorsunuz. 

1 en eş sene ı programını Ş f" d "'lim b" d · 
tatbik ve tahakkuk ettirehile- - . o or oegı . ıra er, pı-

k "d' ? B · d"d h""k yadeyım. · tomobıllerden sa-ce mı ır.. una şım ı en u k .. " d' 
t k .. t" A k l ın~sını qgren ım. meme guç ur. nca on arın 

iddiaları budur ve tuttukları 
yol o istikamettedir. Y atınki 
yazımızda Rusyanm harici ti
caretinden bahsedeceğiz. 

MÜMTAZ 

nuola mutabık kalır ve muame· tifini de bozmayordu. 
lesini ona yaptırırdı. - Şey. . . Bilmiyorum. E-

Cem'i Beyin arkadaşların- vet ... 
dan Sadık Bey isminde bir avu- - Avukat Cem'i Bey siz mi 
kat daha vardı. Fakat bu Sa- siniz? Bir şey mi söyliyecekti
dık Bey müşteri celbi hususun- niz? 
da, nedense Cem'i Bey gibi bir - Şey •.. Hayır .. Evet .. Bir 
tabiye tarzı bulmağı akıl ede- yanlışlık olacak.. Gelirim .. 
memişti. Avukat telefonu kapattı. Fa-

Lakin Cem'i Beyin hergün kat alnından da ter boşanmıştı. 
vali ile, polis müdürü ile, müd- Oyun bu suretle hitama erin
dei umumi ile senli benli konuş ce, Cem'i Bey hemen şapkası
tuğunu işite işite meraka düş- nı, pardesüsünü aldı. Ziyaretçi
tü. Nasıfoluyor, diye düşünü- sine: 
yordu. - Yarım saate kadar müsa-

Bir gün yazıhanesine, Adil adenizi rica edeceğim. Acele 
Bey isminde bir başka avukat bir işim çıktı, dedi ve doğruca 
daha geldi. Söz arasında Cem'i evine gitti. 
Beyin telefon muhavereleri Evvela yüzünü soğuk su ile 
mevzuu bahsoldu. Adil Bey de- yıkadıktan sonra, hizmetçiyi ça 
di ki: ğırdı : 

-Vallahi bu işte bir dalave - Kız; ben demin telefon et-
re var. Cem'i yazıhanesine ge. tiğim zaman, konuşan erkek 
!enlere oyun ediyor. Ediyor am kimdi? 
amma fena akıl da degil hani! - Ben de anlıyamadım beye 
Müşteri toplamanın yolunu bul fendi .. Emriniz veçhile telefon 
muş demek. . Kim bilir bize ge- çalınca açıyor ve siz ne söyler
lecek kaç davacıyı da elimizden seniz onu dinliyordum. Bu se-
l fer araya vali beyin mi Veli Be a ıyor .. 

Taksim' de kurduğu 
zam çadırın 10 adet çı 
yeri vardır. Sirk lstanb 

Sofyaya hareket edecekti 
şimdiden 1600 lira rusum 
lira bir emri hayra, 100 

pasaportların vize muam 
9000 lira İstanbula g 
için nakliye masarifi o 
sarfeylediği gibi ayrı 
sahiplerile müstahdem· 
iaşesine ve arslan ve ka 
!arla fillerin ve beygi 
vesair hayvanahn yem'. 
ve umumiyetle idare m 
ile afişaj ve reklamlara 
bim mikdarda para sarf 
miş ve edi!mektedir. 

Halbuki sirk, ancak 
şembe gününden beri 
hulda bulunmaktadır??? 

tRTİHAL 
Tütün inhisar idaresi 

kez muhasebecisi Şefi 
Devlet Demiryolları Lima 
müfettişlerinden Mukbi 
İstanbul Sanayi müfettişi 
hanettin beylerin valid 
Ayşe Hanım dün gece 
etmiş ve cenazesi Kadıkö 
İbrahim ağa civarına diin 
nedi!miştir. Cenabı hak 
met eylesin. 

Bu metot memleket daıhilin- 1 ı 
Kl·,·çu""k ı aberler 

de maliyet fiatinin fevkindeki L------------
satrşa mukabil, memleket hari-

Sadık Bey dedi ki : yio mi, bir erkek sesi karıştı .. 
- Şuna biz de bir oyun oyna Artık Cem'i Bey o günden-

sak mı dersin? beri vali beye telefon etmevo~ 

Zayi - Diyarbekir As 
lik şubesinden aldığım 

kereyi zayi ettim. Yeni 
çıkaracağımdan eskisinin 
mü yoktur. Adres: S'r 
Alemdar oteli No. 1 

cinde maliyet fiatinin dununda 
bir satış diye hulasa edilebilir. 

Dumping maliyet fiatinin 
dununda bir satış olmakla bera 
ber mu hakkak zararına bir sa
tış değildir. 

Biliyaruz ki maliyet fiati, bir 
taraftan o malın meydana gel
mesi için sarfedilen amele yev
miyesi ve mevaddı İptidaiye be 
deli gibi; diğer taraftan serma 
ye faizi, emvali gayri menkule 
amartismanı ve müteferrik ida
re masarifinden yüzde bir kıs
mının mal üzerine illi.vesile 
meydana gelen fiattir. 

Bir çok dumping şekilleri 
vardır. Bunların hepsi yalnız 
bir cins emtaa veyahut bir za
mana inhisar eden satışlardır. 
Bu günkü Rus dumpingi ise 
şimdiye kadar malum olan 
dumping usullerinden büsbü
tün başka bir şeydir. Bir defa 
Rusyaya, bu geniş memlekete 
bir nazar atfedelim: 

Geniş erazide 154 milyon 
nüfusunu, istihsal için seferber 

Hayvan borsası komi
seri istifa edecek 

Hayvan borsa~ı komiseri Kema
leddin Bey vazifesinden İstifa ede~ 
cektir. Kemaleddin Bey bu istifasi
le devlet hizmetinden temamen çe
kilecek ve serbe•t ticaretle meşğul 
olacaktır. 

Kemaleddin Bey uzun müddet İz
mir Tic;,.ret ve zahire borsası komi
serliğinde bulunmuştur. Bir kaç se
neden beri de hayvan borsası komi
serliğini yapmakta idi. 

Odada 8 saat i ~ 
Dün sabah toplanan Ticaret oda

sı idare heyeti Ti~aret odasında ve 
Ticaret borsasında badema memurla 
ı-ın günde sekiz saat çalışması kara 
rını ta~tik etmiştir. 

Adil Bey 
Maliye hey'eti teftişiye reısı ve 

borsa komi-.ri Adil Bey bugün An
karadan gelecektir. 

Zayi - 1757 r.umerolu 
tek yük arab2m n p!ikası 
zayi o!muştur. Yenisi alına
cağından hükmü yoktur. 

Yusuf 

- Ne yapabiliriz?. 1 Askeri tebli "t 1 
- Bizim komşunun kızı te- ı •-----·--------"'-

• )efonda çalı§ıyor. Eğer şu kızı Aksaray askerlik şubesinden: 

1 

kandırabilir d.,, Ce'?''i telefon_a Malullere ve şehit yetimlerine 
geldiği zaman, hakıkaten vah- verilecek tütün ikramiyeleri için 
nin telefonunu açhrabHirsek, kayitlerine devam edilmekte ise de 

müracaat edenler pek azdır. Vakit 
mükemmel bir şey olur. yoktur. Dolayısile ikinci bir defter 

I _ iyi amma, Cem'inin tele- de tanzim edilmiyeceğinden zevatı 
ld. 0 

• • 1 mezkilrenin nihayet 31 Mayıs 931 

1 
fon başına ge ıgını nası an-

akşamma kadar her pazar ve çarşam 

Diyarıbekirli Abdürre 

Harp malülleri cemiyetin 

lıyacağız? ba ııünleri öğleden sonra kayıtlarını 
- Ondan kolay ne var? Biri- yaptırmak üzere şubeye müracaatla 

1 sini işi varmış gibi göndeririz. rı aksi taktirde hakları zayi olacak
- Elli lira borçlu kalayım 1 Birimizde aşağıda bekleriz. ları ve hu hususun bu gibi zevata 

diyen siz deg"il İniydiniz? Cem'i telefona yapışırsa, gön- layikı veçhile anlatılması mahalle 

İnhisar beyiye kanu 
tevfikan bu sene de t 
tevzi edilecek ikramiyey 
d ~ft erlerin askerlik şu 
rince ihzarına başlanmı 

Harp malüllerinin me 
oldukları askerlik şnbele 
biran evvel müracaat ed 
isimlerini defteri mahsu 
kaydettirmeleri ilan o'.un 

d d muhtarlarına polis M.M. luklarmdan 
- İyi ya, işte sözümü tutu- ~erdiğimiz a am, pencere en emir buyurulmasını rica ederim. 

yol'Um demek. Size hala elli li- ışaret eder. De~h.al komşun~n 
'ra borçluyom. kızına haber verırız. Oldu, bıt-

I Jok Oi.' 

Hafız Cemal 
. Dahil! .has: alı k lar tcdavihan;si 
cum~dan maada her glin öğled :.n 
sonra ~aJt ~ den 4 de kadar er
kek, kadın , e çocuklarır. dahiliye 
11'l s. alıklanm J.i\'anyöltında 118 
ınımarAlı hususi kabinesi nde :e· 
,(, vi eder. Tele fooı l • trn lvı l: 'B99 

ti. 
Kararı tatbik sahasına koy

dular. 
Sadık Bey tanulıklarından bi 

rine meseleyi anlattı. Sadık 
Bey, aşağıda, tam Cem'i Beyin 
penccresının karşısında ahzı 
mevki ederken, öteki adam da 
bir davası varmış gibi, Cem'i 
Beyi görmeğe gitti. 

lşküzar avukat, müşteri gel-

.. •••••••••• ~~ ... ~~~~~ 
iTTIHAD.I. MİLLİ 

Tiirk sigorta şirlceti 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra efle~i 

Sigortaları halk İçin müsait şeraiti havidir . 

Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanındı 
'Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktapı \ 

~··~~-. Telefon: Boyottlu-2003 ......... 

- Neden- geldin?Ben seni 'Yürüdü. Paşanın yüzüne bakar 1 Buna imkan yoktu. Kızcağı: - ---ş;ı:rtla: - Kerimeniz hanımefendi 
yi Kadri Beye değil bana ver
meniz şartile .. 

Paşa boğuk bir sesle şunu 
söyliyebildi: 

- Kadri Beyle aile rabıta
mız vardır. Ona böyle bir söz 
vermiştim. Fakat .. 

Milliyet'in tefrikası: 34 

1 rIIKo ~~ 
.çiliyormuş.. Bu içki o kadar 1 - Padişah efendimizin iti-

şaın karanlığı iyice bastırdı ve 
o sırada Bülbül Yegane Hanım 
dan bir mektupla çıkageldi. Ke 
rime eline verilen mektubu o
kudukça biraz sükunet bulur gi 
bi oldu. Her şeyi Yegane Ha
nımla Ayasofyada konuşacak
tı. Kadri Bey seyahata çıkma
dan evvel sevdalıları birleştir
mek için kumpaslar kurmak ü
zere evvelce de böyle buluştuk
ları vakidir. 

çağırmadım. . . bakmaz içindeki korkunun esas 1 şını önüne eğip babasının eı 
Kalfa yaklaşıp hanımının ete sız olmadığını anladı. ni bekledi. 

ğini öptü. Sadrazam odasının içinde do - Sen böyle ili nihaye e 
- Hanımefendiciğim, paşa laşıyordu. Kızını görünce dur- kalamazsın. Günün birinde 

babanız odasında. . . Sizi he- du, fesini arkaya doğru itti. caya varacaksın. 
men şimdi yanına çağırıyor... - Üzüntün nedir, Babacı- Ergeç her kız babasının E 

e 

o 

~· 

ir 
u 
" -ı 
ır 

a 
u 
a 
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ruvvetli olacak ki oraya top- mat buyurduklar• bir Sadra. 
anıp ta bunu içenlerin aklı ha- zam nasıl oluyor da böyle yer
ıından gidiyormuş. O kadar lerde dolaşıyor.? Padişah efen
ıendilerini unutuyorlarmış ki dimizin bunlardan haberdar ol
ıadişahımız efendimize borçlu ması kim bilir nasıl bir netice
ıldukları sadakati de unutarak 
ürlü türlü şeyler konuşuyorlar 
nış .. Fakat böyle fesat tertiba
,na hiç bir zaman müsaade e-
lilmiyeceği malfimdur. Şimdi
e kadar böyle şeylere cür'et 
idenlerin denize atıldıkları ma 
umdur. 

verecektir.? 

Paşanın önünde yuvarlanaca 
ğı uçurum açılmış duruyordu. 
iki felaketten birini tercih et
mek m "Cburiyetindeydi: ·Ya kı 
zını feda edecek, yahut da ken
dini .. 

Fasıl 6 camide 

Merakla sordu: 
- Yegane Hanım iyi ya? 
- Evet, efendim, hanımın 

kardeşi odada idi, sizi sordu. 

- Pek ala! ğım? den ayrılacak... Allahın e 
Bu sözleri söyliyerek babası- böyle ... Bu sabah seni ben Kerime en küçük yaşındanbe 

ri babasının her huhusta kendi- nın elini öptü. biri istedi. 
sinden mutlak bir itaat bekledi Paşa bir sediM yaslanıp başı ' Kerimenin dudakları istı 
ğini bilirdi. Şimdi onunla karşı nı çevidi. Çocuğunun kederli la büküldü. "Kimdir?,. diye 
karşıya konuşmak icap ediyor- bakışı içini altüst etmişti. Kaça mağa l~zum görmedi. Paşa 
d maklı bir tarzda cevap verdi: zının bu sükutunu terbiyes 

uBülbül'ün 0 sabah söylediği -. - Geçen ay on sekiz yaşına hamletti, saçlarını okşıyara 
bastın! dedi. - Canım, ne de merak: sözlerden sonra bu davet bil- E 

1 
ı 

hassa manidardı. Bütün kalbi - . vet · . sın·· 
ile sevdiği Kadri Beyi tehdit e- Kerım~ bunun ar~asından ne Sana söyliyeyim mi seni 1 
den bir tehlike sezer gibi oldu. j çıkacaAnk dıyebbekledı. d • istedi? 

K · " . - nen ana var ıgı za- Kerimenin ağzından şu s 
e.·ıme yavaş yavaş aşagı ın d k d "d" B" ler do"ku"ldu" .· 

ı Fakat Yusuf Paşa cesareti-

İbrahim Bey sustu. Paşanın 
yuzune dikkatle bakıyordu. 
Sadrazamın artık metanet ve 
cesareti kalmamıştı. Bitkin bir 
halde görünüyordu. Mağlup et 
tiği hasmının bu halini bir müd 
det zevkalarak seyrettikten son 
ra İbrahim Bey dedi ki: 

Güneş akşam bulutları arka
sında pür ihtişam batarken Ke 
rime Hanııno Bülbül' ün dönüşü 
nü merakla bekliyordu. Bülbül, 
Yegane Hanımın evine gideli
denberi Kerime'nin ruhuna bir 
kasvet çökmüştü. Saatler geçi
yor ve o saatlerin geçtiğini aşa
ğıdaki bahçenin portakal ağaç
ları altına biriken kadife gölge-
1,..-rlen anlıvordu Nihayet ak-

Kerime Hanım yanakları ne
şe ile pembeleşti. Fakat kalfa 
kapının önünde peyda olunca 
kaşları çatıldı. Kalfa söz söyle
mek için Kerimenin müsaadesi. 
ni bekliyordu. 

d . H b " · d"k · · man on o uz yaşın a ı ı. ır 
ı. er asamagı ın ı çe ıçın-

d ı · kı t b" .. "b" ·d· sene sonra da sen doğdun .. eKı sı n ı uyuyor gı ı ı ı. 
- Bilmek istemiyorum!. 
Padişahın yeni Başkatibi 

rahim Bey lfitfen seninle i~ 
vaca talip oldu. 

-. ti topladı. İbrahim Beye cevap 
..,;, .• eı-meğe hazırlandı. Fakat ma-
~"~ 'ltCinevin katibi bir darbe daha in-

Bütün bu söylediklerimi u
nutmak kabildir. Hiç bir şey 
olmamış gibi :her şeyin üzerine 
bir perde çekilebilir. Fakat bir 

Hanım, bendeganı ile daha 
mülayim konuşmak itiyadın
da olmasına ra!inıPn sert bir ta 
vurla sordu: 

Kapının eşiğine geldiği zaman Vaziyet tehlikeli idi. Kerime 
mechul bir korkunun kalbini babasını •:\ iyi biliyordu. Ona 
burktuğunu hissetti. dünyada yegane sevdiği adam-

'Kapıyı açıp babasına doğru dan bahsetmek isterdi ama ... (Bitmedi) 
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Artistlerin hayatları 

Bebe Daniels nasıl 
sineı-,ıa yıldızı oldu? 

Bir çok sir.ema meraklıları 
vardır ki, tanıdıkları ve boşları 
na giden artislerin tercümei hal 
lerini öğrer.mek isterler. Bu 
gün Belıc Daniels'ten bahse
delim. 

Bebe Daniels Amerikada 
Teksas hükumeti dahilinde 
Dallas şehrinde 4 Kanunusani 
1901 de do~muştur. Babasm
fan ls! oçyalı, anasından ls
J1anyoldur. Babası ve anası ko
mediyen idiler. Bir operet tru
punda Amerikan sehirlerini do 
laşırlardı. Bebe d~ha bebek de 
ı~ek yaşta iken, bir küçük ço 
cuğa ihtiyaç olduğu zamanlar 
sahneye çıkardı. Deha ~n haf~a 
lık çocuk iken Jan ismınde bır 
piyeste sahneye çıktı. 

Bebe D ı:ıi~b üç yaşına gel-

1:.elıe D .. niels 

Ben yaşıma birkaç sene ila
ve edecek şekilde giyindikten 
sonra Annemin avdetini bekle
mede~ stüdyoya gittim. Ha
rold Loyd'in ismi o zaman, şim 
dild kaclar şöh•·etli değildi. Ren 
gimden bahsetmediler amma, ı 
çok genç buldular. Maamafih 
beni angaje ettiler. 

Eve döndüğüm zaman, an
nem hala gelr.:ıemişti. Sabır
ıızlıktan kendimi tutamıyor· 

' dum. Çünkü verilecek müj
dem vardı. Nihayet kapının ki-

Virginia Cherrill 
. . d h filminde kendisine bir kadın eş 
ıçın e er Sinemada komik artistler 

en ziyade tarunanlar Ş:ırlo ile Ha

rold Lloyd'dir. Sarlo aıağı yukarı 

olarak yenilerini intihap eder. Bu 

suretle Sarlo ıincına alemine bir çok 

yıldızlar hediy< 

Lloyd'de bir çok iilrnlo•ini r.ı..ıhtclif 

l<adın artİ3tlerle OI._na!!\iJtn·. Ancak 

B·rbara Kent 
son üe filn-ıind~ kı:ndisini daima ay-
ni eşle .. 1Jyoı·uz. Yukal'ıki resim-
lerdon ı , dır Şarlo'nun "Şehir 
gıkları' lıhnindc kendine eı intihap 

Siz olsaL:z, ~ yapardp•ız? 
~~~~~~~~~~~~ 

ıldız_aTtı g- :.irrd.ikleı·i 
bazı ··azalara dair .. 

ettiği Virginia CheıTil, oağdal<i Ha
rold Lloyd'in son çevirCiği "yiik
seklerde" filminde tekr~< eş ol:ıralı 
intihao ettiği Barbara l<"' ıt'tir. 

Barbara Stanv7clr. 

dır. 
Bebe Danyels birgün arao 

ile denize girmit ve birdenbir 
deniz med haline gelmittiı 
Yüksek kayalar arabanın 'hatt 
rüc'atini kesdiği ve deniz d 
yükselmeğe başladığı için fel 
ket bat göstermiş ve Bebe Dn 
yeis soyunarak kendisini den 
ze atmaktan ve yüzerek karay' 
çıkmaktan batka çare görm 
miştir. Gazeteci atla arabanı 
ne olduğunu söylemiyor. 

Elhanırada 

Hint mezarı 
Elhanıra yarından itibar 

Conrat Veit ile Mia May ve l 
ya de Puti'nin "Hint Mezar 
ismindeki filmini gösterme 
batlayacakhr. 

Bu film şöyle hüli.sa edil 
bilır: 

"Haremi prenses Savitri'nin 1 
1 ngiliz zabitile ıeviımeai sure tile İ 
yanete uğriyan Eşnapur mihracı 
manyetİ7.m~ k · 1 ~·cti fevkalide ol 
bir Fekiri L~.· ıa'ya yollıyarak, b 
yük Qj.,. aşka mezar olacak bir mt 
kad inşasını meşhur mimar Herbe 
Ravland'a teklif ettiriyor. Fakat ı 
tün bu tekliflere bir şart ilave ed 
yor: Hiç bir kimse, hatti mima( 
niııanlzsı İren Amundsen bile kene 
sinin ne gibi bir gaye ile ve nere 
gittiğinden haberdar olımyacaktn 

Bu müddet zarfında lren mih 
cenin sarayına viıul olarak. prensi 
nİf4n1111 mİltıl'ra: görmesine müsaa 
talep ediyor, Prens mimarın sıhh 
ta olduğunu temin, ancak işind 
geri k"llacağı behaneıile lren'i H 
bert'i:. yanına sokmaktan istinkaf 

·diyor. Diğer taraftan prenıeı Sa 
ri'nin cariyesi Miryah prensesin 
gilisi lngiliz zabitinin prensin ce 
lan tarafından takip ve öldürüI.n: 
Üzre olduğunu haber alıyor. o~ 
diği vak"anm kendi sevıfilisi ba 
dan geçeceğini zanneden lren, H 
bert'i ararken tesadüfen Herbert 
pencercsin;n önünden ~cçmi~ bu 
nuyor. fRk't dolikanlı meydana 
kıncaya k:'tdar o•·t::..dan lre:ı ka 
luyor ve bütün düşüncesi treni 
mak olan Herbert yanlışlıkla cü2 
lıların ma~arasına giriyor ve bu 
te yakalanıyor. Ancok Prens lre 
Herb~rt'i o kada_. sevdiğini gö 
ce, dnyan.-..mıyarak kendif:i9e C 
mabuduna V('kfi nefs etrneı;İni 
lif ediyor ve ancak sevgilisini 
suretle kurtulm~-ı :mk3..nı o!dt' 
bildirince, büyük aşkını kurta 
için, 7avallı lren bu teklife v 'ir 
ra_ı oluyor .. " 

• 
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Çapras kelimeler Pi ya go 
Yeni lleşrlyat - -

Foto .. 

•••••••• ı M o s A1V A r •Ki L ~ 
ı AMA N!8 NAM El• A 
js fFJ!iBASALIET 
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1A T A y A il i!"R A N A 
; L D T A D 1 L • M·j 1 R 

Foto Süreyya tarafından 
bu i..'im albnda aylık bir mec
mua neşredilmiştir. Gayet iyi 
bir tabı ve hol resiınlerle 
neıredilen bu mecm\ıayı tav
siye ederiz. 

Kuponlarımızı kesip 
saklayınız ! ı il G,i-lll jK A N A f ... S • 

: K A D 1 N • G A S /iiı • 
' 

lVlilliyet, Politikanın kupon arına ı A L ' 1 N A • 1 L 1 1( • Bozcaada icra dairesinden: 
l .s A M •• AMA z 10 _N D;mitri Kangaya maa 

ıı E_ -T AB L ) I~ JS. 1 ~ ~ masraf (123) lira (86) kuruJ devam ediyor ı il A Glll A Ti•ltl B/ AL borcundan dolayı haca edilip 

"tv'Iilliyet" gazetesi neşir vazife
ıini k.arilerini daha memnun edecek 
bir tarzda if,., edebilmek için °Po-

litika" gazeteıini kendi tefki]i.tı içi .. 
ne a(mı, bulunuyor. 

Ancak Politika gazetesinde birinin 
kuponları ikm~l edilmit ve diğeri
nin kuponları neşredilmekte olan iki 
piyangosu vardı. 

zihaneaindcn iki kariimize JSmarla- Dünkü şeklin halli bu kerre açık arttırma ile 
ma koatüm. sıblınasına karar verile ı Boz-

8 - B"! kariimize birer çift isltar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 111 11 d S 
pin (Eminönünde Altıncizıncden). ca a anın ülüklü çeş:ne 

9 - On kariimize ikişer kişilik ı ı f __ , . t..:'_ 1 I _ mevkiinde şukan Murac Is-
müteakip üç program için sinema j ı _ _ mail, garben lstavri Zardali 
biletleri. ; - .. · ı ., :İİ J - ı şimalen Dimitri Pero cenu-

10 - Bes karümize birer senelik _ J_, ~ ı - I - -- - -
abone, · ' il,• Kı lil B iii ' ben tarik ile mahdut bir dö-

11 - Beş kariimize altııar ayhk ! . 1- ,_ - lii i - -. - " b - · k abone. . _ . _ _ . __ _ _ _ num ag yerı ve eza mev-
Bunlardan baıka 170 kariimize t 111 ili kii mezkfırda kain şarkan 

muhtelif kıymetlerde ve itler.ine ya- 7 1 1 - ı D - i k p 
h d d ! ı _ -., _ r;;aı-· aptan pan:ıyot garben a- 1 

rayacak mütenevvi eşya e ıye e e .ıW'I 
ceğiz. ! ___ = _ . ~-- _ ll·- ı -1-_ ,- _· nay" ~imalen Dim:tri Pero 

Bu hediyelerimizin bir kısmı ___ _ _ ,_ cenucen yol ile mahcut bir 
Bahçekapıdaki yerli mıı.llar pazarın il •ı • • ı~~ d- - b • · k 

Be 
·· tah t 

11
• · - - ;e·-. -'--'-j . . - - onum aı yerı ve orta o-dan ve Necip y muı ~~ra ı ma-

18 
1 

ğazas:ndan alınımştır. lube. mevkiinde kain şarkan I 
Bu hediyelerden maada ayrıca Yeni •ekli Marıya garben Dimoıten Kor 

beş kişiye de beti bir yerde Cümhu v 
riyet altınları hediye edilocektir. nel şimaien Nikolaki Katak-

. · · k Soldan sağ• · l: Tatradan bu pıyangoya ıştıra sınos ceau en Kostanti hasır-
etmit olanlar derhal kuponlarını mu 1 - Kira (4). Şehadetname (6) cı ile ınahdut bir ılönüm bag· 
vazzah adresleri ve iıimlerile bera- 2 - Muaşeret icabı (5). Nakil 

vasıtası (5). yeri otuz gün müddetle satı-
3 - Baıına T ilave edilirae her- şa çıkarılmıştır. 

kes bilir (4). işaret (6). S 
4 - Nota (2). Bağlıyacak şey atış 20 haziran 931 cu-

(2). martesi günü saat ( 14 ) de 

r 

5 - Bir vilayet (6). Ser (3)- Bozcaada icra memuru hu-
6 - Süı (5). Büyük (3). t_ 
7 - Bir kasaba (8. zurunda yapılacaktır. ıı;ıbu 
8 - Gök (4). Cenet (4). gayri menkul üzerinde bir 

"Milliyet" bu müsabakalara ait 
h_ediyelerin mali mes'uliyetini de üze ı 
rıne almış olduğu cihetle, "Politi· 
h., da kuponlan ikmal edilınit olan 1 
tnüıabakanın hediyelerini vereceği 1 !!lL-.. 
gibi, ikinci müsabakaya da kendi 
ıütunJarında devam etmektedirler. J 

9 - Demir (4). Korkunç bir hık iddiasında bulunanların 
hastalık ( 4 >· yırmı gün zarfıııda, tal' p 

10 - Edebiyatta bir tabir (5). 
ı ı - Ayı yuvası (2). Bir askeri olanların da kıymeti ınuham-

kıta (5) . Nota (2). menesi olan (115) yüz on beş Bu müsabakada 4S kupon netre
deceğ·iz ve istirak eden karilerimize 
hediye edec;ğimiz muhtelif kıymet· 
te ve çok zengin eşya listesini tafıi
littile yak1nda ilin edeceğiz. 

0 Politika" nın bundan evvelki 
hlÜ&abakaıına iştirak etmiş olan ka
rileri.ne 1500 Ji,.a kıym"tinde muh
telif eşya verilf'cEktir. 

" Politika ' karileri elierindeki ku 
ponları 23 mayıs ak ş a..-yıına kadar i
dareba •1eınizc göndeererek, numara
lı bir fiş mukabilinde tebdil ettir
mt lidirler. 

Kuponların 23 mayıs akşamına 
kadar tebdil muamelesi hitam bul 
duktan •onra, kura reki!erck iaabet 

ber "Milliyet" idarehanesine gön
dermelidirler. Bunlıu· için ayıracağı
mız fiş numaraları kur'a keşidesin-

l 
\ 

Yukardan aşağı liranın yüzde on pey akçesı 
1 - Akıtmak (5). Sinirli (5). ile icra dairesine m:lracaat 
2 - Yüz (5). Bir ni!let (3). eylemeleri ve şartname muh-
3 - Yüksek <3>· Büyüklük (6). hteviyatını okumaları ilan 
4l - Muti (3) Şanli (5) 
5 -- Sırça (4) Nota (2) olunur. 
6 - Sem (5) - 1 7 - Samini dcgil (4) Ok (3) stanbul Asliye mahke· 

a~lik (2). mes ı üçüncii hukulc daire-
8 - Siyahi (4) Askeri hastane sinden: 

(5) 
9 - ilave (3) işaret (2) Ben(3) Fitnat hanım tarafından 
l - Doğurtan (3) •. Erkek ismi Raşit bey aleyhine ikame 

(3) Arının verdiği (3 l olunan boş nnıa davası üze-
11 - Lezzet (3). !taret (2). Pa- rine il&nen yapılan tebliğe 

ra konacak yer ( 4) , 

,... 1 

l.•~--~I-ST•A•N•B•UııııııııL-•V•İLuıA•Y•E•T•İ _ _._I'· DEFTERDARLIK iLANLARI 
= Kirahk Ev No 33, Beyoğlu caddesi, Firuz ağa 

mahallesi, Beyoğ!u, iki kat 2 oda sair müşte- 1 

nıilat, senelik kirası 300 lira kiralamak açık 
arttırma 4 haziran 931 perşembe günü sa-ıt 
15 te Defterdarlıkta. ( M-310 ) 

1 

p;;;S!!le;;y;;;r•i•seiiiiiif•a•in---=.~H-:o:-~-İi~it~S-~-=;:-;:-:it_B_._1 
Merkez acentuı : Galatı 

Köprübatı B. 2362; tube Avrupadan aveetle hasta· 
acenteai: Sirkecide Mllbiir- lar 'ntn kemafi~sabık Divan· 
darzadı hanı 22740 yolunda Dr. Em npaşa so· 

Ayvalık. sürat postası 
' (MERSİN) vapuru 12 
Mayıs salı 17 de Sir
keciden Gelibolu Ça
nakkale, Küçükkuyu, Ed
rrmit, l urhaniye Ay,·a'.ığa 

kalkac·k döniişte Altıno

luğa C'.a uğrıyacaktır. Ge
lil:o'u iç" 1 gic!iı ve ge'. ~te 
yük alır. maz. 

Trabzon ikinci P. 
(CUMHURiYET) vapuru 

21 mayıs perşembe akşamı 
Galatadan [ lnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize, 
Hopa] ya kalkacak dönüşte 
Pazar, Rize, Of, Sürmene, 
Trabzon, Polathane, Gö
rele, Giresun, Ordu, Fatsa, 
Ünye, Samsun, Snop, 
İnebolu, Zonguldağa uğra
yacaktır. 

Mersin postası 
( ANAF ARTA) vaımru 

22 mayıs cuma 10 da Ga
latadan Çanakkale, İzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, 
f. ethiye, Antalya, Alaiye, 
Mersine kalkacak, c!önü,te 
Taşucu, Anamor, Finike, 
Da'yan, Marmaris, Gelibo 
luya da uğrayacaktır. 

1 
Gi:'..;şte Çanakkale ıç.ın 

yük ah•ımaz. 1 
TAViL ZADE VAPURLAR! 

kağında No. 20 muayene· 
hanes:nde 2-7 kadar kabul 

etmektedi: 

İstanbul dördüncü ıcra da
l ires"rıden: 

Beşiktaşlı yeni mahallede 
posta caddesinde atik 3, ce
dit 3-2 No. lu h>nede muk"m 
i en elyövm ikametgahı mec
hul o!an Zueb Zakaryım 
efendiye. 

Madam Kon~tans Beh!am
yanı bir:nci derecede temi
nat irae ettiğiniz Beşiktaşta 
yeni mahallede posta cadde
sinde atik 3 cedit 3-2 No. 
lu baııe mukabilinde ipotek 
bedelinden temlikeıı alaca
ğından dohyı 14-5-931 tarı

hinde mahallen yap:lan vazi

yette ehli vukuf tarafindan 
mezkür hanenin tamamına 
5840 lira kıymet takdir edil
miş o'.c'uğu hacız zabıt va

rakası tebliği makamına kaim 

1 

o:mak üzere tarafınıza ilanen 
tebliğ olunur. 

Pertevniyal Vakfından: 

lst. 4 lir.eli İcra M ~murlu
ğ undan: 

Tamamını (1160) lira kıy
m~t takdir edilen Davut paşa 
Çadakh hamam sokağınd. 
a ik 5 ve cedit 9 numaralı 
b'r kıt'a hanenin tamamı 25-
6.931 tarihine müsadif per 
~ embe günü öğleden sonr• 
sıat 14 den 16 ya kadar da
iremizde açık arttırması icr _, 
ve .~artnamcsi 10-6-931 tarı· 
hinde divanhaneye talik olıı· 
nacaktır. Arttırmaya iştirak 
için yüzde yedi teminat ak
çası alınır. Hakları tapu -sicil· 
!erile sıbit olmıyıın ipotek 
alacaklılar ile diğer alakada
ranın ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarını ve husu
s "le faiz ve masarife dahil 
olan iddialarını ilan tarihin· 
den itibaren 20 gün içinde 
evrakı müspitelerini bildirme· 
leri liı:ımdır. Aksi h:ılde hak· 
ları tapu sieillerHe sabit ol· 
mayanlar s~tış bedelinin pay· 
!aşmasından bariç kalırlar 
Bilcümle müterakim vergileı 
ile belediye resimleri vakıf 
icaresi müşteriye aittir. Ala. 
kadarların yeni icra ve iflb 
kanununun 119 uncu maddesi 
hükmüne göre tevfiki hareket 
etmeleri ve daha fazla m1lu
mat almak isteyenlerin 930-
587 dosya numarasile İstan
bul 4 lincü İcra Memurluğuna 
müracaatları ila"l olunur. 

Almanc~, Fransızca, İngi
lizce bi!en mükemmel tercii
meler yapan tecrübedide ve 
işinde müstakil bu!unan ve 
iyi referansları verebilen b ir 
MUHABİR • DAKTiLO 

KADIN 
Ciddi bir memuriyet arıyor. 
"Secretaire,. rumuz:ıe lstan
bul 176 numaralı posta ku
tusuna cevap yazılması. 

ec! n ı • ' .. . numara ara şu hediyeleri vere· 
cegız: 

i
l - Bir aynalı Navman dikiş ve 

-- rağmen on gün zarfında ce-
Ku~di!i ti atrosun• a yarınki vap verilmem'ş olduiundan Muntazam Ayvalık Postası 
çarşamba r.kş.~mı Naş"t bey bittalep tahkikat icrası için ~ SeJaı11ct 

Şişli' de İzzet paşa soka
ğında Valide apartımanında 

1,8, 12 No. dairelerile Köprü
başında Valide Hanı deru
nunda 7 No. oda ve han rıh

tımı üzerindeki kulübe birer 
sene müddetle icara verilmek 

üzre 20 gün müddetle aÇJk 
arttırma suretile müzayedeye 
konulmuştur. İşbu emlak~ 
talip olanlar müzayede günü 
olmak üzre tayin kılınan ha
zıranın 13 üncü comarte3i 
günü saat 15 e kadar İstan
bul Evkaf miidüı:iyetinde Per
tevoiyal vakfı idaresine veya 
idare encümenine müracaat 
eylemeleri. 

Zayi - 6564 nu~;;;;; 9 
eylül 930 tarihli beyanname 
ile Galata ithalat gümrüğün. 
den alınan 8851 numara ve 
17 eylül 930 tarihli 20 lita 
11 kuruşluk depozito mak
buzu zayi edilmiştir. Yeni si 
alınacağından hükmü yoktur. 

na nş m~kine!> İ . 

2 - Bir Filips radyo makinesi, 
3. - Bir Erika marka yazı maki

nesı, 

1 - Bir sahibinin sesi grRmofon, 

nen evvel. ~hjbim !Sİm ve adresle
rile hirlikte neşredecefrjz_ 

Tatradan bu Müsabakaya iştirak 
edenlerin kur'aya d~hil olaoak olan 
numaraları olacaktır. Onı.n icin taş
rada bulunanla" kendi fis num3rala
rını kur"a neticesjnin ili;una kadar 

1 bir tnrafa kaydetmelidh·!e.-. 
j 1 23 mayısta kuponlann tebdil mu 

amelesi hitam bulduktan sonra kur'. 
a çekilerek, kazananların iaiml~ı·i, ı 

adresleri, kazandıkları qyanın cinı 
ve miktarı ertetıi ~ün gazetemizle i~ 
lan edile«ktir. 

Taşradan iştirak 
edenler 

Tafradan "Politika" nın ev-
5 - Altı adet tayyare piyanırosu vclki piyankoıun• iştirak edip 

n11ıf bileti. _ . kuponları idaremize gönderen-
~ - Eminönünd• s~ıanik bo?ma.'" terin i•iınleri, adresleri ve kur-

ıe11nden iki adet fotoıı~f ma:-ın~•.ı. a dahil olacak olan numara-
7 - Ankara caddesınde Mıllı- 1 ay 

Yet" ııa:ıeteoi itti..linde Ahter ter- !arı ~unlardır: 
No Adres 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

1 
8 

( ) 

1) 
. 1 
12 

1 ; 
] . 
] j 

H 

1! 

İst.nbul 

" 
" 

.. 
.. 
.. 

" .. 

" 
" .. 
" 

" 

" ,, 

" 

Dördürc\i şube müdir sabıkı Sac!eddin bey 

kerimui hanım 
Beyazıttalebe kiitübhanesindc Muh;ı rrem Zeki B. 
Üsküdar valdei a i ' Osmanpaşa arsası 30 
numero Sabiha hanım 
Aksaray taıkasap mWiyet caddesi 1€4 nu-

merolu apartımanda Hü~nü b~y. . . 
Erenköy nahiyesi tahrirat katibı Fuat Zekı B. 
Beyoğlu kiiçilk bayr:;m sokak 10 numero 
Münevver hanım 
Aksaray yuaufpaşada Ctmal paşa zade Riza B. 
Galata mahmudiye caddesinde Asya kıraat
hanesinde Hüseyin Avni bey 
Küçük divarcı sokak 21 numeroda Osman B. 

it " tt .. 
Öıner Ahit hanında Mustafa bey 
Karaköy balıkpazarında karde~im sokak 31 
cuı:ıar:ıda F etbi bey 
Nuru Osmaniye 53 numeroda halıcı Mehmet ef. 
Ömer Ahit ban ikinci kat No. 2 Hakkı B. 
Ayasolya kimselİı: çocuk evinde Riza bay 

Altıncı daire Bedrettin mahalle1i aybaıtı sokak 
44 numeroda binbap mütekaidi Mehmet Haındı ıs. 

Ziraat bankası esham vo tahvillt •emuru 

,.e 1--.eyHi hermine hanımın 23 haz~ran 931 salı saat 14 vapuru perşembe 
işfrakile 2 oyun Lir gec~de tayin edilm~tir. Yevmi mez- ak~amı saat 17 
sarayıı name hanım taklitli kurda bizzat veya bilvekale de Sirkeciden hareketle Gelibolu 
'udvil 3 perde Naşit bey gelmediği takdirde gıyap Çanakkale , Kııçltkku) u, Altın-
saraylı han m roliııc!e ceza kararı ittihaz olunacag· ı ilin ı •· L' ı h o u,;, ı'..< remle, Bur aıııyc ve 1 
mahlcemes· taklitli varlvil l !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!o~un;u;r~.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I ı\ y va lı 11;a azimet ve a vd et edecek tir 

Menm . t Ali bey Yolcu bileti vapurda da verilir. 

18 
19 
2{) 

21 

22 
23 
24 

25 

26 

27 
28 
29 
30 
31 

32 
33 
34 
35 

36 
37 
38 
39 
4<f 
41 
42 

.. 
" 
" .. 
.. .. 

B~yazıt hakkaklar 52 numeroda Nizamettin B. 
Beyoğlu yahni sokak 9 numero mösyö Jak 
Tütün inhisarı sirkeci deposunda Tahs;n bey 
Köztekede gazeteci Cama! vasıtaaile Kartal 
Çimento fabrikuında Feridun bey 
Tütün inhisarında Mahmut bey 
Darlilfünun hukuk fakültesinde Ratip Sunullah B. 

Ankara koyun pazarında manifaturacı Abidin bey 

" 

" 

mahdumu Osman bey 
Hakimi ;eti milliye matbaasında Edip bey 
mahtumu Mustafa bey 
Hariciye vekaleti hesap ifleri müdirliğinde 
Süreyya Sadık bey 

lstımbul Gümüşsuyu hastanesinde operatör Asım bey 
Ankara Yenişehirmaliyeşubesikı•ım 1 memuru Haliı B. 
Ankara Çankaya 12 numeroda Fatına hanım 
Kadıköy Acıbadem yolu 19 numeroda Salahaddin bey 
lstanbul Şehzade başı Emin nurettin ınahalleai S nu· 

" .. 
" .. 

" .. 
" .. 
" ,, 
,. 

meroda Hasan Fehmi bey 
Sirkeci Mersin nakliyat anbarında Eıiip bey 
Taksim aıra serviler 103 mwneroda Mustafa B. 
. ,. ,, 126 ,. Ahmet bey 
istiklal caddeainde tokatlayan kar911ında Oi
mitro hanında Muriafa efendi 
Maarif müdiriyetindı anbarcı Mahmut bey 
Sen benua mektebinde Necati Mahmut bey 
Pangaltı kaya sokak madaın' Sofi Dökılleciyan 
Tıp talebe yurdunda 216 numerolu Adnan bey 
Beyoğlu yazıcı çıkmazında 3 numeroda lzodorf ef· 
Üsküdar bulgurlu mescit Mebnıre hanım 
Edirne kllpı Hatice sultan mahallesi kepenkçi 
sokak 7 nu•eroda Mehmet Fuat bey 

Adre•: Ycmkjce Tavilıade 

biraderler telef un lstanbu! 22 ! O 

DOYÇ~ 1.EVANT Ll:-.!IYL 
llamburg, Brem, .\nver., 

lstanbu! \'e R;ıhrı Siyah ara 

~ında azimet ,.e avdet :nuıı

tazam po:.ta>1: 1 !amburg, Brem 

St~tin, Anvcrs ve Rotcrdım· 

dan limanımıza mu\'8sa1Jcı 

beklenen vapurlar: 

Delos vapuru lima,.mızda 
Mi!os • ~~ mayısa do~u 

Androı " 22 • • 
ı\k.ilı • 30 • • 
Burgaz. V arna, Köstence. Kılu 

ve lbrııl için llmtnımızdu 
hareket edecek vapurlar: 
Mlloı vapuru limtnımızılı 

ı\11droı npuru 20-22 Maylıta 
ıohmllde 

Hımburg, Brem, Aııvcrs, Rot.,r· 
dam Ye Oınçig için yakında llmı
nuaııd111 huekeı edecek: npurlu: 

lmbros vapuru 2~·~1 mıyuta 
t•hmllde 

Noplla vapuru 23-25 mayıstı 

ıahmllde 

Apolonia vapuru 28·80 mı· 

yıst• tabıııllde 

~'ula tafsi.llt için Galatada 
Ovakimyan hanında idin umu
mi accnteli~ne müracaat. 

-• • .ıc • .a 
:. -.. -fi)-
.. 
J .: • • • 
~ . 
m 

43 

44 
45 

.. Kadıköy fkbaliye mahalleıi çefme sokak 25 
numeroda İsmail Fethi bey 

Ankara Adliye levazım müdiri Memduh bey 
Telefon: Beyoğlu 641-674 İ ._ ______ , .. 

46 
47 
48 

49 
so -

lstaobul Sepetçi sokak 304 numer<ilu Zihni beyin evin-

• 
• 
" 

• 
" 

de Oıman efendi. 
Esbak Yemen mektuPÇUIU Netot bey 
Anadolu klllbUnde Zühtö Müştak bey 
Dizdar kltip Sinan sokağında 3 numarada 
Sem F"ıkri hanım 

Eregli ~':Pnnı:"da ser kamarot Fuat zaet bey 
M6ff!ZI lsmail efe11di 

Harp malülleri cemiyetinden: i 
Mayıs 931 gayesine kadar 

kayıtlarını tecdit ettirmiyu 
harp maldllerinio nizamna

mei eaaaiaiıı ahkamı mahau
sası mucibince tasfiyeye tabi 
tutulacaklan lüzumu tekiclea 
•l.'n olunur. 

a-
f • J 
c 

Eyüp'te İclikhane caddesi 
Ahmet Sadık ve Yeşua Menda 

Zayi - 3619 numcrolu 
çifl yük arabamın plak hl 

zayi olmuştur. Yenisi alına
cağından hükmü yoktur. 

Halis 

lstanbul Tramvay Şir•keti 
EVKA T T ARiFESi 

1931 senesi :\laybırı 1 O uncu günlin den itibaren 
ilan! ahire kadar muteberdir . 

Birinci s,n No t!'utut Hareket Fasıls hareke: 1 ıre; :ı 
Snı Saa• 

I Şişhden-Ttinele , IO Şlşll-Tünel 1 Tünelden-Şişliye 3' 6' 9' 

11 l(urtuluf-Tilne: 1 Kurıuluştan -Tünelo 
1 Tiınelden-Kurıuloşı 

12 Harbiye-Fatih 1 Harbiyedeo-Fati!ıo 
1 Fıtibten-Harbiyey' 

14 Maçka - Tfinel 1 ~aç<adın-Tünele 
\ 1unelden-Maçhyı 

IS Takılm•Slrkecl 1 Tık~lmden-Sirkeclye 
l Slrkeciden·Tıksimo 

16 Maçka-Beyazıt I Mıçkadın-Beyıııtı 
1 Beyızıtt1n-Mıçkır• 

, 18 Taksim-fatih I Tıksimden-~'ıtib• 
l Fatlhıen-Tık.sııne 

19 Kurtulut-Beyazıt{ Kurıulutt•n-Beyaııtı 
lleyızırıın-Kurıuruı• 

30' 

s· IO' 

JO" 
4' o· 
ro· 

6" 9' 
J 4' 
15" 
30" 

6" ı.r 
1 7' 

ı 
Fle<iktaşıın-llebeğe 
HcŞiktışrın-"ınlnönüno 
Bebetten·Emlnönüna 7' tJ" 

22 il_ebtk·EmlaOnü Eminönilııden·Bebeğe 
Eminonllnden-Beşiktaşı 15' 

{ Hebel .. ten-Refikta;ı 

2 k { Ortllöyden-Aluarau ıo· rn· 
3 Ortaklly-A saray Ak>1nıydaıı-Ortokövo '..'O' 

3" Beflktaf·Fatlh ı' lleFı~t·ıihlr.ttaeştlll-Fıtibe 9· ıs· ___ ....;. ___ n-Beşll<ta~ı 

1 Alr.sll'lydan • Topkapıyı 
32 Topkapı-Skkecl J Topkıpıdın-Sirkeclye 6" ı ~ 

ı .. ı Sirkeciden· Topkıpty• 2)' 
\ Topkıpıdan-Aksaraı-• 

1 Aksarıydan- Yedllı:uleye 
33 Yedlkule-&lrkect' Yedikuledeıı·Slrkcclye 

l Sirkeciden-Y edikuleyo 
Yedlkulcdın· Aksarayı 

6' 9' 
12· 
20' 

l 
Abaraydu-Edımckıpıyı 

37Ecllmerapıtlrkecl SEırtdlrn_ -~upıd&n-Sirltectye 1· 
..... den-Edimekıpıyı 11" 

EdimekloıdaaAksarıyı 14' 

6,0ll 2~.ı ~ 
G,~<ı 24,33 

2.3.00 23, l') 
2.1.JO 24,U() 
6,0) 
6,IU 

~ı.ıo 
21,30 

7.15 
6,51 
6,1 ;\ 
6,08 
-; ,.l? 
8,'-?J 
0,15 
7,1):; 

:'\,.J-1-
~.H 
6,')() 
6,0(ı 

5,4.'i 
5,fo 
6,f)J 
G,IJ 

s.ıJ 
5,H 

6,10 

5,10 
5,JJ 
6,13 

5,20 
5,50 
6,<.!J 

' 

!,10 
1, t f' 

23,.W 
~4.0U 

~ı.·~ 
21,:J'I 
~.:ı.12 
2tl/lJ 
20,2t 
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• MlLLİYET SALI 1'131 Jll MAYIS 

1\ vrupaya Para Vermeyiniz, Günahtır.FAYDA: Daha ucuı, daha kıt'i ve müessir bir harikıi san'attir. Y c:rli ma:ı:!ır. Pir._., tah 
kurusu ve sair haşaratı bir anda itlaf eder. Kutufü 50 büyük 75 kuruştur. Büt 
devair ve müessesat FAYDA istimal eder. Hasan Ecza deposu. 
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t\det Nevi kap Kilosu gr. Cınsi eşya 

2 Paket 1 Kurabiye 
1 Paket 1,950 Janbon 
1 Paket 2, 170 Nefis hamur ışı 

1 Torba 3 Un 
2 Sandık 38 Sardalya bahtı 
1 ,. 26 Şeker 
1 ,. 5 Makarna 
3 Kutu 3 Reçel 
2 Paket 1 ofkmek gevrek 
3 Sandık 76 Turtu 
1 D fıçı 390 Makinayaiı 
1 Sandık 59 Konserve 
1 Kap 1 kulu Marmelat 
1 Sandık 8 kutu Reçel 
1 ,. 8 teneke Reçel 
l Paket 50 gram Deve kuşu tüyü 
1 Kap 34 kilo Konserve 
1 Sandık 25 Maden suyu 
8 Kutu 8 kutu Süt bülhası 
1 ,, 200 gram Şekerleme numune•! 
1 Sandık 27 kilo Meyve konııervelli 
1 Paket 2 ,, Şeker 
1 ,, 2 ,, Pirinç 
4 Kutu 4 kutu Reçel 
2 ,, 2 kutu Lokum 
1 Çuval 70 kilo Şeker 
2 Sandıkça 20 ,, Kuru üzüm 
2 ,. 2 ,, Kahve niimunesi 
1 Torba 2 ,, Kahve nümune•i 
1 Paket 440 gram Çay 
1 ,, 97 adet Çukulata 
1 Kutu 520 gram Kahve 
1 Torba 7 kilo Çay 
1 Paket 16 ,, Süt hülasa11 
2 Kutu 1 ,, Reçel 
2 Sandıkça 46 ,. Sardalya bahtı 
1 Torba 6 ,, Çiğ kahve 

1 " 12 " " " 
1 Paket 1 ,, ,, ,, 
1 Torba 5 ,, Şeker 

1 ,. 3 ,, Toz şeker 
1 Kap 7 ,, Kesme şekeı 
1 ,. 8 ,, Kesme şeker 
1 Kutu 1 ,, Çiğ kahve 
O Sandık 553 ,, Kesme şeker 

9 .. 433 " " " 
2 " 14 " " " 
1 Torba 5 ,, Süprüntülü kahve 
1 ,, 1,400 Toz: şeker 

1 Kutu 3,400 4Marmelat 
1 Torba 17 Toplama şeker 
2 Teneke kutu 8 Bozulmuş yağ 
3 Torba 75 Bozulmuş hurma üzüm 
1 Paket 1,280 Çay 
1 ,, 15 Toz şeker 
1 Demir kova 6 Kirli şeker 
1 Damacana 28 Sirke 
1 Teneke kutu 10 Konserva 
1 Bag 20 Tarçın . 
1 Sandık 23 Süt hülasaıı 
1 Çuval 30 Kara büber 
1 Çuval 33 Yeni bahar 

, 
1 Çuval 125 Soda 
4 Kutu 4 kut, Siit hülasıısı 
1 Paket 1,300 Sardalya balığı 
1 Sandık 113 Kuru kayısı 
2 Çuval 99 Pancar tohumu 
3 Sandık 451 Pamuk ipliği 

1 ,, 74,500 Vaketa deri 
1 ,, 86 Bısıklet aksamı 

3 Çuval 63 Kasarsız pamuk ipliğı 
Wl Adet 6570 Çam tahtası 

2 Fıçı 141 Tarama havyar 
2 Fıçı 86 Tere yağı 

~23 Adet 945 Çam tahtası 
1 Sandık 22 Demir keski 
1 Fıçı 256 Kestane hülasası 
1 Sandık 25,500 Destere 
1 Balya 29 Pamuk ip!iği 

2 Sandık 128 Jartiye tokası 
.435 Adet 1435 adet Boş numune şi~er 

5 Sa ·1dık 556 kilo ffokavva 
6 ,, 475 Fermeşop 
1 ,, 80 Kuru pil 
2 ,, 31 Vernik 
1 ,, 281 Pamuk mensucat 

Balada c:ns ve mikdarı yazılı 78 kalem eşya 23/5/931 
•arihinde İstanbul ithalat gümrüğü müdüriyeti sııtış komis
yonu tarafından Bilmüzayede satılacağı ilan olunur. 

BUZ MAKiNELERi 

, 
Her c ':tın 'te komple buz fabrikala"ı ve soğuk hava 
tesıs una mahsus ma'-.inclerimiz gelmiştir. Derhal teslim 

ve tesis edilir. 

T eleron I Hans Frank ve Şeriki Mektup adresi 
!n ~ 

1 

Deııtz-Humboldt Makine Şirketi 
~o Beyoglu Galata Voyoda caddesi 

~ -· 40~8 A H [;-. ..... 11;'.,ıh · ~ opyan an 

Gılata posta 

kutusu 420 

'TJ., ' '\ 

; 
ı '•1.. 

1 .. .... 

~'t". -~!r.' . ;:~~ ... ·.. . ... . - .. , ~ . 

- Yaz m•vslml için 

BEBEK'te 

Kiralı~ lalı 
Dalyan önünde Salp Bay 
yalısı möbllall olarak ki
ralıktır. Darunundakllare 

1 müracaat 

Askeri muna
kasa ilanları 

Gülhane hastanesile Askeri 
Tıbbıye Tatbikat mektebi ihti 
yacı için 5,000 kib fırancal~ a 
leni münakasa suretile satın a 
lınacaıktır. Münakasası 3 hazi 
ran 931 çanşanba günü saat 14 
te Harbiye mektebindeki sa
tın alma komisyonuna müraca 
atları ve iştirak için de vakti 
muayyeninde hazır bulunmala 
n ilan olunur .. 

* * * 
Bitliste bulunacak alayın 'ek-

~eği Diyaribekir fabrikasının 

) ldız marka undan olmak 
şa ·tile kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. ihalesi 26-5-931 
de Bitliste yapılacaktır. T sliple 
rin şartnamesini almak ve mü-

' nakasaya girmeke üzere temi
natlarile mezkur komisyona 
müracaatlar. 348 

* * * 
İzmitteki kıtaat ve müessesa 

tın ihtiyacı olan un kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. İha 

lesi 2-6-931 günü saat 15 te 
İzmit askeri satın alma komis

yonunda yaprlacaktır. Taliple
rin şartnamesini görmek üzere 
Fındıklıda heyetimize ve şart

name almak ve tekliflerini ver

mek üzere teminatlarile mez
kur komisyona müracaatları. 

356 

$ * * 
Milaataki kıtaat ve müeasesa 

tın ihtiyacı olan ekmek kapalı 

zarfla münakasaya konmuştur. 

ihalesi 28 mayıs 931 perşembe 
günü saat 16 da Milista aske 
ri satın alma komisyonunda 

yapılacaktır. Taliplerin şartna 

meyi görmek ve tekliflerini ver 
mek üzere teminatlarile mez 
kfır komisyona müracaatları. 

Susuz, 
Sabunsuz 
Fırçasız 

SIHHi ve UCUZ 
1 Ti RAS olmak Dakikada için 

jMuallim Ahmet Halit Kitaphanesi 
Muhtarlara Rehber ~~htı::~arı~e;r1:~: 

1 haber, tapu ve nüfus işleri, izin kaiıtları ve saireye ait mü-
1 teaddit nümuneleri muhtevidir Herkese lazımdır. 25 kuruştur. 

A k D l • Bu kitap her evli erkek ve kadın 
ş ers erı ile nişanlanacak ve evlenecekler 

için kıymetli bir rehberdir. 25 kuruş verip bu kitabı oku
yanlar mesut olup aşkın ne olduğunu anlayacaklardır. 

C• Al• Çocuklarınıza faydalı ve güzel bir kitap okut
ın ı mak istiyorsanız bu kitabı alınız. 25 kuruştur. 

T •hf V d S • l Ahmet Refik 
.1 arı e n.a ın ıma arı Beyin bu gü-

zeı eserini herkes severek okuyacaktır. Meşhur Türk kadın
larından 6 tanesinin bayatını anlatır. 50 kuruştur. 

A k Ahl Ak Felsefe muallim; Hilmi Ziya Beyin 
Ş a l eseridir. Asrımızın ahlak kitabıdır. 

Muallimler ve gençler bu mllhim eseri okumalıdır. 100 k. 

Sınıf Muallimi ve Vazifesi 
Bütün muallimler için okumaları farz olan bir eserdir. fngilit
ceden tercümeedilmiştir. Çok mühimdir. 100 kuruştur. 

.. •• •• •• •• .. 
•• •• •• •• •• •• .. .. •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• -•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• -•• •• •• •• •• •• .. 
•• .. 
•• •• •• •• •• .. .. -.. . . .. 
•• •• •• .. 
•• •• •• •• •• •• •• •• •• --

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111 
111111111111111111tııııııııııııııtı 

Büyük Tayyare!! 
•• 

Piyangosu ~~ 
5. inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir. SS . . 
Büyük ikramiye ~~ 

• • 

50,000 liradır. §§ .. 
Avrıca: 15,000, 12,000. ss 

•• . . .. 
10,000, 8,000, ss 

• • •• 
Liralık ikran1İv<'ler ss 

•• . . 
•• .. 

ve 40,000 !! .. 
Lirahk bir 111ükafat vardır.. :: .. 

tavsiye: ~ 

D Kumaş 

Ticarethanesinin 
cclbetuıiı tıld g-u mebzul çe,itli lngiliz kuma:ların kAlfesi rekabeti 

kıran hatlarla s~ akıa oldujtundan, miilıaıutınızı korarlııtırm•dan evel 

lstanbul'da, Sultan Hamamında vaki 
depoyu ziyaret eylemenizi rica eder 

lıbu fırsatı kıçırmamanız meııfaaliniz 
ıktizasındandor • 

Çocuklarınıza güzel ve emin Ur tabsil ve ıyi bir terbiye 
vermek arzusunda bulunan 

EBEVEYN 
Çocuklarını: NEUHAUSEN, Schaff

bause ( Süisse ) de kain 

RHENANIA 
talim ve terbiye müessesesine göndermeleri tavsiye olunur 
Birinci ,ınıl tican m•lı\ınat - \"i li-anlar i\·in hu'u'i kur.lar - küçük 
sınıflarda münferit do,,lcr, (Almanca '" Fran>ı1.cı ı · itinılı terbhe • 
, asi Parkı \t oyun mahaller! \'ardır. (-0cukların sıbh ati için gtiıel bir 
me\ kide k;\inılir. Talep nıkuundı müdilri~·cıçe ~erait •e malılmat 
hakkııı . lı nufı,;,l tarifnanıelcr g<inderllir. 

it'ZVIT f ı[:=::==Ji~uı Bekdiye•i ;ıanı." 
~ıı- ( 'hamp;, ı-:ıvsc°' l'.\RI~ Yıldız saraylarının bahçelerinde bulunan taz:e otlar pa-

krcmıni i<rimıl e•lınız. \ umu~a• zarlıkla satılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek için her 
muattar ,. mükemmel bir dldiniz gün plZarlık için 23-5-931 cumartesi günll saat on bete 
ola'4kıır. T h•fire ,. ıtnyat ma~a- kadar levazım müdürlüğüne müracaatları. 
zalarınt!a 'c ifa lıçckapı Z-\ \ 1.\!\ •e * * * 
Kadıköv \ -.ı:ı-:T ecza depolarında İstanbul Belediyesinden: 
hulu"ur Toptan içın lstanbul \ eşil- icra edilmekte olan kanalizasyon ameliyatı dolayislle Ba· 
dire• ""a'''' .ıı, l laıı ııı · bıalide Acı musluk caddesinin bilcümle vesaiti nakliyeye 

Ta,ra için acanta istiyoruz. kapalı bulunacağı ilan olunur. 

ADEMı iKTiDAR 
ve bel gevtekliğine 
kar;ı en müesm deva SER \'OIN 
haplarıdır. Depcı;u: lstanbulda ::;ir· 
kccide .~li Rıza ~!erkez ccz:ınesidir. 

·ra"rava 150 ı..uru~ po~ta ile J!;Ün 
dcrilir, lzmirdc lrııat pa1.anııdaki, 
'l'rnhzun<la 'teni Ft:r3h eczanc1c
riııdc bulunur 

Satılık arsa 
Fcrikö~ ·undc 1 zct Pa~a ~' ıı,ag:ında. 

Taf;il~r •l'İn llcyoğlu'nda lstiklıil 
caddcsiııdc 301 numeru\a müracaac 

* * * Çarşambada Çarşamba caddesinde kain Hüseyniye med· 
reses; enkazına 600 lira kıymet takdir olunarak satılmak 
için kapalı zarfla müzayedeye konmuştur. Talip olanların 
şartname almak için her gün levaztm müdürlüğüne müraca
atları 90 liralık teminat makpuzile şartname ve teklif mek
tubunu mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 14-6-931 
pazar günu saat on beşe kadar Encümeni daimiye mUraca· 
atları. 

*** İnönü yatı mektebi için !Uzumu olan 240 çift terlik, 480 
çift çorap ve 150 metre yerli keten bezi pazarlıkla alına· 
caktır. Taliplerin numunelerini görmek için her ılin pazarlık 
için 21 mayıs 931 perıembe giinli aaat on bete kadar 
levazım müdürlüğüne gelmeleri. 

olunma-.ı. 

İ ı• KIZKULESi 
1 EL TE I'- A 

, llcr yerden btcyiniı. lkranıi\e!i: PARK ve PLAJI (,'ikolatası en mrşhur çiknlatadır. 

20Mayıs1931 Çarşamba günü 

TA K SİM' de 
En son sistem alat ve edt~vatla mücehhez bi 

Service Station 
Asri benzin satış ve yağlama mahalli kü
şat eyleyeceğimizi muhterem otomobil 

sahip ve şoförlerine ilan eyleriz. 

"tandard Oıl Company Of New Y ork 
-------------------- ----------

1 LAN 
Osmanlı B•nkası Gişeleri, Mayısın 18 inci pazarteti g' 

nünden itibaren, i~'arı ahire kadar, zirde muharrer ı;aa 
!erde açık bulunacaktır: 

1 - Galata Merkezi !dareıi: • 
Eyyamı adiyede: saat 9 1/2 ten 15 e kadar 
Pazaz günleri : saat 9 1;2 tan 12 ye kadar 

2 - Y enicami Şubeıi: 
~~~~~~~~ 

Eyamı adiyede: saat 9 1;2 tan 15 e kadar 
Pazar günleri : saat 9 1;2 tan 12 ye kadar 

3 - Beyoğlu Şubeıi: 

Eyamı adiyede: saat 9 1;2 tan 12 ye kadar 
ssat 13 1;2 tan 15 e kadar 

Pazar ırünleıi: saat 9 1;2 taıı 12 ye kadar 

Doktor nasihatı: 
Hastanın odasını kuru olarak süpür
meyiniz. Daima yere 0 o 2 nispetinde 

LYSOL 
(alameti farika) 

mahlulünden ıerpiniz. Ve sonra da ıslak bir 
bez ile temizleyiniz. Taklitlerinden 11akınınız 
Fabrikatörleri: SCHÜLKE ve MAYR A.-G.- Hambourg 

yegane acentaları: S. JACOEL Mahlumları 

ISTANBUL 

j LAN 
18 cari pazartesinden itibaren iş' arı ahire kadar zirdt 

muharrer Bankalar gişelerinin saat 9 1/2 dan 15 e kada 
umuma küşade olduğu ilan olunur. 

American Expreııs, Co Banca Commerciale ltaliana, Banco 
di Roma, Türkiye Ziraat Bankası, Türkiye iŞ Bankası, S.S. 

C. l. Ticareti Hariciye Bankası, Memaliki Şarkiye Fransız 
Bankası Umum Ticareti Hariciye Bankası, Felemenk Bahri

sefit Bankası, Osmanlı Bankası, Selinik Bankası, Deutsche 
Bank, Deutsche Orienti: a11k, Şarkıkarip Ticaret Bankası, 
Credit Lyonnais Bankası. • 

Rotbart-Luxuosa ... 
En hassas bir cildi. en 

sert bir sakalı kat'iyyc:n 
müteessir etmiyen tıraş 

bıçakların şaheseri Rot
bart Luxuosa dır. 

1 adedi 20, 10 adedi 175 
kuruşnır. 1 ler yerde ,;atılır. 

Toptan sau~: GRlata K~rkçu

haşı J lan. \o. 4 
• PİYER PİRİMA YN 

Yeni çıkan aıa .. 
BAH E 
BOMONTI KISI 

ecrube ediniz. Emsali arasında bıı nefasette hiç bir rakı 

Kilosu 200 Kurustur. 
teo, ~ ~ &00, 1000 gramlık ••••terde 
so 50 eo 100 aoo kuru'a satılıyor 

.... Her yerde arayınız -..oeq 
Tayyare Piyango Müdürlüğüııdeıı 
Numunesi veçhile 5,000 adet duvar afı~ı taoettirileceğin

den tab'a talip olacakların pey akçaları ile birlikte 18 mayıs 
931 pazartesi günü Hat 15 te piyango müdürlüğünde mü
teşekkil tayyare milbayaat komisyonuna müracaatları. 

ifıııının• Dr. HORHORUNi • 
~iM Beyoğlu Tokaılıyan yınında mektep sokak .35. 
llU'luJP1·1mn1·ı\!ii'l!Mjli 'Hfüiil Bcrgüİı ••bahtın a\~•ma kadar. i!H!!"" : _ , 
· ~·· ! ffh; I; lli'dl ı: !:lı,:ı:;.• ...... • . • • 

-Mes'ul müdür: RiirhaneddM 


