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Dayinler müzakereye 6 murahhas gönderecek 
Sağ ve Sol Avrupa 

Her tarafta iki büyük buh- yada gençle\- hep sola toplan
ran göze çarpıyor ; İktısat buh- mışlardır. 
tanı, demokrasi buhranı! Ne doğdukları şartlar, ne 

Makine, Fransız ihtiliılini içinde bulundukları halk yığın 
llı.ağli':ıp etmiştir. Hürriyet, li- Garı birbirine benzemeyen bu 
beralizm, demokrasi, parlamen yeni hareketlerin müşterek. bir 
to, bütün bu müesseselerin şlın ideali vardır; bu ideal, cemıye-

- ti parçalanmaktan kurtarara~ 
diki şekillerinin başına artık toplamak, iktısadi hayatı y~ 
"eski,, sıfatım koymak lazım- zamanın hakikat ve zarure.t:!en 
dır. Mİ'l!etlerin genç kafa ve ne göre tanzim etmek, }'.~nı za 
e_ıterjileri eski hüriyetin, eski man insanlığının tekevvun yol 
liberalizmin, eski demokrasi- !arını aramaktır. . . . 
nin ve eski parlamento politi- Bu ideal,garp medenıyetının 
ltacılığının soğumuş kalıpları- çürüyen müesseseleı:!nin yeri
!ıt bir yana atarak, yeni zama- ne ya;ratıcı, genç muesseseler 
lttn sistemlerini aramaktadır- koymak Jaznn olduğuna inan-
Tar. maktan doğmuştur. 

'la makineyi tahrip ederek Bütün hayat, iktısadi hayat, 
<tiieye dönmek, yahut eski hu- sanayi ve ticaret hayatı, o ka
~uk, eski iktısat, eski felsefe dar karışık, ve o kadar ilme, 
•le makinenin uyuşmamasın- ihtisasa bağlı bir makanizma 
dan ve uzlaşmamasından do- olmuştur, ki eski çeşit politika 
~an ıztırapları teskin edec~k cı:nm eski çeşit sokak ve gaze
ltnkanlan araştırmak gerektır. te demagojisi ile bu işleri hal-

'k !etmesine imkan kalmamıştır. 
Eve tarlaya, fabrı aya ve Edebi bir nutukla bir hüktl-

bütün ~hlara sokularak, cemi-
:Vetin maddi ve manevi kuvvet- met, muvaffak olmuş bir kari
lerini parça parça eden sınıf ve katörle bir nazrr düşürerek ik
f~rka kavgalarının devri bitm~ş tidar iskemlesine geçmek, ka
ltr. Ayırıcı ve boğuşturucu sıs yıcı ekseriyetlcr üzerinde yal
teınJerin yerini, birleştirici ve pavunnaktan,düşünüp çalışma 
ilıılastırıcı sistemler tutuyor. ğa vakit ve fırsat bulamayan 
lierkes Nevyorka, Romaya, hükfunetler yapmak, çocukları 
J\nkaraya ve Moskovaya bakı- mızı bugünkü insanlara güldü 

recek en tuhaf maskarabklar 
}tor. Nevyork makineyi Avru-
lladan büsbütün başka türlü olacaktır. 
ltuııanmış, ve makineye ita~t İstibdat ve diktatüre doğnı 

d deg"il, cemiyetin hakimliğine, 
etmiştir. Roma, mevcut ve şı 
detti sınıf kavgalarını inzıbat yaniFransız ihtilali usullerinin 
Çenberi içine alarak uzlaş.tır- muvaffak olamadığı gayeye 
llıak tecrübesi yapıyor; Anka- doğru gidiyoruz. En çetin iktı 
ra, henüz sınıfları teessüs sadi meseleler için gidilen inti 
derek boğuşmağa başlama- haplarda, bu meselelerden hiç 
~an Türk cemiyetini, Avrupa anlamayan politikacıların bol 
Ilı.illetleri gibi hastalan- sözünden sonra, bu meseleleri 
dlrınamak ıçın tam za- hiç bilmeyen fertled rey san-
llıanında işe başlamıştır. Mos- dığına koşturarak, ha'lkm ira-

desinihakim krldıklarnıa ve bü 
ovada, Amerikanizınin, Ke-m 

1 
d yük meselelerin en doğru hal 

. ~. izmin, ve Faşizmin red et tarzı bu olduğuna inananlar, 
tıgı sınıf dikıtatöı:yası vardır. 1' · ancak gülünmeğe layıktırlar. 

akat bütün bu tecrübeler bır- İntihaplar fırka ve şahrsla-
hiri için ve bütün insanlık için rın menfaatini halledilmiş, fa-
a.vdahdırlar: Moskova Ameri -• d f k 1 lıad . d · _ kat son senc-ıer e ır a arın 

t' an, Roma Moskova an ıs b ğaz boğaza geldiği parla-
ıfade e.~ekted~r! ~:ı'lk f1:k~- :entolarda milletlerin hiç bir 

h nın Buyuk Reısının son ıntıı- derdine ilaç bulunmamı§br. 
ap mektu~ıu, İ talyada sol Av- Garp medeniyetinin sağı uçu 
ll.J?anm sag Avrupaya karşı dur ümit verici ve ileri 

l llcadelesinin bir zaferi olarak r~~. ~ ·u .. y~'ıar solundadır 
~ar İ . 1 d 1 göt\lruc w • l1 Şılanmıştır.. ngı tere e, FALiH RIFKI 
l'ansada, ve bılhassa Alman-

lazıbat 
komisyonu 

Şurayı Dev .et verilen 
kararların hükümsüz 
Olduğuna karar verdi 

Ilı ANKARA, 5 (Telefon) -
~llrayı Devlet Maliye Vek~~~ 
~.~bat komisyonu teşekkülu· P:: kanuna müstenit ve uygun 
~ adığı hakkında bir karar 

• ~l'tniştir . 

' 

Vekalet inzıbat komisyonu 
bir mal müdürünün me

iyetten ihrncına karar ver
olması ve bu zatın ~urayı: 
ete ı:1üracaatla idari bi" 
ı:çması bu kararın ittiha
sebep olmuştur. 

l> :Su müracaat üzerine Şurayı 
e'.llet Maliye Vekaleti inzi

.. t komisyonunun mevcudiye
t hakkında tetkikatta bt:lun
~ ıış, bu komi~;onun kanuni 

ka.ı ve şeraite muvafık olma
e •ğı netfresine vasıl olmuştur 
< • Devlet Su. ası bu sebeple ko 
r. 18.Yonun ittihaz ettiği kararla 

da hükümsüz oıduğuna ve 
~ littehaz kararların ref'i icap 
~ . ğİnc karar vermiş, keyfi~e
r ·~aliye Vekiiletine bildİJllll§· 

~ 

' 
Estonya sefir 

gönderiyor . --

Meclis 
encümenleri 
Meb'usların ihbsas'an 
kendilerinden soruldu 

ANKARA, 5 (Telefon) -
Halk Fırkası grupu ıneb'uslar 
dan ihtısaslannı 1 sormuştur. 
Fırka encümen azalıkları için 
namzet gösterecektir. Meclisin 
cumartesi inikadında encümen 
ler intihabatı yapıldıktan son
ra encümenler top !anarak reis 
ve mazbata muharrirlerini se
çeceklerdir. Bütçe enc~eni ~
yasetine kimin gelecegı henu.z 
malllm değildir. Yalnız dahi
liye, adliye, iktısat, n;üdafa:1, 
dil encümenleri reislen Cemıl, 
Muzaffer Kadri, ~ R_ec~p 
ve Rana Beylein yenıden ıntı
hap olunmalarına intizar edile 
bilir. 

Bütçe encümenine gi.~ece~ 
azalara büyük bir itina gosten 
lecektir. 

(iazi Hz.ne tebrik 
telgrafları 

ANKARA, 5 (Telefon) -
Gazi Hz. ne ve Meclis reisine 
yeniden intihapları münasebe
tile memleketin her tarafından 
binlerce tebrik telgrafı gelmek 

tedir. 

-C-::ınhuriyeti ~dine bir sefir 
u . . v k~ 
.. L---A;:.;,.,.; Hancıve e a-

' 

Gazi Bz. Millet Mecllalnde nutkunu lrad ederlerke.ı ... _... ..... ......... _, __ .._. ......................... .-
Kuponlar meselesi 

Hamiller namına 
murahhas geliyor 

Gelmeleri beklenen mümessiller arasın
da M. Declozier ve M. V aitli te vardır 

ZEKAi B. M. DECLOZIER ve 

16. VAITH 

Maliye vekaleti ile müzake
reye başlamak üzre gelecekleri 
yazılmıs olan düyunu umumi
ye hamiller "ekilleriniı\ bu gün 
!erde muvasaletlerine intizar 
olunmaktadır. 

Aldığımız ma!Umata naza
ran hamiller tarafından müza
kereye memur edilen hey'et 
altı kişiden mürekkep olacak
tır. l1vvelki müzakereyi idare 
eden M. Declozier ile M. V aith 
da bu yeni hey'ete dahil ola
caklardır. Bu iki zat seliihiyyet 
leri haricinde olarak maliye ve
kaletimizle ilk itilafı aktctınek
le ittiham olunarak dayinler 
meclisi umumi içtimaında pek 
çok tenkit edilmişlerdi. Bu ten 
kitleri idare eden zevatın iddia 
sına nazaren dayinler vekilleri
nin vazifeleri ıUbayet düyunu 
umumiye taksitlerini muntaza
man almaya çalışmaktan iba
rettir ve bunun haricinde her 
hangi bir teahhüde giremez
ler Yapıldığını yazdığmm bu 
tenkitlerden sonra her iki mu. 
(Devamı beşinci sahifede) 

C. Akvam murahhası 
Ankaraya gitti " 

M. Ekstrant uyuşturucu maddeler konfe
ransı için hükumete izahat verecek 
Dünkü eksprsle Cemiyeti 

Akvam afyon ve uyuşturucu 

mevat komitesi azasından ve 
sabık muhtelit mübadele heye
ti bitaraf azasından İsveçli M. 
Ekstrant şehrimize gelmiş ve 
dün akşam ekspresle Ankaraya 
gitmiştir. 

M. Ekstrant mayısta Ce
nevrede içtima edecek olan Ce 
miyeti Akvam uyuşturucu me
vadı tahdit kongresinin mesai
si etrafında Cemiyeti Akvam 
namına hükfimetimizle temas
larda bulunacaktır. M. Ekst
rant avdette Yunanistana gide 
cek ve oradan Cenevreye av
det edecektir. 

Gazhi:ndi'! 
1 

. /Hariciye, lktısat vekil-
e ıye erı l . C d 

Lord Athlone'e gümÜş . eri enevreye gi İyOf 
çerçeveli f otografile A b. r- . k . . . . . 

nutuklarını ibda ettiler vru
1
p
5
a ır ıgı omısyonuna ıştirak ıcın 

· mayısta hareket ediyorlar 
Times gaıetesinin yazdığı-

na göre, Reisicümhur Hz., ge... 
çen hafta Ankara'yı ziyaret e
den Lord Athlon.e ve Lady Ali
ce'e gümüş çerc;iveli bir foto
grafmı ve nutuklarının İngiliz· 
ceye terceme edilmiş nüshala
rından birini hediye etmişler
dir. 

M. Troçki 
İspanyaya gideceği 
haberi doğru mu? · 
Sabık Sovyet Harbiye komi

seri M. Troçki'nin İspanyada 

ikametine k~ 
münist propa 
gandası ve si 
yasi tahrikat 
ta bulurum 
mak şartil 
müsaade edil 
diği hakkınd 
intişar edeı 
haberler üzeri. 
ne dün İspar 
ya sefiri cena 
!arma miirac2 
at ettik. Sefir 
cenapları St 

cevabı ver ıniş- M. Troçki 
tir: 

- Ben de gazetelerde böyle 
bir haber gördüm, fakat bu hu 
susta hiç bir mali'ımanm yok. 
Buna ihtimal da vermiyorum. 

lranla tahdidi hudut 
müzakerab 

Bundan sonra Tahranda 
cereyan edeeek 

Tahran 
ııefirimiz 

HOSREV B. 

a 
I 

. 
lran Hariciye 

nazın 

FORU(;l HAN 

ANKARA 5 - İran hükft
metile aramızda hudut mesele
si hakkındaki müzakerata Tah 
randa devam edecektir. Müza 
kerat Tahran sefirimiz Hüs
rev Bey tarafından idare edile 
cektir. Hüsrev Beyin mesaisi
ne Türkiye murahhası olarak 
yeni tayin edilen ataşemilitcr 

de iştirak edecektir • Yeni ataşe 
militerimiz iki gün evvel Tah
rana müteveccihen hareket et
miştir 

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

~ K b. ~ ~ a ıne ~ 
~ ~ 
~ Yeni kabine fırka~ 
~k . d ~ ~ ongresın en son ~ 
~ ra meclise gelecek~ 

Hariciye vekili 
TEVFiK R0ŞT0 

ANKARA 5 (Telefonla) -
Mayısın 15 inde Cenevre'de 
toplanacak olan Avrupa birliği 
komisyonuna davet edilen hü
kQmeıtimiz Türkiycnin, her 
devlet murahhaslannm müsa
vi haklara m~ik olınalan pr
tile komisyon içtirnalarma İ§ti 
ı·ake hazır olduğunu ve müna
kaşasına iştirak edeceğimiz ü
çüncü maddesinin tarihi müza 

llw•t vekili 
Şli!RET BEY 

Ken:sinin iıı'arnw Cemiyeti Ak 
vam kitibi umum.iliğine bildir
miştir. Cemiyeti Akvam katibi 
umumilifi. Hariciye vıekaleti
nin bu telgrafına ahiren cevap 
vermiştir. Bu içtimada hüku
metimizi temsil için Hariciy~ 
vclWi Tevfik Rüştü ve İktısat 
vekili Mustafa Şeref Beyler 
bu aynı onbeıinde Ankaradan 
Cenevreye hareket edecekler
dir. 

Istanbul Balkan turiz
minin merkezi oldu 

Turizm federasyonu seyyah celbi için 
Pariste bir büro açacak 

Şeıhrimizde içtimaıetrnıiş o
lan Balkan turizm itt~hadı 
kıon:gresinin verdiği 'kararlar 
bir rapor !halinde tesbit olun
muştur. Yaikında Ba1kan hü
lkUınetlerinıe tebliğ edilecek en 
mühim nokta1311I :ıuniardır: 

1 - eFderasyon riyasetine 
kitibi umumiHk vazifesini de 
deruhte etmek suretile R-cşit 
Saffet Bey ve iılı:inci reisliğe 
Yunan milli Turizm ofisi ikin
ci rıeisi M. Agapitıoıs intiıhap 
edilmiştir. 

2 - İlik üç senelik müddet 
iç.in federasyıonun meriı:ezi ls
tıanibul olacaıkttr. 

3 - Tür.iriye Turing kulübü 
1913 teşrinievveline kadar fe-

derasyou. bürosu için diğer te
şekıküllerden masraf allm.ama
ğa !kar~ vermiştir. 

4 - Yugoslav heyeti mu
rahhasası §U tcıklift..e bulurunuş 
tur: 

"Pariste Balkan memleket
leri için müşterek bir Turizm 
propaganda merkezi tesis edil 
melidir. Bu suretle her memle 
ket propaganda masrafını ihad 
di asgariye Hıdiıııniş ve hem 
de propaganda daıha miismir 
netkc'ler vemıiş olur. Paristı 
böyle bir merdrez tesisi ıseyy,ah 
oelıbi n.dktasıırıdan f:ıı.idcli vt 
elzemdir. Çünki Ameriıkalı a· 

(Devanu beşiµci sahifede) 

Askeri liseler mezunlan Harbiyede 

~ ~ 
~ ANKARA 5 (Telefon) - 1§ 
~ Yeni kabine, galip bir ihti- ~ Halıcıo(/lu Llse.t mezunlal'lnın mlidür erklJnı harp Jrag-
~ male göre ancak fll'ka kon-~ maka.nı Mehmet il. vezabitt.rlle blrarada çekilmiş resmi 

ANKARA, 5 (Telefon) -
"Uyuşturucu maddelere karşı 
halkı terbiye" namile mevcut 
cemiyetin a,ıası bulunan dok
tqr Akil Muhtar B. mezkfir ce
mi etin. Cenevre içtimaında bu 

Cemiyeti Akvam namına Ankııra:va' zuruna çıkarak programını .. ~k~r~ liseler son ~mıfları mezuniyet imtihanlarını perşembe 

l 
'!l gresinden sonra Meclis hu- ~ 

giden okuyacak ve itimat isteye- ~~.bıtır.en Halıcı.oglu, Kuleli, Maltepe ve Bursa mezunları 
M. EKSTRAN'l' cektir. d!111 ~mler~de ~uzikalar bulunduğu halde Harbiye mcktet>;~ 

ıtmi erdır. Mustakbel en zabitlerimiz ' ~u••ı 
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HARİCİ HABERLER •• 
No: 4 

1925 
Muharriri : A. H. Beynelmilel itilaf 

senesinde ısyan siyaseti ve Fransa 
başladı, fakat ne oldu? M.LavalAvrupanıniktısadisahada 

Buhran 
M. Hoover'in ticaret 
odaları murahhas
larına beyanatı 
VAŞİNGTON, 4 A. A. -

Beynelmilel ticaret odaları lron 
gresine iştirak edeıı binlerce 
murahhasa beyanı hoşamedi e
den M. Hoover, umumi tahdi
di teslihatı iltizam etmiş ve ci
hanın iktısaden tealisini bun
dan fazla hiç bir çarenin temin 
edemiyeceğini söylemiştir. 

Binlerce Arap topun, mitralvözün 
ateşile biçildi 

r 
1-, 

.----

Şam bombardımanında yıkılan evl•r 
En <küçük bir Fransız me- caix'in verdiği ıresmi rapor Su 

muru lbir ATap şeyhini, bir E- riyelilerin telefatını 150, zarar 
miri ve paşa ünvanını taşıyan ve ziyanlannr 80,000,000 frank 
bir Suriyeliyi Jıuzunına çağı- gösteriyıor; !kendilerinden yal 
rrr, ayalkta tutar, elindeki k<'.m mz 14 telef lkayıdediliyoııdu. 
çıyı sallıyaraık ve lbazan çiz- Suriyelilerin yaralı adetleri 
rnesine veya masaya vur.aralk gösterilmemiş ve telefat m~k· 
onlara yapınayacaJ.darı emir- darı hemen on ibeşte !bire indi
ler verir. rilmiş olmasına rağmen kendi 

İşte ·bu suretle Corıbillet'in zayıatlarma nispet edilince te 
ektiği kıvılcımlar ıbirer cepha- d\p har.e'ketinin ne kadar mer-~ 
ne oldu: Dürzü isyanı başladı. hametsizce yakıp yı:ktığı anla· 
Birinin ceplerini dolduran A- şılabilir. 
rap milyonlarını ve diğerleri- Ne •kadar gariptir ıki bütün 
nin gurur ve haşmetini okşa- Suriyeyi Fas gibi, Cezair gibi, 
yan tıeha1dküm zevkini nihayet Hint ·ve Zen<:i müstemlekeleri 
Fransız ıkasalan ve Fransız da gibi Fransayı besliyecek bir i
marları ödediler. neık ıhaline ıkoymak için ıher 

Ufak :balhanelerle köyleri tedbire 1baş vuran mandacılar 
yakılan ve sokaklarda aç, sefil Türklerle Araıplar arasında 
dilenme derecesine indirilen büyüyen ve gitikçe ısınan sa
zengin A-ıcaıplar, zuhur eden is- mimiyeti ıboğmak maksadile 
yanı lbir sığınacak !kuvvet ve 1926 da Aliye divamhaı-bi ta
kendilerini lkiurtaraca1c lbir çare ırafından idam edilen bir •kaç 
adde<lerek asilere iltihak etti- Suriyeli namına Beyrut ıhü.tru
ler. "Saray" ve (Franşe Desp- met konağının önüne taş bir 
rey) e nazarnn daıha ağır ıbaşlı di:rek drkti.rmişler ve oraya Şe 
ve daha makul zannedilen bitler Meydanı ve Şehitler A
Ceneral Gouro bile ayni zihni- bidesi ismini verımişLerdir. He 
yete düşmüş "Beyrut" a bir men her sene F~ansadan bir 
Ehli Salip serıdan gibi çıkmış ceneral gelir, bu a'bide önünde 
tı. Bütün hareıket ve muamele 1 merasim yapılır, nutuklar ısöy
!erinde meşhur "Ehli Salip" lenir ve gOya Suriyelilerıde 
cilerden Godefrıoy, Boudouin Türk düışmanltğı uyandırıl· 
Bohemand'lar temsil ediyor- malı: istenir abidenin ıüzerinde 
du. Suriye artıık bir ıhıristiyan !karşılılklı lbi·ri islam, diğeri hi
memleketi olmuştu. ristiyan .olmak üzere ayakta i-

Araplar ve. diğer müslüman ı ıki !kadın lhe}'1keli vaTıdır. Çün
ırklar sonradan gelme fuzuli kü idaım ·edilenlerin !hemen ya 
L!ıi.ihacilerden iıbaretti. Bunları rısı gayri müslimdir; zaıvallı 
birden !bire lbu topra!klardan çı müslümanlar bu hıristiyanla
k:ırmak mümkün değikli. Fa- ra da şehit derneğe ve onlar 
kat !.role gmi kullanmak ve ıbu için fatiha Okuyup ağlamağ.a 
hayatı 'kabul etmeyenleri çı· medburdurlar! [1] 
kıp gitrneğe mecbur etmek en (Devam edecek) 

[ 1 J Falih Rıfkı Beyin ''Suriye me 
selesinin hakikatiH ismindeki eserin
de bu casuslara ait çok kuvvetli ve
sikalar vardır. 

teşriki mesai etmesini isteyor 
PARİS 4 (A. A.) - Başve- 1 Briand tarafından tesbit edil

kil M. Lava!, dün La Courneu miş olan beynelmilel itilaf siya 
ve'de irat etmiş olduğu mühim setinin Fransa'nın kendi miida 
bir siyasi nutukta, Fransız hü- faa vasıtalarını tam bir hakimi 
kilmetinin icraatından ve proje yet dahilinde istimal etmesi 
!erinden bahsetmiş ve bu hu- keyfiyeti ile tamamen kabili 
susta izahat vermiş.tir. Dahili telif olduğunu ve bu siyasetin 
siyasetten bahseden mumaile- Avruparıın umumi istikrarını 
yh, mali vaziyete de temas et- temin etmesi lazım geldiğini 
miş ve vergilerin son hadde v~ söylemiştir 
sıl olmuş olduğunu beyan ve Mumaileyh, netice olarak, 
işsizliğe karşı bir siyaset ve buhranı ortadan kaldırmak i· 
umumiyetle içtimai bir sulh çin Avrupanm iktısadi ve ına
siyaseti takip edilmesi zaruri li sahada teşriki mesai etmesi-
olduğunu teyit eylemiştir . ni iltizam etmiştir . 

Harici siyasetten bahseden 
M. Laval, Fransa'nm sulbü ar
zu etmekte ve sulhü tensik için 
her şeyi yapmağa amade oldu
ğunu söylemiştir. Mumaileyh 
sözüne devamla demiştir ki: 

Maamafih Fransa, kendi 
vakar ve şerefine riayet esası
na istinat eden bir sulha talip
tir. Çünkü kendisi de diğer 
milletlerin vakar ve şerefini 
ihlfil edecek hiç bir harekette 
bulunmamağa azmetmiştir.,. 

M. Laval, esas hatları M. 

Bir milyonerin vef ab 
NEVYORK, A.A. - First 

National Bank müdürü M. Fi
sher Bak.er, 91 yaşında olduğu 
halde vefat etmiştir. Mumai
leyh, 350 milyon dolar mikta
rında bir servet bırakmıştır. 

Do-X Tayyaresi 
LİZBON, 4 A. A. - Do-X 

tayyaresinin Pazar günü saat 
17 de denize indiği Bolamadan 
bildirilmiştir. 

M. Hoover, cihanda teslihat 
için bir sene zarfında ihtiyar o
lunan masarif miktarını Beş 
milyar dolar olarak tahmin et
mektedir. Şu hale göre, harp
ten evvelki masarife nazaran 
'o/o 67 nisbetinde ve hatta daha 
fazla bir tezayüt vardır. M. 
Hoover, ilaveten demiştir ki: 

"Bugün bütün memleketle
rin ımıztarip bulunmakta oldu
ğu iktısadi inhitat, bütün bü
yük harpleri takip etmiş olll!l 
iktısadi inhitatların a<ynıdır. 

Sabık belçika nazırlarından 
M. Theunis'in hali hazırda 
mevcut olan iktısadi müşkülle
rin esaslı sebeplerinden birisi
nin de gümrük tarifelerinin 
yüksek olması olduğunu söyle 
mesi heyecan tevlit etmiştir. 

Vickers Limited Şirketinin 
kuvvetli vaziyeti maliyesi. 

1930 senesi hakkında mesai raporudur. 
31 Kanunuevvel tarihinde 1 giliz lirasına karşı bu sene 1 250,000ingiliz lirasına baliğ ol· 

katedilmiş olan Vickers Limi· 212,870 ingiliz lirası sarfedil- muştur. Şirketin bilançosu va
ted şirketinin bi.lançosiyle mu- miş olduğu gibi hissei temettü ziyetimizin son derece kuvvet
amele raponı fevkalade mem· ve ihtiyat akçesi olmaık üzere li olduğunu göstermektedir; 
nuniyet bahş netayiç icı-a ey- baki kalan meblağ 941,971 in- filhakika nakit olarak m~vcu
lemektedir. giliz lirasından 775.926 ingi- dumuz son derece memnuni-

1930 senesinin iktısaden pek liz lirasına tenezzül eylemiş- yet bahştır. 
buhranlı ve şimdiye kadar mi- tir. Fev!relıiide hissei temettü Muallak hisse senetleri 9 
sali görülmemiş kuvevtli buh- olmak üıı:eı-e 418,190 İngiliz li- milyon 350,300 ingiliz lirasına 
ranlr olduğu nazarı itibara alı- rası ve ihtiyat akçesi olarak ve taahhüdatrmız 2,133,056 in
nırsa, elde edilen neticenin ha· 100,000 ingiliz lirası tefrik edil giliz lirasına baliğ olmaktadır 
kikaten hayretbahş olduğu miş olduğundan ihtiyat akçesi lar. Kasamızda mevcut ve hü
bedihidir. 1929 senesinde te- miktarı bugün bir milyon ingi- kilmet hisse senetleri ·olarak e
metıtüü safi 1,270,999 ingiliz liz lirasına baliğ o1maktadır. limizde mevcut nukut 5 mil
lirasma baliğ olduğu halde Sermaye üzerine tediye edi- yon 861,368 ingiliz lirasına ba-
1930 senesinde temettüü safi lecek temettü % 8 olarak ka- liğ olmakta olup bütün borçla-
1,173,269 ingiliz lirasına baliğ bul edilmiş olup bu derecede rnnızı ve taahhüdatr hariciye
olmuş yani farkı 97,730 İngiliz tediye edilen temettü dördün- mizi tamamen tesviyeye bele
lirası olmasına göre tahminen cü senedir tekerrür eylemekte gan maıbelağ 'kifayet etınekte-
7,7% nispetinde bulunmuştur. f dil k dirler. 
Geçen senenin bütçesinde tez- dir. Bu bapta sar e ece para 
yit edilmiş olan kazanç vergi- 231,970 İngiliz liTasma baliğ ol 
sinden dolayı geçen sene ver- maktadır. Senei sabıkada ihti
gi olarak sarfedilen 144.778 in yat hesabına geçirilen meblağ 

Bilançomuza ait erkamı, ge 
çen seneye nispetlr. berveçhi 
ati naklederiz: 

~ 

M E ,.v c u DA T 
19Z9 

Fr. Fraııgı: 

t.569.361.925 - S•iHlım mevcudat. 
Muallak mevcudat. 

365.974.580 - Borçlular ve şubeleri· 
mızın borcu 

68,71.$.965 - Tc•isat 
38.783.i03 - Tediye edilecek bonolaı 

. ' l 

• 

Kasa va devlet eshamı, 

lng. Ltr, Fr. frang. 

.017.146 3H.759.705 

S5l.953 43.716,082 
1111.833 14.884.457 

lng. Lir. Fr. f,.ng. 
12,6?~Q ıo l,5~7,767,441 

kestirme yol idi. V akta. 30 
milyon miisHiman içinde an
c;::;k 700 ıbin hıristiyan vardı., 
fakat lay:ıık Fransamn asırlık 
lıiristiyan siyaseti iböyle isti
yordu. 

Ceneral Gouro bir gün 
"Şam,, da Salahattini Euyilbi· 
ııin türt>esi önünde nutuk söy
lcı:ken "Benim buradaki mev
cudiyetim · Salebin galibiyeti· 
ni ifade ed.er.,, demekten ken· 
dini alamadı. ;Maruni Patriki 
Gouro'nun önünde bir Pier 
L~rmit nolü almıstı. 

lo~. Lir. J?r. Fra.ııg, 

8 1 d b• 117.769.587 · - Banka ve kuahcsahı ı.il32.48~ 153.086.589 ursa yo un a ır 529.662.865 - lngiliz de•leı e•hamı 4.622.5~ 574.172.ı•r 

İşte ıbu andaı{ itibarendir 
l<i Suriyeliler, Iraklılar ve hi
ristiyan hükmü altına giren di 
ğer memleketler 'Hilal, attın 
bir gerdanlık mış,bunu ıboyun 
durtJ', diye attılk, şimdi lhakik'i 
S::ılip boyunduruğunun altına 
girdik.,. diye feryada başladı
lar. 1925 Avustosunda isyan 
b1~ladr. V'akat ne oldu? Bin· 
lerce Arap yüzlerce tapun, tay 
yarenin ve mitralyozun ateşi
lc biçildi, Şam scoka!lı:larını şe
hit vücutları doldurdu. Şam'ın 
en ·güzel m~halleleri yangın 

:ı.rsasına döndü. 
Suraya dercettiğimiz man-

zaralar ·gene Fransızlar tara
iındau çekilmiş ve mahrem tu 
tulmuş foto.grafilerdir. 

Akvam Cemiyetinin isyan 
tedip hareıketlerini tetkike 

- mandalar komisyonu 
t""" 

SOygUDCUIUk · 27.907.6:7 Mü,etemlcHt c.>:ıaım 6.'290 . <8!.981 5.861.368 7>'8.040.51<ı 9,350.300 1.161.400,763 

' 2.718.174.2;>2 111.972.1110 2.729108.204 
BURSA 5 (Hususı) - Su· . - · ~ ~- = 

surluktall M. Kemal · Paşaya ' 
gelen 17 yolcuyu hamil posta 
otomobili meçhul müsellah şa· 
hıslar tarafından taarruza ma
ruz kalmıştır. Atılan silahlar
dan Yaşuva isimli Yahudi ağır 
sabrk orman memuru Mehmet 
Nuri Bey hafif yaralandılar. 
Failler yolcuların 800 lirasile 
saat ve altınlarını gasbederek 
firar etmişlerdir. Gasıplar M. 
Kemal Paşa ve mücavir kaza 
jandarması tarafından şiddet
le takip edilmektedir. 

Efgan sefiri 
Efgan sefiri Gulam Nebi 

Han dün Ankaradan şehrimi
ze gelmiştir. Sefir cenapları 20 
gün kadar İstanbulda kalacak 

DÜYUN AT 
1929 

Fr. Frangı. 

1.641.928:015 - Sermıyei ııirkeı ve ihtiyat akçası 
Sermaye ihıiyatt 

lng-. Ltı. Fr. Frao~. 

408.003.021 - ipotekli ıermaye . 
576.143.489 - Alacaklılar ve şutıelecimlze olan borçlıı 

Kar ve zarar heeabı< 

92.099. 71!{ 

1929 dan mildcl'ver bık.iyye? 
81 K. Enci 1900 da hitam 
bulan ıene ıcmeıtltü. 

1930 seaesl imtiyazlı hissel , 

remettü bıdettenz~ 
'aksim at: 
ıh ti yaı akçesine ·-

•• 

Sermayei şirket üzerine 8°/, ıemettil 
Gelecek seneye devir edilecek 
bıkİJl" 

228.754 -

775.926 -
J.004.680 -

418.190 -

lnr;. Lir. 
100,000 -
254.520 -
231.970 -

28.413,534 -

96.877,769 -
124.791.1<03 -
51.943.380 -

Fr. Frang. 
12.421.000 -
31.618.9119 -
28.812.994 ~ 

586.490 - 72.847.923 

lng-. Lir. 
13. 468.968 -
2.500.000 -
3.288.697 -
2.188.055 -

586.490 -

Fr. Frang. 
1,672,980,515 

310,525,000 
407,868,004 
264,946,762 

bit.ahara Ankaraya gidecektir. ~718.174.252 - lll,972.210 - 2;729,168,204 

Gulam Nebi Han İstanbula bir 
sayfiye tedariki için gelmiştir. 

Dikili taşın kopyası 
Bir Alman asan atika heyeti mü

zeler müdürlüğünden müsaade ala
rak Sultanahmet meydanındaki yazı 
lı dikili taşın kaidesindeki yazı ve re 
simleri estampajmı yapmıştır. heyet 
ayni zamanda kaideye konan ve za-

31 Mart 1931 ıarihiadekl kımbıyoya ııasaran tahvil edilmiştir. 
( 124,21. ) ,. .· •• 

1929 senesi defterlerinde 1 milırlarında olmalı: ÜZCl'e ayn 1 fmdan ziyadesı Vickers Arms-
3,266,404 - İngiliz lirası olmak bir ihtiyat sennayaıi. tegkil trong Limited şirketinin hisse 
üzere götürülen meıııariıfi gay- edilerek (muhı..elif alacaklılar) sencdatmdan ibareııtior. İŞl>u 
rı melhuza ve sermayenin ten- faslına kaydedilmiştir. İşte ih- şirlcet ~eçen .sene ıde 33'7 407 -
zilinden dolayı hasıl olan. ih- tiyaç hasıl oldukça mevcudatı İngiliz liraısı dereccsind~ te
tiyat akçeleri lbu seneki ıhcısa- tenzil etımdk için ıyaıi bir ih- mettü elde ederde % 7 faiili 

arUI<: Öl'Ülme or. tiyat aik ·esi te il edilmiştir. (A) imtiyazlı 6,099,839 - lira-

f~~t 
Fırka gurupu bugün 

toplanıyor 
Reisliklerde degişiklik olmaya -

cağı anlaşılmaktadır 
ANKARA 5 (Telefonla) -

Halk fırı-kası g.rupu yarın (bu 
gün) içtima edecektiT. Bu içti 
mada grup reislikleri ve idare 

1i Beyle Cemil Beyin yeniden 
<intihap olU11acakları muhak• 
kaktır. 

heyeti seçilecektir. Reislik>ler- İdare heyetinde ise bazı te-
de tebeddülat olmayacağı veA beddüUere intizar olunabilir. 

Gazi çiftliğinde merasim 
ANKARA 5 (Telefonla) - ri, Kazım ve İsmet Paşalar. 

Gazi orman çiftliğinde bugün 
senei devriye münasebetile me velcilier ve meb'uslar hazır btı 
rasim yapılmış, Gazi Hazretle lunmuşlardır. 

Sakarya vapuru ka
raya oturdu 

Vapur geç vakit kurtarılarak 
limana geldi, hasar yoktur 

İNEBOLU, 5 A. A. - Bu 1 rılamamıştır. 
sabah Sadıkzadelerin Sakarya İNEBOLU 5 (A.A.) - Sis 
vapuru kesif bir sis içinde İne- yüzünden karaya oturmuş olan 
boluya yarım saat mesafede Sadıkzade!lerin Sakarya vapu
Erkapa kaya sahilinde karaya ru kendisini kurtararak limana 
oturmuştur. Vapurun tahlisine gelmiştir. Hasar yoktur. Sis çe 
çalışılmaktadır. Henüz kurta- kilmiştir. 

Muhafızgücü sporcuları seyahati 
.. ~N~_ARA: 5 ~-~· !duhafız seyahat yapmışlardır. Her iki 1 

gucu bısikletçılen, gıdıp gelme kafile de 1 haziran 1931 de bi· 
120 kilometre olmak üzre Aya . . . • . ' 
şa ve yine muhafızgücü atlıları nsı şark dıge~~ ~arp ~udutları· 
gidip gelme 90 kilometre ol- mıza kadar muhım bır spor se·ı 
mak üzere Çubuk'a kadar bir 1 yahati yapacaklardır. 

ı 14 saat 45 dakikada 
Istanbuldan Londraya i 

LONDRA, 4 A. A. - İngi- meğe. karar vermişler ve hafta 
tiz tayyarecisi Neville Stack tatilini İstanbulda geçirdikten 
ile Chaplin, Cumartesi sabahı sonra bu sabah Y eşilköyden s 
İngiltere'den hareket etmişler hareket etmişlerdir. Tayyare
ve ayni günün akşamı İstan- ciler İstanbul ile Londra ara· 
bulda Y eşi)köy tayya.rekararga smdaki mesafeyi 14 saat 45 
hına inmişlerdir. Tayyareciler 
bidayette Avustralya seferine dakikada kat ve bu suretle ye-
devam etmek niyetinde bulunu ni bir rekor tesis ederek saat 
yol'lardı .Fakat hilfilıare bu se- 19,45 te Londra'da Heston tay 
ferlerini bir iki hafta tehir et- yare karargahına inmişlerdir. 

ita·sından sonra 18,193, - lngi- · "Bir çok müessesatta oldu· 
liz lirası temettü kalmrştir. ğu gibi şirketimiz •bugün hiç 
İışbu meblağ yeni.den elde edi- ıbir ıbankamn ve yahut para ik· 
len 'Paralara zammedilerek ye- raz eden müessesahn ianesine 
ni hesaba 60,416, - İngiliz lira- muhtaç değildir. Vaziyeti ma
sı geçirilmiştir. Vıckers Arms · liyemiz iktizasmdan olmak ü
trong Limited şirketi İngiliz zere mutedil teminat ımuka'bi· 
, (İnglish) Steel Corporation linde her bir müşteri ile pek u· 
şinketine ait 1,708,428, · İrı,gi- zun vadeli mukavele imzasına 
liz liralık % 7 faizli imtiyazlı hazırız. İstihsaratı ucuzlatan s· 
hisse senedatma ve 3,253,050, - iher nevi yeni tesisatı derhal 
İngiliz liralılk adi hisse seneda icra etme'k iktidarını ıhaiz bu· l'ı 
tına malik olup bilançoda bun- lunuyoruz. Vaziyeti iktısadiye-- ı 
ların kıyımeti 4,701,478, - İngi- de lbir salah 'hasıl olur olmaz ~ 
liz lirası olımak üzere gösteril- imalatımızı tezyit ve her tara- q· 
miştir. İngiliz (İnglish) Steel fa mal verip defatirimizde mat 
Ü011>0ratıon şirtketinin zararla lup olarak ıkayıt zımnında eli- 'l;ı 
rı Vıdkers Aııınstrong şir:keti mizde muktezi mı'kit mevcut 
nin ıbilançOi>unda muıharrıerdir. olduğunu •kemali memnuniyet- le 

Vıdkers Limited şirıketi le beyan edelhi.lirim .. " 
VıC!kers Aıımstrong Limited Vıcıkers şirıkcti esas itibarile \i 
şirlketine ait . ıolmak Ü3'ere vapur inşaatı ve eslahai harbi-
5,849,439 - İngiliz lir;dık % 7 ye imalatı ile iştigal etmeıkte- q· 
ıfaizli (A) işaretli- imtiyazlı .dir. Vaşigton iti.lafnamesi üze i 
ıhisse senedi ve 1,500,000, - İn-

1 
rine tahdidi teslihat d.olayisile 

giliz liTalık '706 faizli ve(B)_ işa bugünki istiohsaliit ıharpten ev· İi 
retli imti.)'aZlı .hisse senedt ve i velki miktarın dnnüne düşmüş 
5,206,800, - İngiliz liraltk adi tür. Dünyanın en büyük esla- l1ı 
hisıse senetleri a1mrştır . .Buse- ha fabrikası olan Vıckers ııı 
netlerin yekunu 'bilançoda Armstrong Limited şirketi '11 
6,732,870, - İngiliz lirası ol- dahi taıhdidi teslihattan müte- ;ı 
ma!k üzere gösterilmiş olup bu essir olmuştur. Maamafih fen- e 
hesaba göre o/o 7 faizli (A) se- nen diğer miieessesata faik bir 
netleri ıbaş başa ve (B) senet- vaziyette bulunmasrndaa do· i 
leri / 11,/10. şilin olarak ve adi layı şirket memaliki ecnebiye· 
senetler sıfır lkıymetinde gös· ' den gelen eslaha siparişatmı lı 
terilmiştir. temin .edebildiği gibi birinci 1 

'lng.ilterenin cesim sanayi sınıf yolcu vapurları inşa et- ~~ 
müessesaıtı arıasında Vıckers melk suretile hu ıbapta dünya· 11 
Limited şirketinin kuvvei ma- da büyük bir şöhret kazanmı~
liyesi bugün emsalsizdir. 30 tır. 1929 senesine ni~betle çelik 
Mart tarihinde aktedilmiş olan istihsalatı artmış olduğu gibi 
heyeti umumiye içtimamda tayyare şubesinin dahi !:arı soıı e 
meclisi idare reisi sör Herbert derece memnuniyet bahştir. R- 1 
A. Lawrence tarafından irat e- 100. Kabilisevk balonunu şirke 
dilen nutukta bu cihetin şirket timiz inşa ettiği gibiSchneidcr 
v.e şiı1ketin müşterileri için ne (Şnayder) -!kupasını kazamnı~ 
derece ·haiz elhemıniyet oldu- olan tayyarıenin makinesi da:hı 

unu ıgöstemıelktedir ... Muma- şir.ketimiz tarafından insa edil 
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V apurcular ihtiyaçla
rını tesbit ettiler 

·"" Maaş 
Eytama yüzde beş 

zamla verilecek 
Dünkü kongrede Ankara ya bir hey' et" 

gönderilmesine karar verildi 
Eytam, eramil ve mütekaidi

nin Haziran, Temmuz, Ağus
tos üç aylık maaş bordurolan
nın tanzimine dünden itibaren 
başlanmıştır. Tekaüt kanunu 
mucibince verilmesi lazım ge
len %10 !arın nısfı 930 senesin 
de verilmişti.Nısfı diğerinin de 
931 senesi haziranından itiba
ren verilmesi lazım geldiği ci
hetle zat maaşları muhasibi 
mes'ullüğü tarafından tanzim 
edilmekte olan bordrolar yüzde 
beş zam ile tanzim edilmekte
dir. 

Vapurcular kongrealn• tıllrak eden zevattan bir grup 
l 

Haber aldığımıza göre mu
hasip mes'ullük memurları 
l;>ordroları tanzime kafi gelme
diğinden defterdarlık kadrosun 
dan (17) memur da Zat maaş-
ları muhasibi mesullüğü ernri-

Milli vapurcular birliği he
teti wnumiıyesi dün saat on 
dörtte Mühürdar zade hanında 
ki dairesinde senelik kongre 
halinde toplanmıştır. İçtimaa 
'I'icaret Odası deniz ticareti ra
!X>rtörü Ali Rıza B. de iştirak 
etmiştir. 

Vapurcuların ihtiyaçlar~ . 
Evvela eski idare heyetının 

raporu okunmuş ve çok hara
retli münakaşalar cereyan et
miştir. Raporda vapurcuların 
ihtiyaçlarını temin et~ek . v.e 
'I'ürk vapurculuğunu şımdıkı 
lllüşkül ve sıkıntılı vaziyetten 
kurtarmak için yapılan teşeb
büslerin mühim bir kısmının 
henüz neticelenmediği izah o
lunmaktadır. 

Bu meyanda bilhassa Sey
tisefainle vapurcular arasında
ki ihtilaflara ve rekabete temas 
edilerek bu hususta vaki olan 
rnüteaddit temasların neti~es.iz 
kaldığı ileri sürüler~k Bırlık 
namına hükumete muracaat o
lunması teklif olunmaktadır. 

Raporda birliğin teşebbüsü 
ile Türk vapurculuğuna yeni 
iltihak eden gemilerden güm
rük resmi ve oktruanm '<aldırıl 
llığı zikredilmiştir. Vapu.rcu
lar, Seyrisefainin, seferl~n t.a~ 
sim hususundaki teklıflerını 
gayri kafi bulmuşlardır. 

Neler tesbit edıldi ? 
Dünkü içtimada vapurcula: 

tın mübrem ihtiyaç ve dertlen 
§U surette tesbit edilmiştir: 

l - Sigorta ücretl~ri ağır 
O~lluğu için gemiler sıgorta e
<iilcmemiş ve vapurcular ehem 
llıiyeıli zararlara uğramışlar
dır. Sigorta ücretlerinin sür'at 
le tenzili lazımdır. 

2 - Vapurculardan a~ı~~k 
ta olan köprü mururiyetının ıl
&a.sı. 

3 - Sirkeci rıhtımı önünde 
batan vapur leşlerinin çıkarıl
ltıası. 

4 - Fener ve tahlisiye re
Siınıerinin tenzili. 

S - Pratikanın kolaylaştı
tılrnası. 
. 6 - Eski vapurlar~ .mütera 
~rn gümrük resimlennın affe
clıirnesi. 
. 7 - Seyrisefainle vapurc~
~ arasında rekabetin izalesı. 

Azadan Ahmet B. bilhassa 
~'_ner resminin ağırlığında~ şi
~Yct ederek liman idaresı teş 
ıl edildiği zamanda 10 vapur 

~e"cut olduğunu, halbuki Ş~ 
•1 Çok artmış bulunduğunu ıle 
1 .sürerek ayni miktarda res
.. ın alınması doğru olmadığını 
oy !emiş tir. 
.. l>ünkü içtimada güm~k 

lıııışkülatı çok itirazları mucıp 
0\tıiuş, deniz ortasında bir kıs
!lı.ı bozulan bir geminin tami
~tı için muhafaza müdiriyetin 
~I\ müsaade alınması gibi va-

~'Yetlerin düzeltilmesi temen-
1 edilmiştir. . . _ 
l Sigorta ücretlennın agırlı
~-lloıayısile gemilerin .sigorta 
ılernemesinden son bır sene 
~~tnda (7) vapurun mahvol-
~gu tesbit edilmiştir. • 

llütün bu meselelerin hüku
t nezdinde takip ve intaç o-

1 ~llıası için Ankaraya bir he-
' gönderilmesi kararlaştırıl
Ştır. Bu heyetin intihabı ve 
~ eden direktiflerin verilme 
eni idare heyetine. !tavale 

olunrnuştur. , . 
1dare hey etı ne muvakkaten verilmiştir. 

Müteakiben yeni idare ?e- , 75 kuruş maaş alan 
yeti seçilerek B!rli.k ri?'asetıı:ıe eytam ve eramil 
Y'Clkencizade Lutfı, reıs vekı~- Babadan maaş alan kızların 
liğine Mütercim zade İsmaıl (40) kuruşa kadar n # · ş alan 
Hakkı, azalıklara Kalkavan za- eytam ve eramil ikramiyeleri 
de Rıza Tavil zade Hafız, Sa- verilerek hazine ile alakaları 
dık zad~ Fehmi Beyler ve Şi- katedilmekte olduğunu yazmış 
lepçilerden M. Bazrilay inti- tık. Haber aldığımıza göre şim 
hap edilmişlerdir. diye kadar bu gibi maaş esha-

Birliğin bilanço ve hesa1?3tı hından (2) bin kişinin hazine 
tetkik olunmuş ve ( 4.30) hra- ı ile alakası kesilmiştir. Diğer
dan ibaret olan ma~ari~i kab~l !erini~ de May.tS. gayes_ine ka
edilmiştir. Kongreyı muteakıp j dar alakaları kesılecektır. Ha
yeni idare heyeti topl~ş v~ zirandan itibaren, ( 40) kuruş
Anl,arada takip edilecek ışlen tan (75) kuruşa kadar maaşa-
görüs.müştür. lan eytam ve eramilin on sene-

Ankaraya bir hey'et liklerinin verilmesine başlana-
gönderilecek caktır. 

Bu isler için Ankaraya Bir- _ __ ,..__,,__ ___ _ 

lik reis( Yelkenci zade Lfitfi, Belediyede 
Mütercim zade İsmail Hakkı, 
Sadık zade Fehmi ve Birlik mü Mezarlıkları satın 
dürü Muzaffer Beylerden mü- almak 
rekkep bir hey'et gönderilecek 

tir. için müracaatlar 
Bu hey'et;! verilecek tali-

mat hak'.cmda vapurcuların ay
rı ayrı mütal~~lan sorulması 
da muvafık rhriilmüştür. İçti
maı müteakıp Birlik reisi Lut
fi B. demiştir ki: 

Lulfi B. in beyanatı 
- Deniz ticaretimizde za

ralı rekabeti menetmek için 
bir çok şeyler yapıldı.. . 

Oda bir kanun proJesı tan
zim ederek hükumete arzetti. 
Fakat bütün bu teşebbüslerden 
henüz hiçbir netice çıkmadı. . 

Onun için biz bu meseleyı 
ayrı ayrı kısımlar halinde ted
rici surette müzakere ederek 
hususi surette halletmeğe çalı-
şıyoruz. . 

Karadeniz ve Mersın hatla-
rı için Seyrisefainle müzakere 
yapmaktayız. ~e~. ~?.purcu .~e
ınilerinin büyuklugune gore 
hisse alacaktır· 

Bu tarzda hareketle kanuna 

1.. m kalmaksızın aramızda 
uzu . . ed" 

bu rekabet meselesı ıntaç ı-
lebilecektir. Hem aramızda, 
hem de Seyrisefaiı:tle. . r~k3:bet 
işlerini halledeceğımızı unut e-

tli Z " yoru_·~~---..-~~-

Y eşilgün bayramı 
29 mayısta 

Yeşil Hilalin yeşil ~~bay
ramı 29 Mayıs cuma gunu yapı 
lacaktır. Yeşil Hiliil Y.alovaJ.'.a 
bir vapur gezintisi tertıp etmıs 
tir. Yeni teşekkül eden ve Y~-

·1 Hilalin doğt.rduğu Gençlık 
şı ı ·1a·tı da bu bayrama iştirak 
teş.cı • . 
edecektir. Bu te~il3:tı~. gayesı 
gençler arasında ıçkı duşman~ 
ıı- mı tarniın etmek ve y eşıl 
Jilaıa içki düşmanı gençle~ ye 
tiştirmektir. 18 yaşına gıren 
her genç Yeşil Hilala ":z~ ola
bilecektir. Gençlik teşkılatının 
başında gençler n:ev~ut.tu~. 
yalnız reis, Yeşil Hilal ıle ırtı
bat vazifesini görmek için Ye
şil hilal merkez hey' eti azası a
rasından seçilecektir. 

Yeni posta pullan 
Poıta idaresi tarafından yeniden 

damga matbaasınd~ tab'ına kara_r v_c 
.1 posta pulları ıçın fotograf ıntı-

rı en ll .... d 
hap edilmektedir. Pu arın u~tün • 
Gazi Hazretlerinin portrdclchrı _b~lu-

k da hangi pozun a a ıyı a-
naca sa . · · 

il •. dün tecrübe edilmıttır. 
labp~~:~n tab"ıııa bugünlerde b_aıla 
nacaktır • 

Sehir dahilindeki mezarlık
ları;;. bazılarını satın almak ve
ya kiralamak için belediyeye 
müracaatlcr va!::i olmaktadır. 
Üsküdar kız sanayi mektebinin 
yanındaki rr:ezarlığı idarei hu
susiye almak için Evkafa mü
racaat etmiştir. 

Bir zat Eyipte bin metre 
murabbaında bir mezarlığı, ev 
yaptırmak üzere satın almak 
istemiştir. Diğer bir zat ta Tü- 1 
nelde Mevlevihane arkasındaki 
mezarlığı kira ile tutarak bura 
da bir gazino açmak isteyor. 

Fatih ki.myahanesi 
Belediye, Fatih kimyahane 

sini tevsie karar vermiştir. Bu 
iş için 100 bin lira tahsisat kon 
muştur. 

Şere;İye r~smi 
artırılacak 

Beled',;e ev ve apartmanlardan 
bir de şerefiye rüsumu almakta ve 
bu resim senede 15000 lir> kadar tut 
maktadır. Yeni ingaat dolayısile bir 
çok yerlerin şerefi arttığı için Bele
diye de §crefiyc rüsumunu arttıra
caktır. Bunun mühim bir yekun tu-
tacağı tahmin edilmektedir. • 

Yalnız şerefi artan semtlerde alı· 
nacak yüksek şerefiye rüsumu yeni 
yapılan ve yapılacak apartımanlara 
münhasır kalmayacak, o mahalde ev 
velcc mevcut mcbanidcn de fazla şc 
rcfiye rüsumu alınacaktır. 

Pis hamamlardan 
ceza a ınacak 

Şehir dahilindeki umumi hamam
ların ve hamam takımlarının temiz
liğine itina olunmadığı anlaşılmış
tır. Bazı hamamlarda peştcmalların 
yıkanmadan kurutulduğu tcsbit edil 
miştir. 

Belediye, şube müdürlerine yeni
den bir emir vermiş, doktorların ve 
alakadar müfcttiılcrin bu gibi pis 
ham.ımlar hakkında zabıt tutmaları· 
ru ve kendilerinden ecza alınmasını 
bildirmittir. 

~--------
ridil Bey müfettişlere 

direktif verdi 
Borsa komiseri ve Maliye he 

yeti teftişiye ~ei~i Adil Beyin 
nezdinde şehrimızde bulunan 
Maliye müfettişleri içtima et
mişler, Seyrisefain ile Defter
darlık şuabatındaki teftişleri 
hakkında izahat vermişlerdirA 
dil Bey, teftiş edilecek diğer 
devair hakkında müfettişlere 
.!lirektif vemıistir 

16,000 Liralık ihtilas 
davası neticelendi 

Vekaletten maarife 
tamim geldi 

İhtilas yapan oktruva memurlarının 3-10 
sene hapse mahkumiyeti istendi 

Lise ve orta mektepler imtihanla 
rı hakkında vekaletten Maarif eına
netine bir tamim gelmiştir. Lise ve 
orta mekteplerde dersler 31 mayısta 
kesilecek talebe imtihan olmayacak. 
kanaat notu ile terfii sınıf edecek
tir. 

Yalnız birinci ve ikinci devrelerin 
son sınıflarında bakalorya imtihanı 
yapılacaktır. Bu imtihanlar 1 S hazi
randan 30 h\t:İrana kadar devam ede 
cektir. 

ve haklarında karar verilmiştir. A
ğır ceza mahkemesi Bekir oğlu Ko
puk Mustafayı yedi sene üç aya, Os
man Şevkiyi beş sene on ay hapse 
mahkum etmiştir. İsmail oğlu M us
ta fanın cürmü sabit olmadığından 
beraat etmiştir. 

16000 lira_ya yakın bir parayı zim 
metıne geçırmekle maznun oktru
va memurlarından Nureddin Şefka
ti ve veznedar Sad ık ve ihmali sabit 
olan oktruva müJürü Osman Bey
lerin sekiz celseden beri Ağır cezada 
dcvan1 edem muhakemeleri dün neti 
celenmiş ve iddia makamın~ işgal t.;

den Bürhanedin Bey idianamesini 
dermeyan etmiştir. Bürhancddin B. 
iddianamesinde Gümrük beyanname 
!erine sahte damga vazetmek, esbabı 
na iadeleri lcizım gelen paraları ema 
nete ~azla kaydetmek, belediye vez 
nesının paralarını masrafa kaydede
rek vezneden almak, ticariye harici
ye vezne defterinde tahrifat yapmak 
ve diğer muhtelif vesilelerie zimmet 
!erine para geçirmek fiillerinin faili 
olmak üzere oktruva memuru Nu
reddin Şefkati ve Sadık Beylerin 
202 ve 203 üncü maddelere tevfikan 
cezalarının tayinini ve müdür Os
man Beyin de 204 üncü madeye 
nazaran cezalandırılmasını istemiş
tir. 

Arif Oruç Beyin yarın ı 
nakzen muhakemesi 

görü ı ecek 

İmtihanlar fi<ik. riyaziyat. Türk
çe ve ede!iiyat zümrelerinden tahri
ri olacaktır.Fizik sualleri kapalı zarf 
içinde vekaletten gelecek ve bütün 
Türkiyede son sınıflarda 18 haziran 
imtihanlar yapılacaktır. 

Orta mektep son sınıflarında ise 
20 haziran günü yapılacaktır. 

Bu devre imtihanlarında muvaf
fak olamayanlar eylillün ilk hafta· 
sında ikmale gireceklerdir. 

Tatbikı istenilen 203 üncü madde 
3 seneden 10 seneye kadar hapis ce 
zasını imirdir. 

Maznun vekillerine iddianame o
kunduktan sonra müdafaalarını yap
maları söylendi. Vekiller. hazır ol
madıklarını söylediklerinden muha
keme 19 mayıs salı gününe kaldı. 

Kopuk Mustafa mah-
kum oldu 

Yalova civarında bir çok kimsele
rin paralarını ve hayvanlarını gas· 
betmckle maznun Kopuk Mustafa 
ve İsmail oğlu Mustafa ile Osman 
Şevkinin muhakemeleri dün bitmiş 

İzmit valisi aleyhindeki iftiraların 
dan mahkı.im olan Yarın gazetesi 
imtiyaz sahibi Arif Oruç Bey. hak
kındaki mahkllm.iyet kararı temyiz
ce nakzedildiği malfımdur. Arif O
ruç Beyin İzmir ağır ceza mahkeme 
sinde yarın yeniden muhakemesine 
başlanacaktır. 

Polonez yolundaki 
tecavüz 

Polonez köyü yolunda Rcjina is
minde bir kızın önüne çıkarak ceb· 
ren ırzına geçtikten sonra paralarını 
alıp savuşan 18 yaşında Arif ismin
de bir genç ağır ceza mahkemesince 
bir sene dokuz ay hapis cezasına 
mahkiim olmustur. 

Türk - Yunan 
mahkemesi 

Muhtelit Türk - Yunan mahkeme 
si Per,embe günü bazı davaları rü
yet edecektir. 

Sürp Agop m<!zarlığı 
Sürp Ağop mezarlığıyüzündcn 

Belediye ile Patrikhane arasındaki 
davaya 9 Mayısta devam edilecektir. 

\~E~~~llllW 
lzmirde garip ve me

raklı bir macera 
Sabık Fransız konsolosunun karısı 

hakikaten çocuk dağurdu mu ? 

Hafize Süzan Hanım tahkikat başlayınca 
otomobile binip firar etti 

lzmir sabık Fran11z Ceneral kon- Hafize Suzan Hanım hakikaten 
solosu M. Gi'nin zevcesi Hafize Su- doğurdu mu, yoksa bu yalan mıdır? 
zan halı.kında lzmir polis müdüriyeti Cenc ihbara göre Madam Gi, ba
nc garip bir ihbarda bulunulmu!- zı kimıeleri ııebeliğine inandrrmak 
tur. için karnına yası' klar bağlayarak ha 

Bu ihbara nazaran Hafize Suzan milcyim diye gezmiı imiı. 
Hanım evvelce Antalyada ve ton za Tahkikat batlaymca Hafize Su
manda da uzun ;ı.aman kalm.ıı, sonra zan namı diğer Madam Gi, mücev
lzmir Ceneral konsolosu M. Gi ile heralını alarak evelki günKarııyaka 
Pariıe citmiı, orada reımen evlen- dan otomobile binip kaçtı, aranıyor. 
mİf ve sonra Fasa giderek bir müd- ! Suzan sarışın, güzel bir kadın. 
det orada kalmı~tır. Bundan dört bet dır. Muhitinin maruf simalarından
ay evvel Jzmirc gelen Hafize Suzan 1 dır. E•ki konsolo11 kendisini ıevmiı, 
Hanım Kar§ıyakada bir ev kiralaya. hükiimetinin müsaadesizliğine rağ-
rak orada yaıamağa baıiaınııtıı·. men kızı almııtı. 

Hafize Suzan Hanım geldikten 
bir müddet sonra hasta bulunan zev 
ci M. Gi'ye h11mile bulunduğunu ve 
yalanda vaz'ı hamledeceğini bildir
miıtir. Bir müddet sonra da vaz'ı 
hamlettiğini, çocuğunu büyütmekle 
meıgul olduğunu haber vermiıtir. 

Polis müdürlüğüne ihbarda bulu
nan bir Hanımdır. Bu Hanım idclia
ıına '!Öre Hafize Suzan Hanım oku 
ma ve yazma bilmediği için M. Giye 
göndereceği mektupları kendisine 
yazdırmakta imiı. 

Bu Hanım; daha evvelde lzmir 
Ceneral konsolo11una müracaat ede4 
rek ayni ihtarda bulunmuıtur. 

ihbara ııöre H:.fize Suzan Hanıın 
'°cuk doğurmanııttır. Fakat batka 
bir kadının doğurduğu çocuğu çal-
11111 veya çaldınnıı ve büyütmcğe 
baılanuıtır. 

Ayni ihbara göre Hafize Suzan H 
bu çocuğu memleket hastahanesinde 
dofum koğuıundan çaldırmııtır. 

Daha enel belediyeııin Güzelyer
de Çocuk Yuva11na müracaat ederek 
bir çocuk almak istemiıse de oradan 
çocuk almıuun bazı ıeraite mütevak 
kıf olduğunu anlayınca bu fikirden 
vazgeçmiı, biraz sonra m-1eket 
hastahanesinde yeni dolan bir ÇO• 

cuk ansızın ortadan kaybolmuı. 
Polise ihbarda bulunan Hanım, 

Franaanın Faı fevkalide konıiaeri 
M. Cinin zevcesi Hafize Suzan Hanı 
mın lzmirde bir doktora müracaat e 
derek her na11lsa çocuk doğurduğu 
hakkında bir rapor aldığını da iddia 
etmektedir. 

Oturak aleminde bir cinayet 

Konyada oturak ilemi denilen 
çok fena bir sefahat alemi vardır. 
Memnuiyetine raimen Konyalılarbu 
ilemleri ara oıra ihya ederler. Pazar 
günü alqamı da Konyanın Ulıurmak 
mahallesinde böyle bir oturan ilemi 
yapdrruı ve bir adamın ölümü ile ne 
ticelenıniıtir. 

Hilis efendi isminde bir kuyum
cu bu oturak ileminden Hatce ismin 
deki alütfe ile birlikte ayrılıp evine 
giderken Ahmet iam.indeki toförle 
Kara Mehmet iımindeki adam: 

- Hatceyi bize bırak ta öyle git, 
biz eflenccejiz •. 

Dcmiı,Halis efendi razı olmamıı 
ve bu iki adam tarafından tabanca 
ile öldürülmüttür. Şoför At.metle 
Kara Mehmet vak'ayı müteakip kaç 
Dll!lar, fakat bilihara yalcalanmıılar 
dır. 

İki kadın üçüz doğurdu 
BURSA - İnegölde Ke

resteci Zekeriya Beyin refikası 
bir batmda iki erkek, biri kız 
olmak üzere üç çocuk doğur
muştur. Üçüzler berhayattır. 

Tuzaklı köyünden Kadir oğ 
lu Mehmedin karısı Huriye H. 
da bi'l"İ erkek, ikisi kız olarak 
üç çocuk dünyaya getirmiştir. 
Bu aile çok fakirdir. Himayei 
etfal bu aileye elini uzatmıştır. 
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Tıp kongresi 
Tür'.• Tıp kongresi umumi 

katibi Fahrettin Kerim Bey 
Ankarada Eylillde toplanacak 
olan Türk Tıp kongresi hakkın 
da bir muharririmize şu malü
matı vermiştir. 

- Dördüncü Türk Tıp kon
gresi bu sene eylfilde toplana
caktır. Kongremiz her iki se
nede bir muntazaman eylUI a
yında Ankarada tor ~ •yor. 
Reisicümhur Hz. nin yüksek 
himayelerine mazhar olan kon 
grenin fahri Reisi Başvekil İs
met Paşa, reisi sıhhiye vekili 
Refik Beydir. Tıp encümeni i
dare heyetini teşkil eden Ziya 
Nuri paşa, Refik Münir, Fah
reddin Kerim, Niyazi İsmet, 
Saliihattin Hasan Vasıf Beyler 
kongrenin idare heyetini teşkil 
etmektedirler. Bu sene (Raşi
tizm), köylerde, şehirlerde ço
cuklarda gıda meselesi müza
kere edilece'.~tir. Bu mevzular 
üzerine rapor ihzarına Kadri 
Raşit Paşa, Murat İbrahim, 
Hamit Osman. Ali Şükrü, Ser 
ver Kamil, Ze!•i Nasır Beyler 
intihap edilmişlerdir. Mayıs ni
hayetinde raporların tab'ına 
başlanacaktır. Raporlar azaya 
tevzi edilecek ve müzakerat ce
reyan edecektir. 

Bu seneki kongrenin bir hu
susiyeti de serbest mevzular i
çin bir buçuk gün ayrılması
dır. Memleketimizin muhtelif 
şehirlerindeki etibba kendi me-

l sailerini kongreye arzedecekler 
ve bilahare bunlarda geçen se
ne olduğu gibi neşredilecektir. 

Kongrede yerli ve ecnebi 
müstahzarat, tıbbi alet için bü 
yül;: bir sergi açılacaktır. Bu 
sergiye şimdiden yerli ve ecne
bi fabrikalar mürac<.ata başla
mışlardır. 

Bir günde 83 bo
şanma kararı 

RENO "Nevada" 5 A.A. -
Nevada hükumeti dahilinde en 
aşağı 6 hafta ikamet etmiş olan 
lann talak davasına hak kazan 
mış olacağına dair konulan 
yeni kanunun tatbikine m .,.,f 
fakiyetle devam edilmektel: .• -. 
Bu kanun evlilik bağlarını kı
rıp koparmak arzusunda bulu
nan birçok ailelerin buraya gel 
mesine sebep olmaktadır. Yeni 
kanunwı mer'iyet mevkiine 
konduğu tarihe tesadüf eden 
geçen Cwnartesi günü 83 kan 
koca boşanma karan almışlar
dır. Bu suretle boşanma karan 
almış olan üç çift kan koca bi
raz sonra tekrar cvlenmiıler
dir. 

Ziraat Odası 
İstanbul ziraat odası dün 

toplanmış ve 22 Mayısta açıla
cak olan çiçckcilik. kufçuluk 
sergisinin istihzaratile meşgul 
olmuştur. 

Şurayı devlete müracaat 
Bir yolsuzluk yüzünden iş

ten !:1 çektirilen Galatasaray 
merkez memuru Yunus Vehbi 
B. ve polis memuru Rasim ef. 
Şurayi Devlete müracaat etmiş 
!erdir. 

ihracat ofisi bir rapor 
tanzim etti 

HükUmetimiz, Mısır hükUmetile 
aktolunacak yeni ticaret muahedesi 
için bir rapor hazırlamasını ihracat 
ofioine tebliğ etmi~tir. 

Bunun Üzerine Ofis $Ür'atle bir 
rapor tanzim etmiıtir. 

Cumartesi ııünü lktısat vekaleti 
ne ıönderilecek olan bu rapora na· 
zarao, Mısınn çıkardı - 1 mü l<ü18.t 
yiizünden ihracatımız ehemmiyetli 
surette aza1mıştır. 929 senesinde 
Mısıra ihracatunızın krymr.ti 7,866 
bin lira olduğu halde 930 clo ihraca• 
trmız 5,548,000 liraya di.i -tn1ÜillL. 

Ayni ~a· · 'nda M1sırd .... n ın ınJe .. 
ketimizo itha!at ta 2,692,0GO liradan 
2,327,000 liraya dütmüştür. Mısı •. ı 
batlıca ihracat maddelerimiz tüttin 
~ru sebze, hayvaııat, eyve, pey~ 
nır ve sebzedir. 

Ofise göre, esa~h tedb:rlel· aJ•ndı· 
ğı ve gümrük tenzilatı ~cr.)iu e::ildi
ği takdirde ihracatnnızı 15 milyon 
liraya çıkarmak miimkündür. Mı ı
ra en mühim ihracat maddemiz- tü
tündür. 

929 da Mısıra 4,43,00() lira luymc 
tinde olan tütün ihracatımız 930 da 
2, 1,000 liraya dü~m~'itÜr. 

aporda deniliyor ki: 
- Mmrda 40,000 kadar Türk var 

dır. Kabirede bir Tü, k ticaret oda11 
açılma11 lazımdır. Bu teşckül ihraca 
tımız için çok faydalı olacakt.r. Bun 
dan baıka l\'lıoırda bir de Türk ihra 
cat maddelerine mahsus sergi acılma 
lı, milli mahsulat tanıtılmalıdır: 

Propaganda için ayrıca kıraat .... 
lonlarına da ihtiyaç: vardır . ., 

Ofia diğer memleketlerin Mısıra 
yaptıkları ihracatı tetkik etmiı ve 
bu maddelerden memleketimizi ala
kadar edenleri tetkik etmiştir. 

HükUmet, ye-· · f.caret muahedeıi 
nin akdinde b1.ı .. oru nazat"ı dikka 
te alacak ve lazım - gelecek gümrük 
muafiyetleri temin olunacakt1r. .......... 
Esnaji 

miiraktıbe 
Esnaf ceıniyetlerinın mura

kabesi için yeni tedbirler alm
mı~tır. Cemiyetler ser murakı
bı Kadri Bey şu malumatı .er 
miştir: 

- Murakabeyi kolaylaştır
mak için bütün cemiyetlerin 
hesabatının, kıymetli makb;.ız
larının, tutacakları defterlerin 
ve künye kartonlarının ayai se 
kilde olması takarrür etmi~ ~e 
nümuneleri yapılm.ştır. 100 
yapraklı defterler 13.5 kurn~a. 
makbuz defterleri 125 kurusa 
tevzi olunacaktır. · 
Kıymetsiz makbuz kullanıl

ması menedilecektir. 
Bütün bu yeni defterler ve 

makbuzlar mürakabece mühür 
lenecektir. 

Mürakabe bürosu haziran
dan itibaren küçük tacirlere ya 
ni esnafa ait sicili ticareti tut
mağa başlayacak, bütün zümre 
lere mensup esnafın kayıtları 
murakabede bulundurulacak
tır. 

İstanbulda 60000 kadar es
naf vardır. Bunların yüzde alt
mışı cemiyetlere nıukayyettir
ler. 

Kahveciler cemiyetinde es
nafın muayene cüzdanları icin 
fazla para istendiği doğru de
ğildir. 

Beher cüzdan 65 kurusa mu 
kabil verilmektedir. ' 

Ancak istenilen fazl.a para es 
nafın müterakim kayıt ücretle 
rinden ibarettir. Bittabi bunun 
cüzdan bede1ile alakası olmadı 
ğmdan cüzdanın verilmesine 
mani teşkil edemez.,, 
sn u ... -. a r u._... 

Kambiyo Borsası 
lıterlln 1032 1 Kuron 126 

Dolar 212 Şiline 31 

Fraak 166 Pezeta 22,50 

Ur et 222 Rayşmark50,5U 

Frank B. ı 17 Zloti 24 

Drahmi 55,25 PengQ 37 

Frank 1. 815 Ley 25,00 

75 _Le_v_• ___ a_o_.so_ 1 Dinar 

Forlla 84 1 Çervonçe 

Kambiyo 
harici 

j Altın 
I Mecidiye 

Banknot ----
904,50 

56,00 
260,00 

nevı 

-

96 • 

91,7~...,4pı 
• ... esi bugt 

..... ~....,~ hı f'idarc attı 
•caktır. 

~r. 

Esham ve TalıviLitın 
lıtlkrazı dahili 
DDyunu mvvabbadc 
lkramlyell Demiryolları 
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-OPERA-•iiiınl!iım~ GLORYA •mımımım• 1 f 1 4 S 6 i l! il fi 11 ve ~ 

ı'KJ/, S A 4a K A!R'A Al 

Bilmecemiz 
snn uaıdesl"Ml/llgt>illr" 

6 MAYIS 1931 I 
l;)ARf.HANE - Ankara cadde.t 

100 Telsnıf .-..ı. Milliyet, ı .. İntihara teşebbüs eden delikanlı .. 

AiT( us .A Pi~• AN 
s TtA- K A ·-ULU >inemaları 

ARETISTİK 
.. 

Bu akşam meşhur viyolonist 
M A R T E A U ' nun 

T.W.. _..., 
24311 - 24312 - 24313 

- Fransızcadan -

4 1 • K A F Ti A si 'T Bu ak;~mdan itibaren 
LA I- A 1111 Ar A T. Y.~z FIATLARINI 

T 
-A -z -E ••. 

1
• A T :"A. t..ı ~ ..,._~ _ _... ......... --........ ~M....... !§!~fırteau, lmperıtoriça ~Jarie ·rheres'e ait olan ınc~hur ".\lagginı,, ktma11;::: . . .. '" •,. 2D5t• Kll lul LRI u' Eş. l ı=ı ile çal~c:ıkıır. Yerler evvelden ıcdarll: cdilehilir. Telefon R o. l65tı ı:. 

Burası sessız, sakin bir yer-
di. Y orgwı zihnimi dinlendir
mek için şehirden uzak, tenha 
olan bu köyceğize iltica etmiş 
titn. Fakat ne kadar talihsiz 
imişim ki ·kaçtığım güriiltü 
geldi .beni burada da buldu. 

Bunu garip buldum. Fakat 
ben ne bir sinir hekimi, ne de 
bir romancı olmadığım için bu 
nun tahlilini bırakıyorum. 

1_A_T A~ E _L l_M• NE i iimımın.~ Fiatlcr: 75 - 100 - 150 - 200 kuruş au:aı 

LA« 1 LAK 11 K•A T L-.. ····--·-···-·-....! ı············. ············ı· ABONE 0CRETLER1 
O Tlkldye için Hariç içİll 

Devrisi gün bir gezintiye 
çıktığım zaman zavallı deli
kanlıyı perişan bir halde bul
dum. Elinde tuttuğu bir gaze
tede ki resme bakarak düşünü 
yordu. Yanına yaklaştım Hiç 
bakmadı. Zavallı artrk intihar 
etmeği düşünemiyecek kadar 
kendisinden geçmişti.. Deli
·kanlırun böyle bir hale gele
rek dolaşması bütün köyün 
nC1esini ka<;ır:nıştı. Ben de ar
trk oturm:ıd nn. 

1 •"f r ;:- K ıll' K ;\ R-= tatlıik ediyorlar. Bugün MAJIK Sinemasında 
A1L TM. T E N • E F.ıı mükemmel ;c,Ji. siizlti ve 

ııı -'i:M- N IA L iJ A -R ,arkılı filmleri ıa~dim edecekler- ANNA CHRISTIE 
6 ıl••c•.,i:ı/11 Jralı.lill•lı di,. 

•)'lalı 400 IAınat IOO llunıt 
•• ,. ., 1400 • 
N 14GO .. 170C N --- fdr/I 

Gelea evrak ••ri verilme• 
111''" .... 1Llw11 l&unt 
• G..ee ... _ .... :ra .ıt ;.a-

allollriyete mi-' MlllP. 

r ı ı ' 
•-'--- - . -----
t_~~~~~~~i~~Lo~ .. J 

a , ı ı ı ı ilinlwıa _.•li:r..W .. ,_ 

Köyler u&&ında dönüp dola 
fan dedi kodulara likayıt kal
mak imkinı var mıdır.? .. Size 
misafirperverlik eden bu insan 
ltrla mutlaka konuşup görüş
mek bir borç olduktan sonra 
bittabi onların anlattıklarım 
da dinlemek lazım değ.il, ~anı 

ı _ Hu okı•mdon itibaren 

Bugünkü Hava 
nün enfazlı harartt r 6 enaz 

6 di. Augün rıızr>r po rır. 'e 
lıava ıı,:lkıir 

ri oluyor. 
İşte ben de ister isteme;c on 

!arın münakaşaaına kanşmış --- - - --------
oldum. f~t:ınhut •ısli\·c nıa~İ.;rrnr.:-.i lİ\'.:...:·H.-:i 

hukuk. dair~ii:ıdcn· 
İddia pek hararetli, dava 

ÇOk miihimdi. Bazan ben ha
s;ıHI ort .ıı çifriık ,ı1 :ı.~"a!.1 ,,. _.l 

kem olmak mecburiyetinde ka nunı3 ;·alı hıııctie n1l'kim ı !anife f la-
lt} .. ordum. nını t«rıfı alın ·r .. : -.rrn rnt-rhez -11 

Ne deyeceğimi bilmiyor- J ıajımlı 011 : im , e nııı-ta!ıd<ın fl·h. 

k 1 l dum. ah:trlt ite ·ı·p t • ndi ::ıle\ hine i' ı.nt 
n O ay ne Soyu Ur M ı "h' d - ·ı ı Soldan sağa: ese e az mu un egı - . olunn l11>;111:ıu d.' ·•ııı:ı ın.'tcdıir 

d . ı - Nikah (4). Şart edatı(2) Bir yankesiciye sormuşla ı: ' a· .uh:ı' · Jtcti ınud,\d :ılcı·hiıı ,,,_ 
- En kolay ne soyulur? Bundan ilııir iki hafta evvel ı ın<-~- hıı dan ç·ktıp ,. ııcrdc oııur- Cet (3). 

b ,_.. b" k ı · t' ı 2 - Çalgı (3). Tali bileti - Armut! cevabını vermiş.. u «.oye gen<; ır ız ge mış ı. ı du~o ın .• :tı•n nlnı:ıdı~ı nıc,r,.•, ııile -
Kız yalnız değildi. Yanında 1 bili tdıli~ •:ıd, kıiııını:ı , 11%c1.· r (6). 

Eyyamı adiycde hatırımda kaldığına göre ; ilAnn tchiic·:ıt '""'' t•ıı-ıp edii'111, 3 - iskence (4). Kizip (5). 1 
açmıyoruz Jlhalası vardı. Pek güzel olan j ,. tc:,ı;~ ımk.,nıııa • 1inı olın k uzr< 4 - Nota (2). Beyaz (?.). 

bu kız burada bir kaç günlük :ıc,uhıl •urcu mahkeme di,·:ınh:ıııc- j 5 - Yağmur suyu (3). Bir 1 
Şi~k~ti Ha_yriye iskelelerin- bir misafirlikten sonra gitmiş 1 ;ir.c t1lik k 1 ık,nı; ,,;ıfıı;tu 'c hir ·~ , renk (4). ı 

ARTiSTiK 
Si NEMASINDA 

G~tG~N HlYlT 
1 .. 'mi .J:\.\l·:'l' ı ;;\\'\Ol! -
( 1 ı \l!t.E-; l'.\RREL roo 
r ıı..k ı.;c \·e iki komik tarıt
fı11~t1n r.1n1s.l t'\ii!ınckttdir 

Bun~ar sizlere iki 
saatlik şenlik ve 
eğlence vadedi
yorlar. 

den bırı~de bır ~oku. pek sı- ti. Köyde bulunduğu müddet ıHfın<lı ~•"P ""'·<' uıre ııı:ını.ı- ; _ 6- U za_k nidası ~2). Sımun~ : 
kı~ınılJi bır_ hak~~ ıske!eye gel- genç kız şerefine eğlenceler bi ilt\h !lt•cep tfrndi 0 ıı.tncn ıd•lı( bır (1) gclınce demır<len ıp ma ı 
mış. Üzerınde Erkeklere mah '1 tertip edtlmi« Köy delikan- olunııı ·,. nasına gr_';r (2). c.emi edatı(_3) .------------· 

""K ı ı ah " d' ' e '" ı· L·ı·• ı· fırı sus arın aranı sus ıye lılarile genç kız dans etmişti. . . - -----···- 7 - Bır kat ellı.se (6). Nıda '1 · '' ıırcrL 1 '; '· 
lavha olan kapılard_an_erkekle- Bu köyde büyük bir hadise ol- ;:-ılc A,J,,·c \la l.cııı~rnıılen: (2) ~ HA YDELBERG 

ah 1 1 l larıce 1 lanınıııı tc\cİ lmr«ılı · .
1 

, "f . j 
rem s~s o. ~~nı ~tmış, açı - muştu. Fakat aşağıda anlata- karH<ıııJrn Halil oğl" lbr:ıhim ,ı,,. 8- Famı ya (4). 1 eessu nı ı ŞARKiSi 
mamış, otekını ~tmış 0 da açı~~ cağnn şey daha büyük bir ha- hine ıkaıııc e,JcdıJi fcshı nikdh Ja- dası (2). 
marn'" adamcagız memura mu B l s· ı (5) l IA \ \l.I \ ~o:-;L" filmini ibd• ede "' . dise oldu: ütün gazete er yaz , 351mrı ı•,ml 111 ubak<ınc- .uJc mlid- 9 - ~r rnınaş . 
racaat ettı: . • dı, resmini koydıı. Gt>çenle~ 1 • dıl alcdı namını u,tir kılınan da· 10 - Istiflıam (2), Küstah- VILL Y fQRS 

- Memur efendı, bu halalar bu köye gelen güzel kız şimdi ,em·c zahıındıki heıeıi ihtirariyc !ık (4). 

Almanc .. koııu~an llihl artbt 

Yann akşam 
kuvrcıli •• cazip bir hayan hıkikı~e tıhn<aini munnr olan 

Aşk Kepazeliği 
lil•inin ilk iracs~ heveıi temıiliyHi başında bulonaa 

uüyül CAR MEN BONI ı.ııı uilb•r bir •• , ,.. uh ,11ıcı 
yıldıx . Mr delll<aah rolünde arzı endam 
tdccdur JACK TIU:YOR. roman_, rolnnü pek mükemmel ıcm<il 
edh or. 1 loş iki %<t gcçirecekslnia. Duo MISH\' FLEC"RR \' n B~:SSIE 

ve _]011'.\~!E tarafından ~cRi >aryeıe numcroları 
---=-~::....: -=-• Barik, hayat, ka?.a ve otomobil •igortalarınm ~-

Golaıada i'nron hıııındı klİn ONVO'I SiOORTASINA 
Yaptırınız. 

Türkiyede bllA fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON 
kuınr,aııvastnı hi: kere u~ramadiln ıiıortı yapttrmayınııt. 

~-~--- 7 rlrfoıı: Beyojllıı • 2002 ·~~iiıiıllİİİİim 

·-------------------~---------~ IST ANBUL ViLA YETi 
DEFTERDARLIK iLANLARI 

Silivri mal müdürlüğünden: 
Silivrinin Korfallı kariyesin<len Kerim ağa 

1 keri;ııcsi Şerife hanımın haliye ve sabıkadan 
kapalı mı? . . güLellik Kraliçesi inunap eJil mctruhaıına nazarcn merkumun 15 11 - Bir muhabere va~ıtası 

- Efendım, eyyamı adıyede meain mi?.Herköylünün elinde -.ne enci uien ııtdıp halen avdet (7). 

tar:ıfın<l:ın. 

.. __ miiiiiiiiiiıiiiıiiı.ııı--.ı 1;,:-;ı; lira 20 kuruş arazi vergisini tediye etn1e-
acmıyonız! cevabını aldı. bir gazete, hepsi kızın resmini euntditi ,. tkımeı~lhı meçhul ul- Yukardan a!jağı: 

Radyo nıerakı biri birlerine göstererek geçen- ' • " anlışıldığındın ilin en ıchliğaı ı - Baston (3), Sakaf (5 ). 
Oc dört gün var ki bizim ar- !erde köye gelmiş olan kızı ta- icra,ına karar >erilerek muhakeme 2 - Ördeğin ağabeyisi (3) . 

kadaŞıardan birimle bariz bir nıyıp tanımadığını soruyor,son 10-5·931 pazar sut ı.ıe ıayin edil- Şart edatı (2). 
radyo merakı uyandı: Yeni bir ra müna'.~aşalara dalıy_orlar?.ı. ,ıı~inden ynml roeıktlrda muhıkc- 3- D mil; ip (3). 
al t l h k d v Erkeklerın bu hararetlı takt ır meye gclmedi,i 'e ,-rkil gönderme- 4 -J41put ( 5). Ona mahsus 
bu~d:g-7;1i~taseyro~;aş:ı~rtaersaı_ g1"'u~~ !eri karşısında bazı kıskanç ka dl~ i takdirde ~ırah~n muhakeme (3). 

b. 1 _ B be dınlar da bu kızın öyle güzel- icr.ı kılın·~·~· ılh ' 1 lıınur. 5 - Blı.-.lşeyin kökii (4). 
ıze an atı\or.. u merak n- J'k K 1. . .1• ed'l b'l k · · ----- B b' (A 

d • - - . ı ra ıcesı ı an ı e ı ece 1 L A N 6- Kara (5). aşına ır ) e de vardı, ~ımdı gectı. Cocu- ' .b . 1 ·d - 'dd' d' 
- d · · · 1 gı ı o ma ıgmı ı ıa e ıyor- gelirse istikbal manasına ge-
ga sor um. .. !ardı. Bu köyden kan koca Bn<>ğlcndo K•mtr 1 lıum mahıl- lir (2). Kırmızı (2). 

-Yahu sen bovle "eylere al- k 1 ld - -b· b' ·b· ı Jc,·ncte L"zcıı )·ol "ebek ,okılı: 2/1! C d 1 , B - 1 <l avga arı o ugu gı ı ın ır e · · • 7 _Kadem (4). _abuk (4). 
"ı"ı'.-;:c ın. u mera.< nere en rinden ayrılan nisanlılar cla ol- nuııı,rolu bakkaliye dükkılnrnı Pa- 8- Kırmızı (2) . Süt emdiği 

ge C ı. d - h b ı' b t n;l.rn ~: feııdid<n devren sıtın aldım. 1 V il h b.1 k f ugunu er sa a ı ana aze mı·z «ey (4) Bag· ış ama (2) 
- a a a 1 m·m pe ena . 1 -- l" -- 1 \\c1! ur dükk~ndın ·~•ca •ı olanların ~ . -. -. ' . .. .. yumurta getıren rny unun ver & v J'd (3) H' (2) 

'llerak sanıım. Dedı. Bır uçun- d' - . taf 'l"tt 1 1 m , "'' lıir ~ün nrfında mt.rıcuıtlan ,-e 9 - a 1 e · ıcap · 
.. ıgı sı a an an ıyorı u · ' Bir nevi vasıtai nakliye (3). 
c~ arkadaş ~u merakın esasını Bir sabah köylü hana d~di- 1 işhıı milıtdetin mllrurundın ıonra 

10 
-Bir ölçü (3). Nida (2)_ 

şoyle hallettı: k'. \l\ı.i nlacık müracıatlann muı.bcr 
- Ba,-ramda Yalovaua git ı. - 1 n'nıa\acı•ını i!in nlerim. Zaman (2). 

• • ' _ J - Olan ~eyı duydunuz mu?.. ı • ıı _ aKra (5). 
mıstı. Orada aldıgı banyonun B . b. d". . 

1 
, l'<tro lliheroğlu __ 

(ra:ılyoa!ıaivitkel~ ~eli rlemek __ rad- ca k~;~~ o;~~~ç~gı;~r~~ı a~i~ I! p } k} b İeSI.Saİ 
~~mera u şe ın e ;~~~et- ailesine mens.up ol~ ya!<ışıl~lı. azar 1 a oru 1 

J ).:, rrdıicl· ·1' iı:LırJ htrıu 

• J lidrokarl~ın n·uımeltıı •ımılıı • 
halıı:kıoıta~i l<'IC i\in 11 nai 11.-.1 h;ri,cıi 

uaıl1 rni\C' .. 1ndL'li İ'-tt ~~ı tdiln11~ ola,. 
JM ·rl"ınıı ·ız tCfl.i tırth ,., .Jl:! ·.1'!8 

\ere ha':'~;ı .. 1:1;1. fer~,?, 'cv .. ı. ı~~ h:ar• 
,-eri ı ece~iı ıd~.,1 ın:-ı:kür ılı!f;a) ı 'atın 

alm,~~ \CY.l ~til·.+r rt111eL; ırıu ... ı:nd .. 
hul··n.;,ın ZC \.&tı·1 lsl~rlHıl Ha :. \·c~ıpı 
Tatı il.o"''· 4.l ·18 "'"~im 'ekili 
ti. \\', hTt •1' Efr ·ılite "'tira:ut 

- --~--~------
J\u ~dili ti~ ·trn'l'H<!a hu ıt!ce 

Naşit Bey 
('ı fte \iıırıt:r<•Par aı ·ıl'.a 

• 1 kmıirı~ lı.ııı'lı kn·ı-c·i Ye Hr-

''' 

ve çalışkan bır delrkanlınm ın ' k 
tiharetmekiçinkendiniağaca ı Ali ticaret r.1ektebi mübayaat o
asarken görülerek kuı:t~rıldı- ı 
ğını anlattı. Ben se-bebını so- mİs\onundan: 
nınca anlattı: : 

_ Bu zavallı çocuk geçen ! Me~tep kim~ Jhane,i i;;in liızuııııı ıı'an boru t~·isatı pazarlık 
lerde buraya gelen güzel kızı 1 surcııit• ) apnrılacıı~ınıian talip olaııl~nn ~ ma~ ıs •ı;ı 1 pcr~cıube 
seviyormuş!.. ; K il'.ı ~ut 14 ıie mektepte miite~elckil k<ıınisyoııumı:z.t miirı~ullırı 

li·kG.a_K:~;~:r~;~?~::.ı~~·~el ı-E-i-~e~-·r B- eled;.____iJ-1 1-iıaı-etin~en: --
- Evet .. Fakat tuhalı şu ki E<ki~ehir lıelcdiyc.;incc ımılıayaasıııa liiJ.um ıöriilcn '.?4fıO ;'\o. 

kız bllf'ada Üten kendiıile dana bir atlet elii \ oltluk Ampiliflkator, ~OllU tip .'fo: hır aMt l lut
eunişti. O zamatı kıza karşı parlnr , e ı .1.ll) cip '\o: bir ııdet Rillresıir Mlitı ~apalı ıarr ıısıı-
hiç bir şey duymadığını söyle ı 

life .1- ~-•JJ ı tarihinden itlhareıı '.·iraıi ıün mildtlet e nı;inııb-aya yen ;ıavallı çocuk 'imdi onun 
böyle güzelilık Kraliçesi oldu- ~oııuı,ıuıı,uPuJ.ıı talıplerio yc•nıi ihale olan 13-5-9;11 tarıhine mü-
gunu ögrenince kızı çıldırıuıı-. saılif pxzartcsi ~timine kadar tekli! ıarflırım ,·ermeleri ilin olunur. 

• 1 ya sc ' ..• 

{---crcoo~v-x---: 

~ı ·enn en hııı\·illandınlan ,·e~;int ... alon! ........ _ ... __ ..... --·---··--· 
SATILIK 

1ı metro ıulüııde l,40 metro ~c

nişli l.te hakır ı·iıl ile npılını) mli
ceddeı hir ıcnezıüh motor tekne<i 
uulıkıır. Kıçdın takma vep
hut iç.•rsine makinı konu1ahilır. 

TAiip ıılılnlar Küçiilc Mııqafa pıı•dı 

98 n ıımcr.ılıı tlükk;\:ıdı l\rm•I u'ıau 
m\irıca;ıt \'LSinltr. 

l''sküdar altıncı icra daire::i'ideıı: 

Bir hor~ıan dolan mahcuz Ye lu
ruc.tu mııl,a'fer lıir adet Singer dikiş 
ınıı kinc.sl \'C Salon 'emek maı,;;z_c;\ 
,.e Si ,·a.; ki!Jm! 't h;ılıçı saııdıııl~:ı. 

\C >airenln 10·5 <ı:ıı tarihine mn
... adif pazar ~linü saat ondan itibaren 
llahıriye cadd,inde Ş .. kcrci llıkkal 

>1J~a~11dı 46 numır•i• lı11edt açık 
ırııırmı •urtılylc •a·ılıcı~ındın ıılip 

olanların ıııthaliindc bzır bulundu 
ruta~.:ak mtnnırı mürıcaac e~·ltme· 

lcri ilAn oluıur. 
-----~--~ 

Dr. il !SA'\ S.~\11 

Gonokok Aşısı 
lklsog;ul.Jugu 'c ilıtilltl:ırııııı 

kar:ı pr!, tc:<irli 'c tate •>tdır 
Dhanyl)'ıı Sııll:m :\falımııt 

eiırhc:<i \o 1 ::>•) 

Zayi: ,,e,ri ıcfrr nıcrLr:t.inden ılı· 
nıo ısıııı nıımmılu oıonıohil plna· 
._, ıı~i cditWl:i'llr. \. cni~i ıhn.tl·ı•t•

dın e<ki<in•n hükmii rnkıur. 

lltoıMhil •ofıihi: ~bdiil,;•ni 

diğ-inden tahsili enıval kanunu ınucibince sa 
tılnıası nıecaz olan eınvali gavri menkulesin 
den Karakızlı çiftliğinde Kozluk n1evkiind 
iıJOU dönün1 tarlanın 9-4-H:H tarihinden itibare 
28 4.\131 tarihine kadar 20 gün meüddetle mü 
zayedei evveliye ve 29-4-\J31 tarihinden 8-5-83 

tarihine kadar on gün nıüzayedei intihaiyes 
icra kıhnnıak suretile inkızayı n1üddetind 
vasatı saat üç buçukta ilıalei kat'ivesi icr -
kılınınak üzre taliplerin yüzde on nisbetind 
ten1inat akçesi vermek ve birinci ihaleden soı 
ra ikinci ihaleye kadar güzeran edecek nıüt 
det arasında yüzde üçten noksan olnıamak ~ 
tile arttırn1alar kabul olunacağından tali 
!erin Silivri hey'eti idaresine müracaatları ila 
olunur: 

ııınso1t Nalıı~as ıı~eo~isliliBden : 
ı - <;arşamba ka,aba,ından geçen Ye,il ırmıl uzerind~ki 

ton ıırnıe kCiprü,tıniin ha~arına yapılacak imla ve kaldırım a 
fiyatı 1.1211 ı lira ~6 kuruşla münaka<a ,.e ihale !ı.anununa tcv 
kan >ehri ni•anın 1 l inden itibarcıı P.q·ıınıı tatiliyedeıı m 

1 • • • 

Kurban Bıt}rıtmı olan dört gtin müste>na •>ln<ak şartile •l3 I 
nesi mıy15ının l S üncü ç;ır~ambı ı;ünii sııat 15 te ihale edilıı 

üzre ve 20 gi.ln müddetle kapalı ~.ıırr ıısuli!c nıuna!ı.a>a~a kıı 
nıuştur. 

2 - \hinaka~aı·a iktidarı mıli~ine ve hii!nıi halin~ itimat 
!enler kıılıul ve ıaİip olanlnın ~. :'.!5 htsabile dipozito ;ık 
ita \'eya banka tcmlnın olarak teklif mektubunu ver~cektir. 

J - ~raiıi münakasa ve teferrııatmı g<irmek , .• faıla taf· 
alnıal iMıyenlerin :;amıun -'laha dairesinde miite~ekkil komi ~
mahsusun• miiracaatlan. 

- - İngiliz dostunuz beni- aldat: -man.. - kendimi Arnavutluk Kralı gö;:- ve(bu kahvedediğerark&daş-
mazsa her şey yolunda gide- İşittiğime gön bunlar düğüm gün siz de benim dama larile birlikte toplandığını .ha-

mıştl.-Nihayet Kildrf" 
ç:ktığmı fark eder etme2 
ci köle kendini zapted 
Haykırdı: ~ 119 . ğnn siz de.. - Bunlar hemen zati d-evle- Pqarun bundan sonra söy- !amale ic;in geliyorlar zannet-

[ ~ 
cektir. Bende memnun dlacı- hazırmış, bekliyonrtu§. dun olacakıllllZ.. ber almışlar da kendisini yaka 

~ Kadri Bey gene Bakeri mü tinizıden vaki olacak işardan !ediği bir iki söz ancak ayrılır mek derecelerine kadar evha-
..... dafaa etmek lüzumunu hieset- yi;nıi dört saat sonra nakledil ken söylenmesi mutat olan la- j ma kapıldı. Halbuki geçen jan 

ti. mış oUçaktır. kırdılardan ibaretti. darına tıtkımı uzaklaşmış bel-
vcl yapıla.::ak daha mühim İlf- 1 sındaki ııonç iışıkın ümidini kıc - Kendisi her suretle itime Kadri Bey bnulan pek bü- Kadri Bey de Paşayı takip ki de gözden kaybolmuştu. 
ler vardır. mamak için iiave etmeği unut- da Jiyık bir adamdır. Eğer böy yiik bir itimatla söyliyordu. edereık çıkmıştı. Fakat Yusuf Jandannalat"m uzaklaştığı-

- Fak:ıt, Pasa hazretleri madı: le ise bittaıbi kendi lluılıkında Bakeı- taraıfından kendisine Paşa haneden çıkarak konağı nı gören P111a geniş bir nefes 
biribirini ı:.c.:\·enler için günler - Dünyada sabrr kadw.r iyi daha ıhayırh oJıur-. Fakat bana bu hususta verilmiş olan temi na dönmek üzere yoluna de- aldı. Sonra kendisinin bu ma
seneılen uzundur. Bunu zati şey yoktur. Bir kere bana ba- öyle pliyor ılııi 1stanbuldaki nata istinaden şimdi Yusıırf vam edeceği sırada birdenbire nasız korkusuna gülmek İ1rte
devlctleı iniz de takdir buyurur kınız: Kalbimde seneılerderıbe bu makule kafirler git gide Paşaya bunları söyleyen Kad- titremişti. Bunun sebebi pek di. Fakat gülmedi. 
stınuz • 

Gen~ adamın gözü önünde 
gene sevgilisi kerimenin hayali 
canlanmıl)tı. O hayalin teşvi
ki ve verdiği cesaretle Kadri 
Bey sesinde bu kadar kat'iyet 
vaziyetinde bu kadar emniyet 
le söz söyliyordu. lstiılebalde 
ıbirihirlerini meı'ut edecekler
di. Kuracakları mes'ut yıwa

. an evvel hazırlanmaaı 

ri besledipn emele vaııl ol- azaldı. Adada pek az gavur kal ri Bey hakiıkatte Bakerin bu basitti: Biraz öteden silihlı Bununla beraber Paşanın ev 
mak için sabırsızbk gösterdim dı. · teminatına Ş84fllllllt4 deiildi. bir taknn jandarma geçiyordu. hamını uyandıran ııebep geç
mi ? .. Saçım sakalnn ağardığı Yusuf Paşanın bu aözlerin- Demek Kİ bu adam verdiği bir Paşa silihlı hükumet kuvveti- tikten sonra Ywıuf Paşa tek
halde ne eınelimden va1>geç- de pek .gwi bir m- vardı. vadi ne kadar miişkil olurtıa ol nin geçişinden koritmuştu. rar Arnavutluk tacım düşün
tim, ne de acele bit- hareketle Paşa ne d~ek iatiyordu ?. sun yerine getirebilecek vesai- ÇönArii kendisi gizli bir mak- meğe başlam11tı. Pqa bu hül
her şeyi teohlikeye koydum. Maamafih Kadri Bey asıl ke11- te de malikti Yusuf Paşa artık satla hareket etmiyor muy- ya ile kıonağma avdet etmek Ü 
Saıbırsızbk pek fena mr ',eydir. disini meşgul eden meseleyi bı bu mükalemeye nihayet ver- du? .. Bu gizli maksadı bir gün zere yoluna devam eder'ken 
Ben ı:mclime nail olrntık için r.ıan.dı. mele için genç adama dedi ki: bir suretle meydana çıkırsa ne Fettaılun gi:ılendiii büyük ağa 
senelerdenbet"i çalııpyorum. - O halde Pqa Hazretleri, - Kadri Bey .. Artık ayni- olacaktı? .. HükUınetin kuvve- cm önünden geçiyordu. 
Şimdi elimi u:ıatap bu kadar dedi, izıdivacımızı. ne vlık.it ma ıııımanı geldi. Her şeyden ti 'kendiaini alacak ıböyie ailih * * * 
cıneğimin mükifatını topla- için tensip tıu~r?.. evvel gene tekrar edeyim ki lı jandaımaJJann arasında ha- Fettah gWaıdiği yerden 

· e · en balı bdtlaıen si.lihlar yeri?e ~ötü- piahaııeye götürec.ekleıdi. hec ıeyi ı>* ili görebiliyor-
"t du. Kahveden çıkanları gör-

- Gene bu Kadri Bey 
Paşa ile berabermiş ! ... 

Fettanın böyle kendi . 
dine <fıaykımıaeını kimse 
RMldı. Zenci sonra derin 
dü!iinerck PlllR ile Kadri 
yin ve öbür aııı.m1ann 
n-e maksatla toplandıkl 
beyhude }'«e araştırdı. 
bir şey anlamMı~tı .• Faka 
naat getirdiği nokta "1 id 
Pek mithim bir i§ vardı. 
him ve gıizli bir İ9·· 

Fakat Fettah dma fazl 
~ünmeğe tmum cönnedi. 
nun için zaten vakit te y 
Çünki Pqanın Herileyer 
lendiği yere doğru gel 
gördü. Görünmemek için 
lann arasına iyice ya 
beraıber. gö2lerini voldan 
mayordu. 
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Fırka kon gresi beş 
gün sürecek 

ljtıoo-ııı m 1 lstanbul Tramvay Şirketi 
EVKA T T ARiFESi 

l g lllllllllllllllllllllllll mııııiımımııııınmıı ıııım~ 
~ 

1931 

ANKARA, 5 (Telefon) -
10 mayısta toplanacağını ev
velce bildirdiğim Cümhuriyet 
lialk Fırkası kongresi bilafası 
la beş gün devam edecektir. 

Kongrede latanbul 
murahhasları 

· Bir duvarcı ustası 
jiletle bileğini kesti 

Güzide H. aile geçimsizliğinden zehir 

scnesl :\layısın 1 O uncu gününden itlbareıt 

il!ni ahire kadar muteberdir. 

Wo Hutut 

10 Şlşll-TUnel 

Hareket 

{ 
Şişliden Tünele 
Tünelden-Şişliye 

11 K { Kurtuluştan· Tilnelı 

Fuılı 

S' ~ 9' 

Birinci :.'\"on 
hareket hareket 

Saat Suı 
6,00 24,12 
6,26 114,38 

23.00 23,30 
23.30 24.00 urtuluş-TUne~ Tünelden-Kurtuluşa 

Umumi fırka kongresinde 
ibulunmak üzere Ankaraya gi
decek olan Cevdet Kerim B. 

içerek intihara teşebbüs etti 
Adliyeye üracaat etıni§lerdir. Yakın 
da bu me.clenin pyanı dikkat muha 
]<emesine başlanacaktır. 

'i .: • .a 

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

12 H b { Harbi yeden· Fatihe 
ar iye-Fatih Fıılhıen·Harbiyeyı 5' 10' 

14 Ma"ka • TQnel { Maçkadın-Tünele 21,10 23,30 

areketini yarına tehir etmiş- 22 günden beri Amerikan hastaha 
tir. Umumi kongreye İstanbul 

1 

nesinde tedavi altında buhınan du
urahhası olarak iştirak ede- v'.'1""!. u~tam Ago~ j~etle ııol kol~': 

cek, k~le':İ tefnlc iç~ bir :!;:." ke.erek ıntihara tqebbiis. 
kur a çekilmiş ve Sadeddin Rı- Agop ıs gün eY't'el safra kese9_iD-
2a B. in iştiraki kararlaştınl- den ameliyat ohnut fakat bu am~liya 
nııştır. ta rağmen ıztırabı, ~cıları. k~ 

mİ§, Agop ta budan muteesaır o . . 
Hamiller namına kendini öldürmek iste.m!'· fa:~·~:. 

• ci bir ameliyatla keatıği da 
murahhas gelıyor patılarak ölümden ku~arılmıŞKa:k. 

Bir intihar tetebbilaü de o-

(Başı birinci sahifede) 
tahhasın da yeni hey'ete dahil 
olmıyacakları zannolunmakta i 
di. Son haberlere göre bu zat
lann evvelki müzakereyi idare 
Ve mesele hakkında tetkikatta 
bulunmuş olmaları itibarile tek 
rar gelecekleri anlaşılmakta: 
dır. Diğer dört murahhas ~ 
tayin edilmiş hamiller vekili~ 
ridirler. . 'il 

Zekai Bey 
Düyunu umumiye Türk ~

Yinler vekili Zekai B-cy h~uz 
l\nkaraya gitmemiş~r. Bıraz 
rahatsız olan mumaıleyh ecne
bi vekillerin vürudu-ıa kadar 
şehrimizde kendini tedavi cıt-
tirmektedir • _ _. ___ _ 

stallbul Balkan tu
rizminin merkezi 

(Başı birinci sahifede) 
kını daima Paristen geçmekte 

tlir. 

ytinde olmuı, :Mımrlıoğl~n~ oturan 
nakkaş :Musaffer Efendinın 30 ya-
şındaki zevcesi Güzide Hanım ~en-

k di · ··ıdu-rmek ıstetüdiot içerek en nı o . . 
. fakat celbedilen doktora mıdesı 

mışka. t ]arak ölümden kurtarılnuştır. 
yı ı bb'" .. 
G'" 'de Hanımın ölüm te§C usune 
se'::ı~ aileri bir geçimsizli~ir · 
Kaçak rakı fabrıkası 
Polis evvelki gün Kasımpaşada 

mükemmel bir kaçak rakı fabrikası 
meydana çıkanruJtır. Bu ~li fabri 
ka Talit Efendi imninde bır kazancı 
nın evinde tesis edihnittir. 

Talit Efendinin evinde taharriyat 
yapan polisler harıl har.ıl ~ynamak 
ta olan bir rakı kazanı ıle uç fıçı ku 
nı üzüm, 500 okka cibre, anason, 
külliyetli mikdarda kaçak rakı ve sa 
ire buhnuılardır. Ta!At Efendi hak
kında kanuni takibat yapılmaktadır. 

Şakadan kavga 
Einönünde şoför Necati ile aşçı 

Kerim arasında şaka ederlerken kav 
ga çıkmıf, bu kavga neticesinde aşçı 
Kerim bıçakla Necatiyi sol kolundan 
yaralamış, Necati de Kerimin gözü
nü çıkarmıştır. 

7 yaşında bir kıza 
tecavüz mü? 

Beyoğlunda Odigitirüya Rum ka 
tolik mektebi papaslarından Antu
van mektebin talebelerinden Ama is 
minde 7 yaşında bir kıza tecavüz et 
tiği, fakat tecavüzünü itmama mu
vaffak olamadığı iddia edilmiştir. 

Kızın ailesi evvela polise, sonra 

Zavallı çocuk 
KaragDmrükte, Mollaatkı ınalıa!l~ 

ainde oturan Binnaz Hanım · • iki 
yaşmdaki çocuğu Hüseyini yıkamak 
için su 181tıken çocuk kazaen su. Ir:'
zanının içine dütınüş, haşlanmış, ol 
müştür. 

Tehlikeli bir cerh 
Aksarayda Hacı Bayranu Haftani 

mahallesinde oturan kehribarcı Ah

• .. -.. -fi> 

-
'i • .ııı: 

Y Tünelden-Maçkayı 

15 Takslm·Slrkecl { Twlmden-Slrkeclye 
Sirkeciden· Taksime 

16 M { Mıçlradan-Beyuıta 
açka-Beyazıt Beyazıttaıı·Maçbyı 

{ 
Taksimden-Fıtlhı 

IS Taksim-Fatih hılbıen-Taksimı 

19 Kurtuluş.Beyazıt{ ~~Y~~~~".'ı(~;iu~~;: 

22 Bebek-EmınnnO 

80' 
4' 6 
I' O' 
6' '1 ]" 

15' 
30· 

6 13' 
ıt 

lll,30 24,00 
7,35 lll,05 
6,51 21,30 
6,15 24,U 
6,08 23,23 
7,37 ~.211 
8,2l 21,08 
6,15 ~2.36 
7,05 23,26 

5,34 
5,U 
6,00 24,30 
6,06 24,:IJ 

met ile kehribarcı kalfası Mehmet a 
rasmda 17 liralık bir alacak meselesi 
yüzünden kavga çıkmış, bu kavga ne 
ticesinde Mehet eğe ile Ahmedi kar f 
nmdan yaralanuştır. Ahmedin haya ı
tı tehlikededir. • 
pencereden kendini atb ld 

• .a • .. 
lleşlkıaşıan-Bebep;e 
Beşiktaşıan-Emlnönüne 
Bebekten-Eminönüne T IJ' 
Emlnönünden-Bebeğe 
Eminönünden·Beşikıaşa 15' 
Bebek ten · Be~iktaşa 

23 O ·{ Ortaköyd n·Aksaraya 10' 16· 
rtaköy-AksaraY Aksaraydın-Ortaköya 20' 

34 Beşlktaş~Fatlh 
{ Beşlktaşıan-Fatlhe 9' 18' 

1. 15 
1,15 

5,4:i 22,IO 
5,56 22,56 

6,00 21,52 

Ayvansarayda Luka isminde Ay
vansaraylı çılgın bir kızcağız dün e 
vinin penceresinden kendini sokağa 
atarak ağır surette yaralanmıştır . 

3 yangın başlangıcı 
Dön akşam Karaköyde Ö

mer Ahit hanında, Bahçekapı
da Anadolu hanında, gene Balı 
çekapıda Adalet hanında 3 yan 
gm başlangıcı olmuş, üçü de 
.sirayetine meydan verilmeden 
söndürülmüştür. 

Tren albnda can verdi 
Dün Ankara ekspresi Eren

köyden geçerken Kemahlı Şük 
rü isminde bir adamı çiğne
miştir. 

Kemahlı Şükrü bir elinde 
sepet, diğer elinde bir çuval ol
duğu halde tren yolundan ge
çerken Ankaradan gelmekte o
lan ekspres çuvala çarpmış, bu 
sademe Şükrüyü trenin altrna 
sürüklemiş, biçare adam teker 
lekler altnıda parça parça ol
muştur. 

-• .: • .a • • 
>ı 

f • • .ııı: c 

Fatlhıen-Beşiktaşı 

ı Aksaraydın - Topkapıya 

32 1 Topkopıdan-Slrkeciya 6 12 
Topkapı-Slrkecl ( Sirkeciden- Toplrapıya 20' 

ı Topkıpıdan·Al<saraya 

ı 
Aksaraydan· Y edllmleye 
Y cdikuleden-Slrlı:eciyı 

33 V edlkule-btrkecl Slrlı:eclıien·Y cdllruleye 
Yedlkuleden-Aksarayı 

6' 9' 
1 il' 
20· 

l 
Aksa.rıydan·Edim•kapcyı 
Edlmekapıdan·Sirkeciye T 

37EdlrnekapıslrKecl sırkeclden-Edimekapıyı 1 I' 
fülimekapıdan·:\ksaraya 14• 

6,4> 

5,IJ 
5,3.\ 

6,10 

5,10 
5,33 
6,13 

5,20 
5,50 
6,23 

22.:JB 

-.-
23,5-t 
24, 10 
1,06 

-.-
114,00 
24,40 

1,20 

-.-
23,IO 
113,44 
24,19 

lzmir Vilayeti Hususi 
İşleri Müdürlüğünden: 

Hesap 

Balçovada ağa mernnun rlı- idareye müracaatları ve talip 
caları namile maruf kaplıca bi- Qlanların ihale günü olan 10 
nalan teşrinievvel 931 gayesi- mayıs 931 tarihine müsadif pa-

. zar günü saat 12 ye !kadar tek-
ne kadar kapalı zarf usulıle lifnamelerile teminatlarını da
müzayedeye konmuştur. Şart- imi encümene tevdi eylemele

namesini görmek isteyenlerin 1 ı:ıi. 
Çocukların• gUsel ve emin bir tahsll ve iyi bir terbiye 

vermek •rsusunda bulun•n 

Bu teklif diğer azalarca da 
tasvip edilmiş ve R.eşit Saffet 
Beyin Pariste tetkıkatta bu
lu ·1ması ve diğer .azaların da 
h ,'ndi me c ketlerinddı: i te
.el<küllerin hemen teşrinıiev
ve l ayııtdan it ibaren bu ıbürı: 
nun tesisine yardım etmelerı
ne k arar verilmiştir. 

5 - Balkan federasyonu 
beynelmilel Turizm ittihadına 
da 1il olacak ve bu dhet yak_m 
da Pra<Yda toplanacak olan Qt
tihadın0 kongresine bildirilecek 

tir. 

Korkunç! l Mısırda arbede 
Kahirede miJJi kongre 

EBEVEYN 
Çocuklarını: NEUHAt.:SEN, Schalfhau,e 

( lsviçre ) de kAln 

Ermenistandaki zel toplanamıyor RHENANIA 
7 _ Londra - İstanbul ara

sındaki bütün Avrupayı katede 
cek yolun gü.ı:ergahımn yapıl
ması icin he-r memleket mınah 

zelenin büyük basa- .. KAHİRE, 4 ~.A. - Beni-
suveyf arbedelerı esnasında t•llm · ve terbiye mUesseslne göndermeleri tavsiye olunur 

Birinci ıınıf ticari malumat . Asri lisanlar için husus! kurslar - kilçük 
sınıflarda münferit der,fer, ( Almanca ve Fransızca ) - itinalı ıerbiye • 
vasi parkı ve oyun mahalleri yardır. Çocukların sıhhati için güzel bir 
mevkide klindir. 

rat yaptığı anlaşıldı hiç bir Avrupalı yaralanmamış 
KO

VA 5 A A _ Er- tır. Muhalefet liderleri, Benisü 
MOS • . · • veyfe, eyaletlerdeki muhtelif 

menistan hareketi arzı hakkın- eah; )e kü .. k la halin 
da yapılan tetkikat şu neticeyi lr""'d~ r.dilmesire ~u grut. Pd rAh • · k e bu h<:sı mesai sarfedece v 

yolun kendi memleketinden ge .. egt aureıne rar-
vermıştır: V ft' k · · t f d 

Talep vukuunda mlldüriyetçe ~erait ve oıılomıı 'bıkkındı muf15,a] 
tarifnamc . .r göod<!rillr. ·· ahı çecek olan kısmın guzerg -

nı tesbit ettirecektir. Bundan 
ba;;il·a M. Agapitos tarafından 
teklif edilen Bükreş - Sofya. -
Atina volu hakkında da tekli
fat yapılacak!_!r_. __ 

S. takasında 28 köy e ı omıtesı ara ın an ve-
ısan mın 'lmi lan k .. . . 

27 köy kısmen ha n ş o arar uzenne gıt- lsıanbul Dördlncil icra dairesin

den' 
Üsküdarda Altuni zade mıhılle-

temamen ve . . .. .. · !erdi 1l•••••••••••' rap olmuştur. 219 kışı olmüf iDi§ • • • • 
277 kişi ağır surette yaralan- Sabık Baş.vekil Nahas paşa 
mıştır. 5500 hayvan mahvol- ile Veft fırkası liderlerinden 
muştur. başkaca grupta sabık nazırlar-

Geriüsi mıntakasında ı 10 dan 7 kiti bulunuyordu. Kahi
kisi ölmüş 225 kişi yaralanmııt re valisi, Veft fırkasının yann 
ur". için toplanmağa davet etmiş 

B en Ama sinde Rauf pışı sokaıındı atik il 
ye 4 ve 6 ve 8 numaralı bir tarafı 

ŞL 1N vol diger ıaraflan Ihsan ve Şadan 
4 KAR!JE ER Beyleri• hıffıl Kırabeı bığlarlyle 

IIA YVANATI VAHŞiYE SIRKI mıhdoı Y-emini lv'" Fakih vakfından 

M d mu ıırlı taş ocaklannın ve mu 
İzmjrde talebe 

bayramı 
İZMİR 5 (A.A.) -- !a~ebe 

bayramı hugiin eğlencelı bır şe 
kilde tesit edildi. İlk mekte? 
talebeleri şehrin muhtelıf 
semtlerindeki tenezzüh maha~ 
lerini süslemiş, muhtel~{ veııaı 
ti nakliyeler ile gezmış~er. ve 
çok g üze"l olan havadan ıstıfa-

Kafan mıntakasında 30 ki- olduğu milli koıııgrenin içtimaı 
şi ölmüştür, birçok ya~lı .var- nı menetmiştir. Hükfunet, bu 
dır. Madenler ve elektnk ı.stas içtimaa mini olmak için icap 
yanları hasara uğramıştır. eden bütün tedbirleri almıştır. 

Meldi mmtakasında 50 köy 
harap olmuştur. Diğer tara~~ 
Nahcivan mmtakasmda mute
addit köyler harap olmU§tur. 
Birçok_ölü ve yaralı vardır . 

Taksim ey anı bıg- köşlcHn zemi• ebniye kurunu 
4 Direk - 3 Yanf Mahalli · llir ve eşcan kırk sekiz sehim itibariyle 
Olimpik Güreş meydanı • 12 bin otuz Uç ıebmi t•krar yuz dört sehim 
1..işllik yer - 400 Artist . 500 ıertibile on dôrt '"' vıne me~kOr 
Hayvan . 2 NakUyc vapuru • mahal ve- sokaktı aıik tı numarnlı 

- ı 20 Araba bir tarafı Rıul pqı sokağı vcl»zen 

. l dı·r Yade edeı'ek eğ lenmış er · 
nn orta mektep lise kı~ ve er- • 
kek muallim melcteplerı talebe ikbsat Vekaleti meıaı 
leri a;-rıca talebe bayarıınını müşavirliği 
tes'i-t edeceklerdir. _ İktısat vekaleti mesaim~ 
Ticaret odası teavun virliğine vekalet sigorta kamı 

sandığı seri Mehmet Ali Fuat Bey ta 

lsta,-ılıul ticaret odası taa: yin olunmuştur. • 
vün sanclığı heyeti umumiyesı Vilayete tebbgat 
dün toplanmıştır. Gazi Hz. nin Reisicü~hl;I~: 
Sandık mevcudu 5000 liraya 

1 
~ 'ttı'fakla intihap edıldıgı 

b . ı ugaı li'ka alığ o muştur. hakkındaki Millet Mec ';'f • -
Bu para ile oda memurları- enı kabi ·1 İsmet Pş. nın Y -

na müsait şeraitle ikrazatta bu ran. e .. tafi vekilleri ipka su-
lunularak yardım edilecektir. neyı mus hT e-

l retile . teşkil ettiği Da ı .ı"!e v. 
Riyaset divanr top anıyor kaAletın· den vilayete teblıg edıl-
Ticaret odası riyaset divanı 

bugün toplanı::a~c~a~k'.!t~ıır::_. ____ Lmı~·~ştı~· r~·~----::--:-~-

-OUrSi llöcet~iU enslil8sl 11o~nrıı11icıı: 
. . . . ti .. sü müdürlüp;unden, aleni munausaya 

Uur,:ı Llncckç:lık ens tu .. k 'liğe alt yedi kalem alet ve 
vazcdikn üç mikroskopla boce . ~1. skop için teklif edilen fiyat· 
utokl:" bir müberrıt kıısa H .epı ıya b' hafta temdit edilmiştir. 
hır haddı lavıkında görülemediği~_den ı~diriyetimizle lstanbul zi-

. . ·· ıııek uzre mu 
Tıılip!erin ~arınameyı gor i ihale olan 9 mayıs 931 

J Çerkes lamıll pqa vere<esi b•~ı 
Rüsumat Başmüffettişi Hayvanat ve evazıma ıliıe• rarıfrın vaıde k•srı 1ıatı •• 

Ankaray. Çıgıw nldı bnın mecmuu ıarafi rıbll tariki bu ve bazen Rauf 
· pıtı bağı ile mıhdu.ı oıuz iki .ehim 

Gümrük başmüfettişi Raif 5,000,000 franklık se itibarivle yirmi dört ıehmi ıelrm 
1 bi · • "t • d' yüz dört sehim itibariyle ondörı 

Bey gelen miiatace r emır Ü- mayeyı mu ecavı~ ır. sehmi keza mezlr1lr sokaktı atik 
zerine Ankaraya hareket· etmiş 14 Mayıs akşamı cedlı 2 numınlı bir tarafı kozcu 
tir. 9 d başı bağı bir t•rafı Ferit paşı \"ere-
Raif Beyin bu çağırılışı güm- tam a seleri balı ıarıfı rabil tariki ım ile 
rüklerde son yapılan teftişatla MUHTEŞEM RESMi KÜŞA.I.:I 1 mahdut m11 kiişk bir kıt'a bağın 
alakadar cöriilmektcdir. y APILACAKTIR ıemin ve ebniye ve kürnmunun 

,._,,_..,,.... · "da Devası ~iller . Şahin Kaplanlar. 1440 sehim itibarile <ı~B.S sehmi 
uÜuuualenn van tı son tekrar 101 sdıinı ıcrtilııle 14 >clılm 

----•--ı- ütem d' 1 Heyaz Av. ılar - Cınbaz Arslan zanıa:ıucu ..... m a ıyen aza keza me?.kılr &okııkıa auı. 3.\ numa· 
dı B almad d .. Vahşi Arslanlar - llccin De•e• 

makta r. u az a unya ralı bir uufı hal!af Kirkor v.re>e>i leci . Mahir köpekler · Maymun-
iktıııadi buhranı müessir oldu- I bir tarafı Rauf r•t•nııı koşkü bir lar - Benekli Beygir <r • Küçuk 
~. kadar adedi gittikçe artan tarafı Rauf paıa sokıi!;ı bir tarafı 
ı;w Taylar - So\Carılar • ('anbazlır . 
kar,.krtlık vak' alan da amildir. ·· Eftik l liı;stit 'e A~ani his>elerinc :.- " ip Cambazları • Olüm .\lerdiveııi-
Raif Beyden bu hususta malu- tıb ·iı kılııan mahal ılc ınıhdııı bir 

. anl Çinlilerin hileleri • ~·aslılar · kıı'ı bağın zemin ehrıiye \"C kurumu-
mat isteneceğı aşılmakta- Hinıliler - Far · Wesı oyunlorın· nun 104 sehim iıibrıle ı ! ,ehim 
dır. I d,, Ko,·bo ı lır. Rsııf paşa zade ~ lelımcı Saıı 

Devlet Demiryo lan Mll.L.t-:TLFRIN l.I \'C'K ıu:~MI Beye ait olup bul!da lıııJut \e muı· 
müdürlüğü (;ı·:ÇlOI ıemiltıı ?.ikrultın.n hi,sclcr ınu·ııa 

Olimpik gure, movdanımla ı .!O ileyhin Fehmi Heyo "'"" JOOO lira 
Devlot demiryolları müdiri- kitiden fazla ı lünyının beş kıı'a>ı borcund•n d?layı .1() !(İm mııddeıle 

yeti uınumiyesi Haşim Beyin tem>ıl edili""· mc•kıi miızayedeyc vamluamuşıur. 

ı·stı'f••mdan ve -hrimize mu- Umıım hi<"elerin kıvuıe:ı mııhamme-
- r- BEN AMAR 4 k•rdefle· 

vaaalattnıdan beri vekaleten ' nesi 18000 fıra olup l>undan ~aiı 
rln v•hfl h•:rv•nl•n • lkvin hl«elerine ıiı mıkıar ı.i•pe· 

Vadi Bey tarafından idare edil Beynelmllel h•yvan mll- cinde pel" alıçelcrini •lırak 928·.lO:ib 
mektedir. Müdtriyeti umumiye rebbllerlnln resmi ••m· do<ya numaralı 8-b·'IJI ıaribınde 
yi Ali Hikmet Paşanın deruh- piyonları. ••at ı.ı ıen ııı )• kadar bıınbul 
te edeceği kuvvetle mevzuu dordlincü iera memurlu~u.. mlra-

; Büyük Tayyare 
~ Piyangosu 

4. üncü Keşide 11 Mayıs 1931 dedir. 

Büyiik ikramiye 
45,000 liradır. 
Ayrıca: 15,000, 12,000, 

10,000, 8,000, 
Liralık ikraıniy~ler 

ve 35,000 1 Liralık bir mükıl.fat vardır .. 
~ıııııı 1 1 ~il 
r-~·--Tstanbul Belediyesi ilanları 
1. , • p •• --.---------::o...----------~ 

~·Rtihte 17 .odadan l~aret Haydar medresesi bir seneden üç se
neye kadar kıraya verilmek için kapalı zarfla müzayedeye kon
muştur. Taliplerin şart:ıame almak için her gün levazım müdürlü· 
ğüne miırncaatları 38 liralık teminat makbuzile şartname ve tek
lif mektubunu mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 3 l-l'i·93 I 
pazu !!;İınü saat on be~c kadar encümeni rlaimiye vermeler~ 

• • • 
Fatihte 1 b odadan ibaret tophane medresesi bir seneden uı,. 

seneye kadar kiraya verilmek için açık müzayedeye konmuştur. 

Taliplerin şart~amcyi gl>rmek için her gun levazım müdürlüğüne 
müzayedeye gırmek için 21 lira teminat akçelerile beraber iha"e 
günu olan 31 ·5·931 pazar gtinti saat on beşe kadar eneümenı 
dam iye n•lıracaatları. 

* * 1: 
Süleynıaniyedc Dukmecilerde 21 odadan ibaret Siileym:ıni saııi 

medresesi bir seneden iıç seneye kad.ır kiraya verilmek içın k ı 
palı zarfla müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartname almak içııı 
her gün levazım mudürlü!!;üne müracaatları. 68 liralık leminııt 

ınakbuzile şartname ve tülif mektubunu mtihürlti zarfa koyarak 
ihale günü olan 31-5·931 pazar günü .. at on be:je kadar cncu· 
meni daimiyı yermeleri. 

••• 
Kapalı çarşıda Yağlıkçılar caddesinde 48- 1 (ı numaralı dükkan 

bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek için açık miızayl~ 
deye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için her gun leva
zım müdürlüjl;üne miızayedeye girmek için 6 lira teminat akçele· 

rile beraber ihale günü olan 81·!!·93 I pazar ırünü saat on be~e 
kadar encümeni dalmlyc müraca:ıtları. 

• • • 
Yedi.kulede Kazlı çetme polil karakolu arkasında ve iki parça

dan ibaret mezarlıkta bulunan otlarla merkez efendide dedeler, 
Eyipte muhttlif ve metruk mezarlıklarda ve Be~lktaşta Abbasaıta 
mezarlığında bulunan otlar pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin şartna· 

meyi görmek için her gün pazarlık için 9 mayıs 931 cumartesı 
günü saat Ol\ beşe kadar levazım müdürlüjtüne müracaıtlarL 

••• 
Şehzadabaşında 8 odadan ibaret Darülhadis medresesi bir e. 

neden üç seneye kadar kiraya verilmek için açık mü7.ayedeye 
konmuştur. Taliplerin prtnameyi görmtlı: için her giin levazım 
müdürlüğüne müzayedeye girmek için !! lira teminat akçelerile 
beraber ihale günıi olan 31-5-931 pazar günü ıaat on bete kadar 
encümeni daimiye müracaatları. 

••• 
Satılmak üzre e~ya ~ube.lne bırakılan Cemil efendiye ait hiı 

makine ve sahipleri meçhlıl saat muhafazası ve gaz . ohası ilaı> 
tarihinden itilıaren on be~ gün zarfında sahipleri t:ır:ıfından oil· 
mlıracaa kaldırılmadıkları takdirde bilmüz.ayede :;atılacağı fül; 
olunur. . . "' 

Çar~uyu kebirde Sandal bedestaııında belediye mezat idaresin 
de pazardan nıaad3 her gün aynı şerait dahllinde eşya miizaye 
desi yapıldığı ve pazar giinleri yalnız getirilen eşyanın kıy~ti 

tahmin edildiği muhterem halkın nazarı ıttılaına :ırzolunur. 

KREDİ LYONE . BANKASI 
Anoolm şirketi 

l'ımımtn ttdlye edilmiş sermaye : 408 Milyon 
lhıiyot akçesi: 800 Milyon 

28 Şubıı 1931 ıırihindekl bilAAçoder 
Me.ıcudaı 

\'ezııede \c llankılardı nıe.cuı nukut 
Cüzdan ı·e ınüılafaai nıllliye stııcdaıı 
'l'cıninıtlı avan'!ılar 
llesobaıı cariye 
l·:,h•ın ve tahvilAıı mevcude l nlıı•, bonolar 
ı.111 ıl:\ılar \ < rant~ ) 
~lııhrcli[ bcsahıt 
Em ilk 

Düyunat 
\~ıJesiz m~vduıt \t'.' o; nı:ds.t 
l lcs3h.:ttı l"Jri '.· e 
Padcettth--il \'acihuttetlıve he3abıt 
Poli\· '·: 
\•deli ;enedııt 
.\luhtc:lif h "nbıt 

Fr. ~ .550.6-4-<l,;'47 35 
8,83 ı . .J. J Q, 694 37 

!l89,:;.ı~.:'i9-! 82 
4,714,<18b,85:ı 21 

4. I0!,87.> 38 

1 .ıo. :::!'l,(.~I) 32 
.l!'i,(K~ l.llOll 

I"r. o.o.ı ı ,su~ •. ı.ıo '!<! 
ı·.~!JHl~ .. l2~ &9 
:!18.~Sl,O.i8 !J~ 

421'.1,ll0,2Q3 41! 
748.145,414 27 
219.7~4.8!0 94 

Senl"i .. bıkının • kar •• z.rar • ıı...abı balr!yed 
Molııelif ihti,at >kçckri 

:;, 924, ~'00 98 
800,000,000 
408,000.000 Tem:ımt"n tcdİ\c • lı~rnİ\ :ot:rn1a)'I 

Mecli>i idır< reİ•I 
Karon llrcn~or 

t'r. 1 ~.h~ıı.-!J'!,4% 4.~

Ptlüdüru umumfltr 
R. Muon t: F.skorı 

Merkezi, <.ılaıu Karakuı Telefon R. O. 3297 -- Şubesi Sultan 1 lımam 
Telefon. lı. 112~ ~ulıc,; 1-: k d1 caddesi l'io. 333 Telefon ıı. u. IJSJ 

rut müdiriyctine müracaatlan ve ycvm mübayaat komisronunda 
. .. ı....c VilAyet 

bahsolmaktadır. caat cyiemderi ilin olunur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-'-~~~~~~~..:...._~~~~~~--~ -

cunıaıte~ı gu ıı u saat on ..,..,.. 
hazır lıulunnı~ları ilin olunur. • ·p;l\T lC J: l\T A l\I lrnmprimel 
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ÇARŞAMBA 
6 MAYIS 1931 

SEYRISEF AIN 
Merkez aconta:sı Galat ı kUprii 

Bafl 8. 2362 Şube Acenıe•I : 
Sirkeci MUhUrd"' zade hanı 22740 -

Trabzon ikinci P. 
( Cümhuriyet) vapuru 7 

Mayıı per$embe akşamı Galata· 
dan lnebolu, Sinop, Sams::ın , 
Ünye, Fatsa-, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya kalka
cak, dönüşte pazar, Ri1.e, Of, 
Sürmene Trabzon, Polathane 
Görele, Giresun, Ordu, Fatsa, 
Ünye, Samsun, lnebohı, Zon
gulda~a u~rayacaktır. 

Mersin Postası 

( '-H•nl\hfe macta berabere kalan Bureantn Demtrt .. g911çlerlle lnegtll futbol hıkımı 1 lneglHde ŞUkrU Halil P••a mektebi bin-il• cUmhur~.•Un kıymetli yavruları 

(Mahmutşevketpaş:t) rnpuru· 
8 Mayıs cuma l O da Calıta

dan Çanakkale, lzmir,'Küllük, 
Bodnım,R.ados,Fethiye , Antalya 
Altıy11, Mersin'e kalkacak 

E 

( 
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Dnredlleeek ihılr• beratı 

• Şimendifer vagoalan için ıebrl t 

cihazı ;. haklnnd• olan bir lhrlra 
beratı talebi için lııanbul 'fil&yeti 

ceiil.,ine 12 Ha2irın 1911!1 tarihinde 
takdim olunup 9445· numara ile mu
kayyet müracaat üzerindeki hukuk 
bu kere ferağ ve yahut icara .erl
lccelinden mezkO~ ihtirayı uıın al

. malı: ve yahut lıtlcar etmek ır.ı:oıun

da bulunan zevatın fsıınbul Bab91• 
kapıda Tıt Hın 48·48de mukim 
v~lıill H. W., ISTOK efendlyı mü
racut etmeleri . 

Dcvredllecek ihdra berau 

Bursada NllUfer mektebi UçUncU sınıf talebesl muatllmlerlle birlikte 

• iştial emalyetl • laııkkında olan 
bir ihtira be mı ıale bı için lıtanbul 
vll4yeti cell1esloe l Temmaa 1029 
tarihinde takdim olunup 1094! nu
mara ile mukayyet mUraoaat Cilt· 
rin.!ekl hukuk bu lrerc ferıX· veyahut 
lcare verilecejtinden meztar lhtlnyı 
sıhn almak veya isticar eımek arzu
sunda bulunan zevann Jsıanbul Bıh· 
çekapı Ta, Han No. 43-48 de mu
kim vekili H W. !STOK: Efendiye 
müracaat ctmelcrL 

Elektrik tesisatı 
Bedeli keşifleri cem,an 7500 lira

dan ibaret. Edime Kız ve erkek şehir 
yatı mektepleri elektrik tesisatı işbu 
mekteplerde mahfuz plan ve şartna
meleri mucibince münakasaya ko
nulmuştur. Erkek yatı mektebinin 

Sursadakl Hlmeyeletfal kr•elnealt evvelce bazı reslmlr tesisatı 11/Mayıs/931 ve kız yalının 
dercetmlftlk. BugUn de Buree muhabirimizden eldıjiımı:ı:e E M f 

en •on, •n yenı .... ım••r• n••r•d•roruz. ~- 14 / Mayıs / 931 de dirne aari 
• • • • Eminliğinde toplanan mübayaa ko-

·-ZUM RUJ ~ıı.. misyonu vasıtasile kat'i ihalesi yapı
~ YALOVA i lacaktır: 1: alipler!n. Pr~Je, şar~ame 
~ 1 ve keşıfnamelerını gormek uzere 

KAPLICALARI 1 Edirnede mezkur mektep müdür..... -.... l lüğüne müacaat etmeleri iliin olun,!!~ 
~ NES'E. SIHHAT, GENÇLiK 1 (Devle~ Demiryollan idaresi ilanları I 1 KAYNACI ı Ankara istasyon büfesi kiraya 

1 AÇILDI 1 °"'" °'""'°"w Um•~e~!Z~r 1 ~ Ankara istasyon büfesi iki sene müddetle ve 1 •••••-- 1 pazarlık suretile kiraya verilecektir. Şartnamesi 
~ - 1 Ankarada idare veznesile Haydarpaşa ve Kay-IÜ teller: 60 kuruştan5liraya kadarı seri İşletrr.e Müfettişlikleri veznelerinde birer 
~ 1 liraya sablmaktadır. Talip olanların 500 lira te
~Y emekler: Tabldot 225 • 450 kuruştur ~ minat akçesini hamilen 18 mayıs 93~ pazartesi 
1 ~ glinÜ saat 15 de Ankarada Umumi idare bina-~ ~-Sabah kahvealtısı ile öğle ve akşam yemekleri dahil) ~ k . d 1 IJcüncü sınıf otellerde yemek mecburi ~~~ sında müzayede ve münakasa omısyonun a 
~ ~ hazır bulunmaları. 1 değildir. ı --------
ı1~ıV . ti ·. Birinci mevki 30 kuruş. ~ -Karaca~eJ Harası Mü~iriJetin~en: 
·~ apur ucre erı. ikinci mevki 20 kuruş. ~ 
~ ~ Harada mevcut m ı kinelerde istimal edilmek üzre mubayaası 
.~ Her tUrlU malOmat için YALOVA'da Kaplıcalar 1 kapalı z~rf usullle mür.akasaya vazedildijti ve ihalenin 24·4-931 

l~ MUdUrlUğUne veya ISTANSUL'da Seyrlsalaln Umum ~ tarihinde icra kılınaca~ı evvelce ilan edilmiş olan mevaddı müş
.. ~ MUdUrlUk Kalemine müracaat. Tel: B. 1745 ~ tcile için yevmi mezkıirda ancak bir talip zuhur etmiş olmasını 

6$00"* AYANCIK KAZASI ••••••• 

l Zıngal kulübü 
: riyasetinden: Ayda sgarl 'lOOO lira satış yap~n ve 2000 lira 

i 
kıymetinden demirbaş mobil:ı:a ve mutbak edevatı ~lan Zı?· 
gal kulübünün büfe ve lokantası kiraya varilecektır. Talıp 

olanların ihale günü olan 15 Mayıs 931 tarihine kadar şart

....... !arını bildirmeleri ilı\n olunur. • •••••• 

Müsabaka ilanı 
Balkan Birliği Cemiyetinden: 
Balkan konferansının Selı\nikte içtima eden üçlincü konsey mu. 

karreran cümlesinden olmak üzere, Balkan memleketlerinin iktı
sadt münasebetleri ile ba münasebetlerin inkişafına ıtien uygun 
tedbirler ne gibi şeyler oldtığıı hakkında bir kitap yazılması için 
bir mlisabaka açılmışıırr 

Altı Balkan rnemleKetlerinde, yani Türkiye, Arnavutluk, Bulga
ristan, Romanya, YugosJa.vya ve Yunanisran'da açılmış olan lıu mü
bakısannaşartları şunlardır: 

ı Yazılacak eııerler, Balkan konferansı katibi umuınlliğine 

r"' . ı 932 yılinın Mayısı ıonuna kadar yedi nüsha alarak 
verilecektir. 

!i! - &er, Fransızca yazılmış olacaktır. 

~ 
3 - Gelen eserler, her biri altı milli grup tarfından seçilmiş 

altı mütehassıstan mürekkep bir lüri heyetinin setkiklne 
arzedilecktir. 

.f 4 - Birinciliği kazanan esere (400,) ik1nciye(200), Uçünciiyc 
( l 00) dolar mükafat verilecektir, 

Bu mükAfat Karneji müessesesinin Balkan konferansı emrine 
teberru etmiş olduıtu paradan verilecektir. 

Ba~aeski Bele~iye Hiyasetin~en: 
Babaeski Tatlı ıulanna projesinde göstc!rildlği üzere 1 O santim 

kutrunda 400 metre pik borunun f11rş ve mubayaasına lüzum 
görülmüştür. Talimatnamesine tevfikan 1-5-931 den 21-5·.9~ l tart. 
hine kddar münakasaya konulmuş olduğundan Babaeski ıstasyo
nuna teslim edilmek şartile boruların beher m>!treslnin kaçar ku
ruşa teslimini deruhte edecek tal.iplerin tahriren Babaeski Belediye 
riyasetine lüzumu miiracaaoorı ilAn olunur. 

Eskişehir Vilayetir1den: 
ESkişehir - Çiftew ta.riki

nin 11+000 - 22+000 kilomet 
rolan arasında yapılacak tami 
ratı esasiye 16431,23 lira bedel 
ile 22-4-931 tarihinden 12 ma
yıs salı gıiinü sat on beşe kadar 
ıkapalı .zarf usuıiıe zaj!n0kasaya 
vazedilmiştir. 

Talip olanların bedeli ıkq~ 

fin .yüzde 7 ,5 ğıu mııbetıinde te
minat akçesi veya. baııılta mek-

tubu venneleri, inşaatın deva· 
mı müddetince ibir ıfen memuru 
veya liyalkıati Nafia Ba.şmühen 
dişliğinc.e musadda!k bir çavuş 
istiıhdaıın etmeleri meşruttur. 
Evrakı k.eşfıiye, şartnameyi 
görmclı: ve inşaat hallclrnııda 
fazla nud.Omat almak isteyenle 
rin Naıfia Başmüheodisliğine 
ve male g:ünü de viliyet enoii
menine ıı:nüracaat ,.vlemeleri 
ilan oluq_w. 

dönUşte Taşucu, Ana mor, 

1 
Finike, Dıılyan , i\larmaris 
Gelibolu'ya da uğrayacaktır. 

Gidişte Çanakkale için ylik 
alınmaz. 

Karadeniz po.sta31 

Erzurum v•t~ıs 6 

ÇARŞAMBA 
gllatl ıttamı 18 dı Sirkeci rıhtı· 
mıDdan hareketle ( Zonguld•k, 
lnebolu, Samsul\ Ordu, Giresun, 
Trobzon, Sürmene ve Rize) i•ke· 
lelerine aılmeı ve avdet ede 
ccttir. 

Tlfılllt içi• Slrkecldı Yelken ol 
kalada klla acentesine müu· 

coıt. Tel. lstınbul 15 ı ~ 

NA!Vl VAPURLARI 

lzmir postası 
Haftalık lüks ve sür'at hattı 

ADNAN vapuru 
7 Mayıs 

P b ıı;üntl saat ı 8 d 
erşem e Gılaıa nhıımındır 

hucketle doğru lzmir'e ve paz, 
g(lııü lzmir'dea lsıanbul'a har k 
eder. Tafsll~t için Galatı gümr~. 
lı:uşıaında Site Franıez hınında No. 
12 Acınıası:Şırl Sumaya müracaat 
Tel. B. O. 1041 -------THEO REPPEN 

VAPUR ACENTASI 

b 
ti 
g 
it 

(RlO) vapuru 12 Mayıstı !ima 
ıımı?.a muvasalat ve Anvcrs Ha'll 
bourg ve Baltık denizi limınlın için 
emrul ticariye tahmil edecektir. 
Fazlı tafsllAı için Galıta'da Frenkyın 
buıında l:Aln ıcentalıj!;a mürıcaaı. İq 
Tel B.O. 2274 
------------ , ıs 

Dr. A. KUTIEL ~ 
Zührevi bıstılıklorı t•dıvlbanesi H Ye 
elektrik llborııunrı , Galata, te 

Kanköy Börekçi fınnı sırasmdı No. J4 l\ı 

Üıküdar lstanbul Alnacı icra 
Memurluğundan: 

Temenna 3323 lira kıymet takdir 
edilen Üskfidarda lcadiyede Aranlk 
sokagında atik 1, 3, 5, 10, 1'2, 14 
cedit 8, 14, !fi, 18, 1, 3, 5 numara· 
tarla murakkam kayden derunund• 
1kl dükkln ve blr fırını müşıemil 

öç kıta arıı halen bir fınn ve bir 
gulnoyu ve müştemll.ıltı salreyi havi 
mabalin nısıf hl~ieil 30· .;.93 ! mi· 

So 
1)\ 

hine milıadif camartesi günü s:ıat ili. 
14-16 ya kldar Üsküdarda lstanbul bir 
Altıncı icra dıl<esinde satış şarına - ite] 
mest 7-5-931 tarihinde divanhaneye % 
talik edlleı·ektir. Satış peşin ve ikinci ile 
artırmadır birinci artırmayı da 900 l:tı 

lira mukıollinde daln ıalip olmuştur. '-'a.ı 
Artırmaya lşılralt: edenlerin yüzde ll.ı 

on teminat akçası verme•i l.ılzımdır. et 
Hakları tapo siciller:le sabit olmıyan tiy 
ipotek alacaklılarla diğeri al4kadar· İi 
]arın ve irtifak hakkı sahipl erinin l\ 
bu -haklarını ve hususile faiz ve mı· Ol 
ıarife dair olan iddialarını ilin tarı- lllı 

binden itibaren yirmi gün zarfında 

ve evrakı miisbitelerile bildirmeler! liı: 
ldzımclır. Aksi halde hakları tapo 
alclllle ıabit olmıyanlar satış bedı· e 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. ~ 
Allkadarlınn icro ve lfllı kanunu· ~a
nun ıhktmına ıevfikı harket etme· ~aı 
!eri icap eder. Daha fızla malumat Ct 
ılmak istiyenlerin 930-1004 dosyı ~Ilı 
numarısilc üireye müracaat etme· Ilı 

! eri iJ!n olur11ır. 

Mes'ul müdür: Bürhaııeddin 
~,~~:~~~~~~Wllfr' :~n~d~~;~~k:1~~ıı~1011~;,~·93 I tarihine rniisadif cnmartesi ıcünlinc 

.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---


