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1 Hl salıifede 
1- Sarlyede Fran!ızlar. 
2- loa ..-e ll•rlcr llaberler 

S a.eıı sahifede: 
1- Sllt meseleıf için hara. 

retll müzakereler oldu. 
2 Sporcu Salt beyin katt t

rerf m !thlrl"ın erle 

3 Ti caret od a sı ce vap ve r 
meyen mlie&!oi e.;eJere ceza 
yazacak. 
4 üncü sabil~ıl•: 

1- Felek, 2- As ke r i bah isl e r, 
3- Hlklye . 4· lfoma r 
5 inci sahifede: 

Sf.,emn illı> ıni 

lkigenç 
Cümhuriyet 
Arasında 
Siirt meb'usu: MAHMUT 
NK:ARA, 7 (Telefonla) -
kaç günden beri misafiri-

1

Tensikat ya yaca ır •• 
Son dakika: -

Cenevre 
Terkosla 
itilaf ----

k olan A tina meb'usu M. Le-
1 Maccas bize Yunanistanın 
laın ve sevgilerini getirdi. 
~<ie bir hey'etin önünde ver 
~t güzel konferansında da 
. disinin vatandaşlarının his-

Memur kadrolarında 
tensikat yoktur 

• 
Münhallere yeni me~ur tayın 

••••• 
HegtJt göndert•celı 

miyiz? 

Şirket asgari zamanda 
bir proje 

i temayiıllerini izah etti. 
ariz, ki muhterem meb'us 

.. ızda bulunduğu şu kısa 
ddet içinde yeni Yunanista
ltarşı olan sevgimizin, te

. vtllümüzün derecesini iyi 
l'lııüş, iyi ölçmüş olacaktır. 
Ortada bir hakikat var ki, 

Sen seneki anlaşmalardan 
a Yunan dostluğu fikri ye

l'ürkiyede çok derin bir kök 
dı. Bu fikir her gün yeni ye
ltıesafeler kazanıyor. Kaza· 
n bu mesafeler her iki mem 
~ti harpten ve ihtilaftan bu 
ıhtimallerden biraz daha u
laştırıyor. Kanaatimizce A
ile Ankara'nın bugünkü u-

§ına ve uzlaşma teşebbüsü 
.. eket kabiliyeti daha ziyade 
lutılerinin kuvvetinden doğu 
.r. Her halde mazi ve tarihte 
1 lllemleket arasında kopan 
öltnetlerin mes'ulleri eski i· 
eler, hükümdar idareleri, i

. Şimdi her iki komşuda ha
. olan yegane kudret millet
n kentlilerdir. 
lı.nkara itilafnamelerine sa

Ce diplomatik bir vesika na
tile bakılamaz.Bu itilafname 

. r büyük bir politikanın, Bal
büyük bir politikanın, Bal
ittihadının temel taşı sayı

hilir. Bir kaç sene evvel Bal
ittihdı fikri erişilmez bir 

Yal mahiyetinde idi. Vakııi 
fikir bugün bir hakikat ol

uş değildir. Fakat ulaşılması 
Yri mümkün bır gaye olmak 
çıkmıştır. 

Siyasi talileri ve menfaatle
ıtıüşterek olan milletler bir
ıııeğe mecburdurlar. İşte 

.Unan - Türk siyaseti böyle 
ır ınana ve manzara arzedi-
or. Hariciye nazırı M. Miha
kopulos iki gün evvelki be
anatında Cenevrede Türk ve 
Unan murahhaslarmm daimi 
llıas halinde bulunacaklarını 
.İirkiyenin tarihi ve iktısadi 
ır çok sebepler dolayısile Av-
Pa zümresine dahil bulundu
~u, Yunanistanın Türkiyeye ;r dostluk muahedesile bağlı 
k <luğunu , bu itibarla siyasi ve 
. tısadi atakalan bu kadar de
n olan iki komşu memleket 

!f Uraiıhaslannın temaslarının 
anıesi gayet tabii ve zaruri o
acağnu izah etmiştir. Bu vazi
ete bakarak beynelmilel sulh 
e İtilaf mesaisinde Türk - Yu· 
an dostluğu nazariyat ve te

~ -enniyat sahasından hakikat 
e tatbikat sahasına geçıyor de 
Cbi!ir 

1 • 

edilmemek suretile 
kadrolar kendiliğinden daralacak 

Oü• g•C' mOhlm bir içtim• 
ANKA&\ 7 (Telefonla} -

İcra vekilleri heyeti, dünden i 
tibaren 931 bütçesinin müzake 
resine başlamış bulunuyor. Bu 
günkü heyeti vekile içtimam
da diğer günlük mesainin tet
kikini müteakıp ayni mevzu
un müzakeresine devam olun
muş.tur. 

Geçen teşrini sani bidayetin 
de hükumetin eski meclise tev 
di etmiş bulunduğu 1931 bütçe 
si layihası dahili nizamname 
mucibince tabiatile hükümsüz 
kaldığından hükumet meclise 
haziran ve temmuzda tatbik e
dilmek üzere iki aylık muvak
kat bir bütçe teklif etmekle be
raber 1 ağustostan itibaren 
tatbikı:na geçilecek olan 1931 

11kleden h.,11'etl vekile az.ası 
bütçesini yeniden tanzim ve 
millet meclisine _takdim ede
cektir. 

931 bütçesinin mütevazin o
larak 180 milyon lira üzerinden 
tanzim edilmekte olduğunu sa 
lahiyettar menbalardan haber 
aldnn. Bu vaziyete göre yeni 
bütçe geçen seneki bütçeye na 
zarana 42 milyon lira eksiktir. 
Bu farkın bütçenin masraf kıs 
mmın hangi fasıllarından ten
zil suretile temin olunacağı şu 
bir kaç gün zarfında anlaşıla
caktrr. 

Bütçede tevazünü temin 
maksadile memur kadroların
da tensikat yapılacağı hakkın
da "Akşam" gazetesinin yazdr 

(Devamı 6mcı sahifede) 

Bu içtimada meclisten 
hangi layihalarçıkacak 
Müstakil meb'uslar ne vaziyet 

lar? Halil B. istifasını geri 
alacak 
aldı 

ANKARA, 7 (Telefonla -
gece yarıaından sonra). Bu ak
,am saat 17 de başlıyan heyeti 
vekile içtimaı gece saat (23'5) 
a kadar devam etmiştir.-Bugün 
kü içtimada Cenevreye gidecek 
hey'et etrafında bir müzakere 
cereyan etmemiştir. 

Cenevreye bir hey'etin gidip 
gitmiyeceği ve giderse hey'etin 
kimlerden teşekkül edeceği cu
martesi günü belli olacaktır. 

Fırka 
kongresi 

---<>• -
lstanbulun kongreye 
arzedilecek dilekleri 
Halk fırkası umumi kongre 

si, pazar günü küşat edilecek 
ve evvelce de yazdığımız veç· 
hile, bila fasıla dört gün süre
cektir. İ stanbultı fırka kongre
sinde temsil için Ankaraya gi 
de~ Cevdet Kerim Bey, hare
ketınden evvel ticaret odası, 
milli sanayi birliği, esnaf ve a
mele cemiyetleri, borsalar ile 
temas ederek bunların diledik
lerini tesbit etmiştir. Cevdet 
Kerim Bey bu teşelmüllerin 
dileklerile beraber İstanbul vi
layet kongresinde tesbit ed;l
miş olan vilayetin umumi ihti 
yacatını da teşrih ve n · <l;:ofaa 
edecektir. Kongrenin :tti.:az e 
deceği kararların pek =ühim o 
lacağınr tekrara hacet yoktur. 
Muhtelif teşekküllerin Cevdet 
Kerim Beye tevdi ettikleri di
lekleri sudur: 

Sanayi erbabmın dilekleri 
1 - Yeni muamele vergisi 

kanunu projesinin bir an evvel 
meclisten çıkarılması, 

2 - Sanayi ve Maadin banka 
smm erbabı sanayie nafi bir ha 
le getirilmesi, 

3 - Teşviki sanayi kanunu
nun erbabı sanayie nafi madde 
!erinin tamamile tatbikı, 

4 - Gümrükten geçen bir ne 
vi makine ve alata mukabil ve 
r~len primlerin süratle verilme 
Si. 

Borsalar ne istiyor? 

Ticaret ve zahire, hayvan 
kambiyo ve esham borsaları
nın daha faal bir şekilde müs
mir olabilmeleri için baz ıcezri 
ve seri tedbirler ittihazı, 

Tacirlerin metalibi 
1 - Liman işlerinin pratik 

f"ir şekilde ıslahı, 

tanzim edecek 
ANKAR'A 7 (Telefonla) -

Terkos şirketi müdürü M. Kas 
telno ile aJakadar vekaletler a
rasında cereyan eden müzake
rat hüsnü netice vermitir. Ve
rilen karara göre şirket yapaca 
ğı ıslahat hakkında bir proje 
tanzim edip en kısa bir zaman 
zarfında Sıhhiye ve Nafia veka 
!etlerinin tasvibine arzedecek 
ve projenin tatbikı vekaletle
rin mütehassıs biı· memuru hu 
zurunda cereyan edecektir. Bu 
projenin tetkikatı ikmal edil
dikten sonra şirket lstanbulda 
inşaat programının tatbiki için 
faaliyete geçecektir. 

--------·---
M.Makas 
Yunanlı meb'u

sun gaze
temize beyanah 

ANKARA 7 (Telefonla) -
Atina meb'usu M. Makas, bu 
gün Meclis reisi tarafından ka 
bul olunmuş ve akşam üzeri e 
kspresle 'İstanbula hareket ey 
!emiştir. İstasyonda Yunan se 
firi ve sefaret erkanile Harici
ye erkanı ve dostları tarafm
dan teşyi edilmiştir. 

Atina meb'usu ile gorü§
tüm: 

-Türk- Yunan dostluğuna 
samimi bir inanışla bağlı olatal 
M. Makas, Ankaradaki ziya
ret ve temasları hakkındaki 
intibalarını bana şu suretle ifa 
de etti: 

- Bir iki saat sonra güzel 
Ankaranızdan ayrılacağım. Bu 
rada bulduğum büyük ve dost 
muhiti daima arayacağnna ve 
hatırlayacağıma emin olabilir 
siniz. 

Yokluk içinde varlık göste
ren yeni TUrkiyenin koyuldu
ğu hümmalı faaliyete bUrada 
yakından şahit oldum. Şefleri
nizden hüsnü kabul gördüm. 
Memleketime karşı olan mu
habbetlerini şükranla dinle
dim. Yaprakları açılmış bir ki 

(Devamı 6ıncı sahifede) 

zı müsaadat icrası, 
4 - Yerli malların nefaseti 

ni temin için mühim esaslar 
tesbiti, 

5 - Ticareti bahriye rekabe 
tinin bir an evvel kaldırılma
sı, 

TEVFiK ROITO •· 

ATİNA, 6 A. A. -Tevfik 
Rüştü Beyin bizzat Cenevrede 
hazır bulunacağı hakkında ec
nebi gazetelerin bir sualine ce
vap veren Hariciye Nazın M. 
Mihalakopulos demiştir ki: 

"Türk ve Yunan hey'eti mu
rahhasları Cenevrede daimi te
mas halinde bulunacaklardır • 
Çünkü bir taraftan Türkiye ma 
zisi ve bilhassa şimdiki iktısadi 
münasebatı itibarile Avrupa 

il. 111HALAKOPULOS 

zümresine dahildir ve diğer t:t
raftan Yunanistan Türkiyeye 
bir dostluk misakile bağlı bulu 
nuyor. Türkiyenin Avmpa itti
hadı müzakeratma iştirakine 
müzaheret etmiştir. Bu tema
sın idamesi gayet tabii ve hattll 
zaruridir. Çünkü Yunanistan 
Türkiyenin komşu sıfatile ikı 
memleketin iktısadi münaseba 
tile azinı derecede alakadardır 

Verem hastanesi için 
, - tahsisat bulundu 
Hastanenin Erenköy veya Suadiyede 

açılması muhtemeldir 

""rem hastanesi açılmaaını kararlaştıran 11hhlye meclill 
Hıfzıssıhha meclisi dün Va

li Muavini Fazlı Beyin riyase
tinde toplanmıştır. 

rar verilmiştir. 
Yüz yataklı olacak hastane 

için 115 bin lira tahsis edilecek 
tir. 

lı Yunanistan, büyümeğe ve 
er sahada inkişafa Jayık bir 

l ernlekettir. Çocuklarının ça-
11§kanhğı, başlarında Venize
os gibi mümtaz bir devlet ada- Ytnl mecllıln reıml kllşadına ait bir manzara ı 

2 - El'an tatbik edilmeyen 
Il' en'i tağşiş kanununun sür'at-
1· tatbik edilmesi, 

3 - Kazanç vergilerinde ba 

6 - İhracat eşyamızın hariç 
piyasalarda mevkiini tarsin i
çin hükiımetin müzaheret et
mesi. 

Bu içtimada verem hastane
si meselesi hakkında kat'i ka- (Devamı 6mcr sahifede) .-----------------------·····=··=====~ 

Yakında 
ltı1nın bulunması inkişaf imka

. ~nı mühim derecede kolaylaş
llyor. Yunan devlet adamları 

1 il.Yeye varmak için en kısa yo-
1 ~n sulh yolu olduğunu, mem
Cketi hak ettiği huzur ve isti
:aııata kavuşturmak için sulh
.en müessir bir vasıta olmadı-
gllJ.ı takdir etmiş bulunuyorlar. 

1 
Filhakika Yunanistan sene

.erden beri devam eden harp ve 
;1ıtilallerden son:a k:ndiı_ıi top
ilıtıak, dağılan sıyası ve ıktısa-

111 kuvvetlerini bir araya getir
lııek, memlekete geniş bir ne
fes aldırmak ihtiyacındadır. 
Yil'tııi senelik mücadelenm ne
~ltesi, ne büyük fedakarlık mu 
Q ilbiiinde olursa olsun, her h~I 
e Yunanistan için 7,ararlı bır 

~e:ır olmamıştır, hatta bOn Ana
t Olu macerası da bu neticeye 
esir etmiş değildir. 

llA . 1.912 Yunanistanı bir kaç .. .. . . .. 

ANKARA 7 (Telefonla) -1 ~~?azı maddeler ilvesine da 
Geçen devreden mecliste kalıp ır layıha, 
ta hükümsüz addedilen kanun 6 - Kadastro ve tahrir ka-
layihalanndan ve tezkere:~er- nun layihası, 
den mühim bir kısmın~ hu~ 7 - Başvekalet ve İstatistik 
met encümenlere verılmesını umum müdürlüğü memurları 

H "k' tt ma hakkmdaki layiha, isteyecektir. .u. ~e en ~ 
h l~ ınnamesı 8 - Gireson nahiyesinin A-da, meclis da ı ı nıza . 

mucibince encümenlerın ve 10 ğırhk mahallesinden Sürmeli 
meb'usun talebile müzakereye oğullarından Mustafa oğlu Yu 
vazedilen layiha ve teklifler de sufun, İlgazm Karacaviran na 

hiyesini.n eski Ahır, köyünden 
va;t~~umetin meclis riyasetin Ömer oğlu himmetin ölüm ce-

d.. · ta zasına çarpılması hakkındaki den encümenlere tev ıını -
lep edeceği 13.yiha ve tezkere- tezkereler, 
!er şunlardır: 9 - Adam öldürdüğünden 

1 _ Sanayi mülkiyet layiha- 18 sene ağır hapse mahkiım 
Ordulu Mehmet oğlu Abdur

sı, 

2 - Devlet ~urası kanununa 
bazı maddeler tezyili hakkın
daki layiha, 

3 _ İcra ve iflas kanununun 
tadiline dair layiha, . 

4 _ veraset ve intikal vergı 
· kanununu tadil layihası 

rahmanın hastalığına binaen 
geri kalan cezasının afvi hak
kındaki tezkere .... 

10 - Tahlisiye idaresi me
murlarının askeri ve mülk! te
kaüt kanunu ahkamına tabi ol 
malarr hakkındaki layiha, 

(Devamı 6ıncı sahİfede) 

Maliye müfettişleri dün toplandılar 

Diin • l B. in riyasetinde toplanan maliye aıiJ/ellişleri 
Maliye müfettişlerinin şeh- da yapılmaktadır. 

rimizdeki mail müessesatı usu
len teftiş etmekte olduklarını 
yazmıştık. 

Teftişat defterdarlık, Seyri
sefain, gümrüklerde inhisarlar-

Müfettişler, dün Maliye 
heyeti teftişiyesi riyasetinde 
bir içtima yaparak teftişat işle 
ri hakkında görüşmüşlerdir. 

IST ANBULUN İLK GÜNLERİ 
Yazan M. YAVUZ 

namında yeni ve mühim bir tarihi tefrika neşrine bat
lıyonu: 

İST ANBULUN İLK GÜNLERİ 
tefrikamızda, lstanbul'u Bizanahlardan aldıktan sonra 
Türkleri:' Rumeliye nasıl akın ettiklerini, (Fatih) 1~ 
İstanbul da neler yaptığını ve bu meyanda 

KOST AN TİNİN 
Gizli hayinlerini görec eksiniz. Bizans dilberlerinin 
tür~ sarayı~d~, Sehzadeleri nasıl teshir ettiklerini ve 0 
devırde, tarıhın henüz kaydetmedig' i çok mühim v k' _ 

·· b"lh a 8 
yu ve ı assa 

F AT1H' İn gi:di kalan esrarengiz bir aşk macera
•ını yeni tefrikamızda okuyacaksınız! 

lstanbulun ilk günleri 
romanımız tarihi vesaika müsteniden ve bilhassa gaze
temiz için hazırlanmıştır. 



1 

• Demiryolu inşaab hak-\ ·HARiCi HABERLER .. 
kında be~!İ .. rakamlarK --ü-çu-.. k-iti-.l-a-f -de_v_l-et-le_r_i _B_u_h_ra-n-•• -.! 

Gazi Hz. 
Irmak - Filyos, F evzipaşa - Diyarbekir 
hatları -429 kilometroluk inşaat bitti Bükreşte toplanan küçük itilaf Dünya iktısadi- Reisicümhur intiha

yatı nasıl düzelir? hı münasebe

1 Alman sefaretin 
verilen suare 

ANKARA, 7 (Telefon) 
Dün gece Alman sefaretiıı 
iki güzide Türk sanatkan 
fından verilen konser çok 
zel olmuştur. 

9,500,000 metre mikabı toprak ve kaya 
kitleleri tahrik, 1830 köprü yapıldı 

konferansı bazı mühim 
kararlar verdikten sonra dağıldı 

v AştNGToN, 1 A. A. - tile halkın süruru 
Beynelmilel ticaret odasında DİY ARBEKİR, 6 A. A. _ 
beyanatta bulunan Cemiyeti Reisicümhur intihabının Gazi 

Nisanın 23 üncü günü Ma- 1 En fazla çalışıl.ıı.n ~ 8 Küçük itilaf konferansr Bülc- Akvam iktısadl ve mSali şubesd i Hazretlerinin yeniden intihabi-
Iiye vekilimiz şimal ıha.ttmın bin lağım açılm,.••n-, Günde müdürü Sir Arthur alter, ev le tezahu"r eden mes'ut netı'cesı· .,..- reşte toplandt ve ı§ini bitirerek 'k l 
lTmak - Çaııkın kısmını re6- 10 eaat çalışıldığına göre bet- d - ld B . '/'f k'J d !etler ihracatları veya ı raz an halkın galeyanlı süruru ile kar-

. . agı ı. u ıtı a ı teş ı e en mukabilinde ithalatı kabul et-
men işletmeye açtı. Açılan bu dak.iıkaya 13 atım ısabet etmek Yugoslavya, Çekoslovakya ve şılanmıştır. Keyfiyet atılan top 
kısım evvelce yazdığmuz gibi tedir. Ltğamlar için kullıanı- Romanya arasında her sene meğe mütemayil olmıyacak o- !arla Vilayetin her tarafında i-
İrmaktan itibaren 104 üncü ki lan fitilin uzunluğu iki bin iki b . lurlarsa cihan para sistemine la'n •dildı·. öyle bır konferans aktetmek ~ ı ~ 
lometredir. yüz kilometreye yakındır. Bu müzmin bir hastalık anz o aca- Ki. RŞEHI' R, 6 A.A. _ Ulu 

t teamül olmuştur. Fakat bu se- h 
Bu münasebetle meııkezden miktar stanıbul - Bağdat hat- neki konferansın başka bir hu- ğmı ve bu hastalığın hali azır Gazimiz Mustafa Kemal Haz-

kömür havzasına uzanan ve ce tmın urunluğıı dereıcesindedit". susiyeti olduğuna şüphe yok- daki inhitatı arttıracağını ve retlerinin tekrar Cümhur reis-
nupta bakır madenlerine gi- Beton ve lki:rgir iıı.şaat: tur. Çünkü geçen sene Kral daha ziyade vahimleştireceğini liğine intihap buyurulması üze-
den iki mühim hattımızın vaır Şimdiye 'kadar cem'an 360 K 1' h . .. . söylemiştir . rine, Kırşehir halkı yüce Gazi-
dığı noktalar ve bunların su- bin metro mikıabı beton, :kar- near;0~::;a!~n g~~;:'sI;ae:;= Gümrük tarifelebrinden bah- terine karşı olan ebedi hissi şük 
reti inşası hakkındaki rakam- gir ve ıbeton anne inşaat yapıl tinde mühim bir tebeddül ola- seden Sir Salter, u hususta ran ve itminanlarmı tecdit ve 
!arı ve maliimatı şu suretle tes mıştır. Bumuı için bir milyon cağından bahsedilmiş, ortaya I başlıca kabahatlı devletin müt izhara vesile buldu. 101 pare 
bit ediyoruz: çuval çimento ve !kireç kulla- türlü türlü rivayetler çıkmıştr. tehidei Amerika olduğuna ima top atılarak her taraf tezyin e-

1927 de inşasına başlanılan nılımştır . .Bunların nakli ıi.çin Kü "k . '/'f d 1 1 . F etmiş ve Avrupadaki giimrük dilmiş ve ço«aun kalpleroen ta-
bu iki hattın mecmuu tulü' 850 h b' · · kabT · · tı'-'-' çu ıtı a ev et erı ransa- manialarının 1927 senesindeki- "° 

et' ınnın 1 ryetı 18 ....,,ye nm son derece dostu olan dev- Prens '"~-- şan samimi tezahürat yapılmış 
kil~ir. Fevzipaşa - Di- ai iki bin tıon raddesinde 25 .....,.. !ere nazaran daha yüksek olına 
Y _ _...._,_,_ Lattı uz" erinde 253 vap"ra ve •--- n-'-'ı'yat---"- Jet/erdir. Böyle olduğu halde yerine o-öre muhtelif surette - · diki' · tattı" trr . ... ..,.....,., " -· ..._,... """ u.'""" R b d 1 .. masına ragmen şım ıs - UŞŞAK, 6 A.A. - Ulu Ga-
kilometrellk kısım işlemeye a 15 tonluk 3,333 vagona fütiyaç 0

1ma1!1Yadnın 1 
~n an sonfra - gümrük resmi alınmasını mu- ko yerine rekabet esasına müs- . . . t kr R' t' ümh' 

c-ılm•"' bulunmaılctadır. lha ıl ,_....._, ta ya ı e ost uga daha azla vafık buluyorlar. Bunun mana- . . b' 'f d . . zımızın e ar ıyase ı c u-
~ -. 

8 Ow""i'•ur. · ehemmiyet vereceg"inden bab- terut yenı ır tali. e evresının ra int'hap ed'lmek suretile his 
İrmak - Filyos kısmı üze- Bugüne kadar sekiz buçuk sr besbellidir: Rusyadan gele- kainı olabileceğini ve buna an- . 1 

•
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. 1 
• • ili . hal-

rinde Filyostan itibaren Balı- kilometre U2lWlluğunda 57 tıü- sedilip duruyordu. Bu rivayet- cek buğdaylara en ağrr resim cak bir tek krtaya münhasır ~ıyatı mı kıye~ızdıı;ı t~e. sı 
kısık'ıa.ıkadar 72 kilometre iş- ıııelin İtl§aatı ilana! edilmiştir le~/imDdi~e kadl!r tee,yyüt et!i koymak ... Diğer taraftan Bük- tcalmıyacak olan müşterek bir ı ımşızhı ?>. dsevı1n01ırmıştırt. !emektedir. 23 nisanda açılan ki geçen müddetin üç buçUk mı.·· ogrusunu söy emek la- reş içtimarnda Almanya - A- faaliyetin mani olabileceğini ıl e nmıh~ e . pare 0,P a-
104 kiLometrelik Irmaık - Çan- sene olmasına nazaran ayda zım gelir~e Fransa ile Roman- vusturya gümrük itilafr mesele b . . t mış şe ır sevınç ve neşeye 

Yanrn s bat nd a eyan etmıştır. . . garkolmuştur. kırı kısmile beraber ·'-,uaiine :ka 200 metro ..::.... 1 p ldıg" ı an muna e 1 a nazar 1 si de gö?den uzak tutulmamı<- R Am k t t od v.....,- ....... e ya ı - k b' d .. 'kl'k ~ _us. ya - en a ıca_ı_·e a İZNİK, 6 A.A. - Mı"lletı'n 
d 'km ı ed'L · b ı · 1 lıın-"- dır çarpaoa ır egışı ı görül- tır. . h ar ı a ı mış u unan •n- aşı •uı.ta . ed' H • b Ik' R sı reısı M. Cooper,, mute ay- .. k k h 1~ k' k R . 
şaatın ıbaliğ olduğu miktar 4 1830 köprü yapıltmştır. Bun m 1• atta e 1 de ~~a.n- BÜKREŞ 6 (A.A.) - Kü- · · d 1 d ·· kk yu se a as arını te rar eı-

yanı F an ada kt tt yı_z ış a. am arın ~~ ı:nu:1e. ep sicümhur intihabı suretile mil-yüz 29 kilometredir. ların ellisinin ac.tkhg" ı 10 met- . n r. . s n a e ıgı ıs- çük itilaf hükumetleri konfe- b k t k ı ı t zam k 1 k 1 k d ır ·omı.yon es l ını l. r hak' . . . l - b 
Bundan mada halen üzerin- reyi geçmektedir. Vasati ola- tı. 1'8: a ı ı meme _et.arasın a ransı mesaisine nihayet vermiş etnıistir. Bu komisyon, Sovyet ı . ımıyctmın var.'gı_ . aşın-

ra'k ayda 44 kopru'" ·· yapılmış- kı munasebata malı bır renk te tir. Bu konferansa iştirak e- h"k' · .. 1 .. kr 1 . . da ırkası, halkın sevıncı ıle kar 
de çalışılmaii:ta bulunan kı- - ·ı · ld y 1 h f - u umetı ı e muza e ere gın- 1 tır verı mış o u. a nız son a ta den üç hükumet fikir ve noktai k b"" .. 'h ·1 1· şı anmıstır. 

Konserden sonra geç va 
kadar devam eden süva 
Madam ve Matmazel Nado 
misafirlerini salonların muh' 
lif köşelerinde tanzim edi 
zengin büflerde izaz ve · 
etmiştir. Sefaret salonları 
vakitlere kadar siyasi müla 
lara sahne olmuştur. Fra 
sefiri kebiri Kont dö Şam 
nun Her Nadolni ile bir 
ten fazla mülikat etmesi ve 
mülakatların muhtelif sef 
arasında temadisi gözden k 
mannştır. 

Atina meb'usu M. M 
ta davetliler arasında bul 
muş ve Rus sefiri M. Süriç 
İtalyan müsteşarı kendisile 
kından alakadar olmuşlar 
uzun uzun görüşmüşlerdir. 

Adana'da stadyonı 
ADANA, 7 (Milliyet) 

Adana belediyesi beş bin 1 
sarfile bir stadyum inşasına 
rar venniştir .Stadyumun iı 
srnna başlanılmıştır. 

• 
1 •••••• 1 

Damping 
Ticaretodası raporurı 

ne diyor? sımlac 150 kilometredir. · ı 1 d R d - şece ve utun cı ana şamı · • 
İstasyon, taşacakları ve sa- ar zar ın a omanya a mu- nazarları arasında tam bir bir- 1 · · • · d 

Her iki hattın takip ettiği h" b d .. 'kl'kl ld H. )ır t_ıcan program tanzmı e e- Gazi Hz. Yeni sinemayı Ticaret odasının Rus du ir mütmerrik hatlar hariç ol- '.m azı. ~gışı 1 er 0 u. _ a lik mevcut bulunduğunu söyle k 
güzergahtaki mürtefi nokta- bı k ld p 1 t d - ı ce tır. .f .1 pingi hakkında yaptığı tetkİ 
]ar.. mak üzere ibugüne kadar dö- ne çe 1 •1• ar am.~n. 0 agı - mişler, Cemiyeti Akvam mec- M. Cooper, refah ve saadete teşrı etti er 

dı Ôyl k kral hukumet te tını rapor halinde ikınat ve 
I . ..,....ak_ Fı"lyos hattının ba şenen hat 830 kilometredir. : .. e '. 1?_. ş lisinde ve Avrupa birliği tetkik malik bir Rusya"nın senede üç ANKARA 7 (Telefonla) _ 
..... T f · k kılını tevdı ettıgı M Yorga · !etine hildirildiği yazılmı><tı. langıç noktası olan lrrna.'k mev ravers ve müte errık a - . • . ·. . komısyonunda müşterek bir ha milyar dolar ithalatta buluna- Gazi Hazretleri dün akşam ye- ~ 

samile bu deir ve çelik kitle- sıyası fırkaların harrcınde bır reket tarzı takip edilmesine ka b'J .. . ·ı • 1 . . f ı Oda raporun muhteviyat 
kii 670 rakımlıdır. Buradan i- kabine te:ıkil etti. Bu ne vakit- . . ı ecegı~ı ı ave ey cmıl?tır . ni sinemayı teşri buyurmuş.ar mektum tutmaktadır. Maa 
tibaren gittikçe yiiıkselmek- lerinin sıkleti 100 bin tondur. ten beri devam eden parlamen rar ver~ışlerdır. . • VAŞiNGTON, 7 A. A. - 1 ve halkın içinde yer alarak fil- fih bizim öğrendiğimize gö 
te ve Çarııkırıyı geçti:kten son- Bunun kanii için iki bin ron- to ananesine muhalif 'bir hare- Bu lhu_kın:;etler, zıradı buhr~ Beynelmilel ticaret odası kon- mi takip etmişlerdir. Oda tetkikatı neticesinde D 
ra Batıbeli silsilesinde en yük hık elli vapura ve karada 20 m~se esıne e temas e erek zı- 1 gresinde dolaşan bazı rivayetle Programın ikmalini mütea- hili piyasada Rus dumpingi 
sek irtifaııu ,bulmaktadır. De- tonluk 4850 vagona ihtiyaç ket olduğu için km/ Karolun r~ı ~ah~ullerden ~unları~ ye- re göre İngiliz hcy'eti murah- kip sinemada Gazi Hazretleri- madıg"ı neticesine vasıl olm 

· h d · · hasıl olll§tur. artrk kendi dilediği veçhile tı_ş_tıkl .. erı ye.rlere. gore degışen hasası borçlara ve tahdidi tes- nın· seyalıatlarına aı·t bı"r fı'lm nı z sat ın an l400 metre ırtı- t devlet idaresini ele alacağın- k 1 1 yalnız Türkiyeye harici pi 
fada bulunan Batrbeli silsile- nşaatın devamı müddetince ~'.1~ru resım en a. ınm~sı us~ lihata müteallik bir teklifte bu- gösterilmiştir. ' !arda damping yapıldıg-ını t 
sini geçeı1ken hat 1240 irtifaı- her iki hat üzerinde çalışa.'\ a· dan bahsedildi. Bu rivayetler- l~":u~ derhal tat~ık edıl~esı- lunrnak tasavvurundadır. İngi-
na cvkmaktadır. Bu hat üzerin mele .adedi m?htelif zaman ve le b~rabe~ est: de;ik~~lar da nı ıltı?,am ve__ı:avsıye etmışler- liz murahhasları bu hususta be Fırka grupu toplandı bit etn_u=-·ş'-'t.....,ir,,.. _ _,.._,_ __ 
de ~n mühim bir tünel olan üç 

1 

~evsımlere göre S,OOO .Y? Us j t~ze e~mı~ ? . u. a~ıd ~~a;- dir. " yanatta bulunmaktan imtina et ANKARA 7 (Telefonla) - Y e:.rli telefonlar 
buçuk kilometre tulündeki Ba hın 4oo arasında tahavvw ' ' ııuno·~~~·k ar;cı s~ya~~t:n ;. 1k e Frans!z gazetesinin fikri mişlerse de diğer heyetlerle be Halk frrkası yeni grup idare he ANKARA, 7 - Hükum 
ub~li tünelinin açılması dola- miştir. .,ı.şı 1 0 acagı soy en ı. er PARİS 6 (A.A.) - Temps raber bu teklif projesini tetkik yeti, Afyon mebusu Ali Beyin Eskişehir'de Şimens şirke · 
Yısi1e hattın 1400.metre ı'rtı'faa ne kadar yeni hükumet erkanı gazetesi, küçük itilaf komitesi · ld ki ı yaptrrdıg"ı telefon fabrikas 

Arl•f Oruç bey her vesile ile böyle bir deg"i•ik etmış 0 u .~1..7:.a~no unuyor. riyasetinde bugün öğleden e•· 
çıkmasından tevakki -olunmuş- ~ nin pek ziyade memnuniyete ve! ve sonra iki içtima aktet- satın almak fikrindedir. Bu 
t Yarın gazetesi sahibi Arif !iğe mahal olmadığını söyledi şayan şerait dahilinde nihayet Mu:.;rda Milliciler miştir. retle resmi daire telefon! 
u~enup hattında başlangıç Oruç Beyin kefaletle tahliyesi /erse de.. Romanya Hariciye bulduğunu kaydettikten sonra aleyhine.. fabrika tarafından memleke 

' l 600 k 1 F hakkında lzmı't mahkem-ı·o~- nezaretini deruhte eden Prens diyor ki: . d 1 k nc«tası 0 an ra ım ı ev- - ~ G' · b l' ı KAHİRE, 6 A.A. - Hüku'- Çimento fabrikaları mız e y~pı aca tır · 
zip~<>a i6tasvonundan itibaren verilen karar dün aktam lzmit ıga ış aşına ge ır ge mez "Beynelmilel siyaset hakkın S d tt B k k 

....., ' F H · · M B · t t hd'tk' kale! •• ·11 • A k d a e ın · ayma hat gittikçe yükselmekte ve Müddeiumumiliğioden lstan- l'Bnsa arıcıye nazırı · rı da tam bir anlaşma hasıl ol- me • e 1 ar ma er neş- mumessı erı n ara a l 
1400 metre irtifaa çrkmakta- bul Müddeiumumiliğine tebliğ anda telgraflar çekerek iki muştur. Ve böyle olduğu için retmiş olan Veft'cı gazeteler- ANKARA 7 (Telefonla) - O uyor 
dır. e<lilmiştir. İcap e<len kefaletna- memleket ara.srndaki dostluğu pek çok mübahaselere ve tefsir den ikisini muvakkaten tatil et Cimento fabrikalarının salahi- İşten el çektirilen sabık 

Bugüne !kadar yapılan ame me tanzim edilmit olmakla be- teyit edecek hararetli cümleler lere mahal vermesi muhtemel miş ve diğer ikisine de birer ih- yettar mümessilleri bugün İk- lis dördüncü şube müdürü 
liyat: raber muamelesi ikmal edileme kullandı ve 0 yolda cevaplar dir. Küçük itilaf konferansı ya tar göndermiştir. tısat vekili tarafından kabule- deddin Bey men'i muhake 

Her iki hat üzerinde ameli- diği için Arif Oruç Beyin dün aldı. Şimdi kiıl'çük itilaf kon- kında Cenevrede cereyan ede- - Sabık başvhekillerden Na- dilerek memlekette ecnebi çi- 1 karan almıştır. Sadeddin 
yatta bir kaç büyük köprü ve akfam tahliyesi kabil olama- fer.ansının top anıp dağıldık- cek müzakereye çok iyi bir mu has paşa ile Ma mut paşayi ya mentotarmın rekabeti karşısın yin taşrada bir kaymakamlı 
tiinel müstesna olmak üzere mı~tır. Bugün serbeı bırakıla- tan sonra Romanyanın harici kaddime teşkil eder. Bundan kında yapılacak olan intihabat da müşkül bir vaziyete dahil tayini takarrür etmiştir. 
pek az makine kullanılmıştır. caktır. siyasetinde bir değişiklik ol- başka bu konferansın vasıl ol- aleyhindeki mücadelelerine de- olan yerli çimento sanayiinin Müstakil bir namze 
Bugüne kadar 9 milyon 500 Maliye vekilinin imzası- mayacağı noktası tekrar edil- duğu neticeler Romanyada vu vam için eyaletlere gitmek üz- himayesi için hükiimetin teda-
bin metre mika'bı toprak ve mektedir. Küçük itilafın meş- ku bulan hükumet tebeddu··1u··- re trene binmeleri ikinci defa Aydından doktor Etem V t krt t · bir ittihaz etmesini riça etmiş- 1 f kaya kitleleri tahrik edilmiş- nı a 1 e mış gul olduğu diğer mühim bir nün Romanyamn harici siyase olarak menedilmiştir. Mumaile lerdir. saf Bey stanbul te tiş heye 
tir. En fazla çalışılan 1929 ya- ANKARA 7 - Maliye veka mesele de buğd~y meselesi ol- tinin takip ettiği istikamette yhima, istasyona geldikleri za- Mülki teşkilat ne telgrafla müracaat ede 
zında günde 26 bin metre mi- leti veznesinde bir dolandırıcı muştur. Rusyadan her tarafa bir değişiklik husule getinne- man kendilerine içeri girmele- Halk fırkasına mensup olma 
kabı ameliyatı turabiye payıl- lık yakalanmıştır. Meçhul bir gönderilen buğdaylar fiyatları diğini tamamile teyit etmekte- rinin menedilmesi için zabıtaya ANKARA, 2 (Telefonla) - ğını, mecliste muhalif bir p 
mıştır. Ameliyatı tuııabiye es- adam, Maliye vekilinin imzası kırdıkça kırmış, ve buğday ih- dir. talimat verilmiş olduğu söylen Dahiliye Vekaletinin hazırladı gramla çalışmak üzere İs 
nasında dört buçuk milyon m taklit ederek sahte bir ita raç eden diğer memleketler miştir. Paşalar, protesto ettik- ğı mülki taksimata ait proje bul münhallerinden birine ın 
metre mikabı kayayı berhava emri tanzim etmiş, epeyce bir mukabil tedbir almak lüzumu- .konıen .n ... i o(4yramı~ ten sonra geri dönmeğe mec- üç muhtelif harita üzerinde tes takillen namzetliğini vazetti 
etmek için 380 bin kilo mevad para aşırmağa teşebbüs etmiş nu hissetmişlerdir. işte.şimdi Mayısın onuncu pazar günü bur olmuşlardır. Bir takım bit edilmiştir. Bu haritalardan ni bildirmiştir. Ödemişten :M 
dı infilakiye kullanılmış ve tir. küçük itilaf konferansının mu Romanya milll bayramı oldu- halk, kendilerini alkışlamışsa biri bugün mevcut vilayetler tafa Ali Beyin İstanbul m" 
bunları tutll§turmak için üç Vaktinde farkına varılan bu va/ık gördüğü tedbirin ne oldu ğu için şehrimiz Romanya je- da zabıta kuvvetleri önünde da adedini elliye, diğeri kırk altı- hal meb'usluklarından biri 
milyon kapsol istimal edilmiş muamele üzerine yakalanmak ğu anlaşıldı. Küçük itilaf dev- neral konsoloshanesinde bir ğılmağa mecbur olmuşlardır. ya ve üçüncüsü de kırka indir- müstakillen namzetliğini ko 
tir. istenen sahtekar kaçmıştır. Jetleri gelecek buğdaylardan resmi kabul yapılacaktır. Hiç bir hadise olmamıştır. mektedir. • cağı şayidir. 

-- ~ ---- - ~ - --naÜrile bakılmakta iken, iti-sutilC bir itilaf aranmış ~se-tablyCŞu olacağa - benzeyor: ehemınryetine işaret etmiştir.- vale etmeğe !kanuni lbi;-rn 
~ 1 H f 1 k s· .... ı· 1 B Iafnamenin metni yazılırken de ıbulunaı?amıştır. Şimdi in- Cemiyeıti Aıkvam meclisinde Gerek Çekoslovakya ve ge- buriyeti olmamakla berab : * ir ile a ta 1 tyaSl Cffia ile * ir iş sarpa saıımıştrr. giltere ve ltalya noktai nazar- meseleyi halletmek ve Lahey rek Fransamn da noktai na- eğer ihtilaf gelir de oraya d 
;ı İ!lıtilafın hangi noktada ol- !arını ayrı ayrı Fransaya bil- ma!Ikemesine gidilmeğe ma- zarları, Almanya g~bi mesele- yanınsa, eflkirt umumiyenin 
-•vwwwvwwwwwwwwwwwwww duğu peık sarih değildir. Fran- dirmişleroir. Her iki noktai ni olmak. Fakat mümkün o1- nin Lahey mahkemesine git- İngilterenin tazyi.kine muk 
Geçen sene Londrada im- 1 şist idaresinden evvel, teslim sızlarm, 1935 senesine 'kadar nazarın da yekdiğerine teva- mazsa, ·hukuki cihetin tetıki- mesine mani olmak olduğu vemet edebileceği çok süPh 

zalanan bahri tahdidi teslihat edilen bir hakkın Faşist idare- mevcut harp gemilerini ay- fuk ettiği söyleniyor. Binaen- . ki için Lahey mahkemesine anlaşıhy.or. Şukadar ki Al- lidir. 
konferansının krovazörlerin sinin teessüsünden sonra in- ni nispeti muhafaza etımek aleyh Fransızlar, on gün son- havale etmek. Yani Almanla- manya Lahey mahkemesine 
tahqidinc ait ahkamına Fran- kar edilmesi İtalyaya ağır gel- şartile değiştirmek, yani yer- ra Avusturya - Almanya me- rın noktai nazarlarına göre, gitmeden kendi le!hine, Fran
sa ile ltalyanın iştirak etme- diğinden Londrada muahede !erine daha yenilerini inşa et- selesi müzakere edileceği ve meselenin yalnız iktısadi ve .sa ise, mahk~eye gitmeden 
dikleri malfundur. Londra imzalanmamıştı. mek istedikleri ıbildiriliyor. tahdidi teslihat meselesinin hukuki safhası varoır. Almanya aleyhine hallini iste

Hafta arası - çarşanba g 
nü - Fransada Reisicümhı 
luk intihabı yapılıtt:ak Şim 
ki Reisicümhur Doumerı 

bahri tahdidi teslihat muahe- Fakat Londra tahdidi tes- İhtilafın daha ,bazı teknik görüşüleceği zaman gelip çat- Fransızlara ve ÇekosLG\"ttk- yor. Fransa ihtilafı ·hakeme 
desi bu yiizden beş tal'afh, ya- lihat muahedesi Fransa ve İ- noktalara da şamil olduğu söy makta olduğu bir zamanda tara gelince; bunun iktısadl havale etmeğe de taraftar gö
ni İngiltere, Amerika, Japon- talya tarafından imzalanma- leniyor. Bu nokta müphem ol- tecerrüt halinde kalmış bulu- ehemmiyetini takdir etmekle- rünmeyor. Gerçi Almanya ile 
ya, Fransa ve İtalya arasında drlcça; tamam olmayacağı ci- mak:La •beraber, şurası sarihtir nuyorlar. berab!!r, i!ktısadiyatın Avrupa- Fransa arasında, rhtilafların 
olacağı yerde üç taraflı kal- ihetle, ve Fransa ile İtalya ara- ki Fransız - İtalyan münase- · * * * yı çdk meşgul ettiği bu sıra- ,hakeme havale edilmesi için 
mış İngiltere, Amerika ve Ja- sında bir inşaat ı :ıbetinin, batı geııgin bir manzara irae ı da, ıbunun siyasi cephesini de ıhir mukavele vardır. Fakat 
ponyaya inhisar etmişti. İngiltere, Amerika ve Japon- etmektedir. Diğer taraftan Avusturya - unutmamak lazrmdır. Fransız 1925 te Lokamo muahedeleri-

Fransa ve İtalyanın Lon- ya arasında teessüs eden nis- İtalyanlar, Fransanın iti- Alm~ny.~ ~mrük itti~adı me- . gazeteleri, Fransanın ikinci le beraber imzalanan lbu mu-
dra muahedesine iştirak et- betleri . de altüst edeceği I laftan geri döndüğünü iddia selesı gunun. meselesı olmak- bir "Sedan,, a razı olamayaca- ıkavelede Fransa, mukavelesi
memelerine sebep, İtalyanın cihetle, Ingiltere ve Amerika- ediyorlar. Fransızlar ise, bir ta devam edıyor. Mesele 18 ğını yazmakta ve bunun siya- nin imzasından evvelki sebep
Fransa ile bahri müsavat is- nın tavassutile Fransa İtalya 1 entrikaya kuıban olduklarını mayısta toplanacak olan Ce- si cephesini tebarüz ettirmek- ler dolayısile çıkan ihtilafla
temesi idi. Fransa Vaşington ile anlamıştı. İngiliz Hari- ı iddia erliyorlar. Ve bu entri- miyeti Akvam meclisinde mü- tedirler. Çekoslovak Hariciye ra raci ol.mıayacağı münderiç
konferansında büyük zırhlı- ciye nazırı Henderson'un ge- ,kanın amilleri olarak ta gah zırkere edilecektir. Heı· iki ta- nazırı Mösyö Benes, bir kaç ti. O zaman bu kaydın mana
ların tonajı tesbit edilirken, çenlerde Faris ve Romaya gi-

1 
Ingilizleri, g<1h Amerikahla- . raf ta şimdideıı mecliste ken- gün evvel, irat ettiği bir nu- smı anlayamayanlar şimdi 

İtalyaya teslim ettiği müsa- derek aradaki itilafı temin et- . rı gösteriyorlar. Londra- di noktai nazarını müdafaa tukta kendi hükiimetinin nok- Fransanın istihdaf ettiği ga
vat hakkını -bu defa Londrada tiğini hatırlarız. Bu İtalyan ı da İngiliz Bahriye ne- için lıazrrlanmaktadır. Alman- tai nazarını etraflı bir surette yeyi öğrenmişlerdir. Fakat F
~abul etmek istemeyordu. Fa- Fransız itilafına bir emri vaki .zareti müsteşarının tavas-. : ların takip edece'kleci siyasi izah etmiş ve bu meselenin ransanın meseleyi halııeme ha-

i·!r~~;.·~ 

1924 senesinin 13 haziranın 
intihap edihnişti. Reisicümh 
run müddeti Fransada ye 
sene olduğuna göre, gelce 
ayın 13 üncü günü müdde 
bitiyor demektir. Fransız l< 
nunu esasisine göre, Rei 
cümhurun ıbir ay evvel in 
hap dilıınesi lazım geldiği 

güre, çarşanba günü inühab 
yapılması lazımdır. Garip .b 
tesadüftür ki, bu defaıki Fra 
sız Reisicümhuru, Fransad 
üçüncü cümhuriyet ilan e<fi 
dikten sonra 13 üncü Reis 

..... .. iıf,1:-M 
r ,.. 

~ ......... ~_..., 



Şehir meclisi diin de toplan- biyo bahane edilmiş değild~r. 
dı. Salah Cimcoz ve Vasfi Ra- Bu sö:&iin geri alınmasını n~a 
fit Beylerin meb'usluğa intiha- ederim. O vakit kambi~o. m~
bı ve Kara Mustafa zade Ah- saadesi henüz gelrnemıştı. Bı
llıet B. in istifası üzerine inhi- )filıare geldi ve şişeler ~l~dı. 
ıaı eden iiç azanın yerine en 1 Esasen bir şirket şişeler ıçı.1?d.e 
fazla rey sahiplerinden Azmi, pastörize edilıni§ süt tevzıını 
İhsan Arif ve Ahmet Halim B. teklif ediyor. İtilaf edilirse ~u 
ler yedek a7alıktan asliye geç- işte bu suretle hallolunur . ., e-
tııek suretile meclise iştirak et- di. . . 
tiler. Yeni aza Iıey'eti umumi- Sıhhiye encümeoının 
" kd. d'Jd' mulıatası ,eye ta ım e ı • ı. .. kında ayrıca 

Darülaceze Mueısese ~ak . . de bir 
1. .. ıhh. encumenının Müteakiben muhte ıt encu- s ıye 0 da okundu. 

hıen tarafından Darülaceze hak mazbatası vardı. poru ,·ıe 
· ürnen ra 

k.nda tanzim edilen rapor okun Mııhtelıt e~~ . ·n mazhata-
l .. ıhh'"e encum-enını 

! u. Rapora nazaran encumen s ~J yni mütalea-
a1.aJarı toplu ol· ak müessese- sı h< men ıı;;ıen ~u Yalınız 
Yi gezmiş yatakh:ınc kı<mının lan ihtiva . ıdyor f ·k b' r ihtilaf 
ı ' · ki ·· esclesın e u a 1 

evazınıı biraz r.ol;raıı oı?1~. ~ sut m Sıhhi e encümeni Kre· 
beraber temiz ve va1.iyetını 1~ 1 v~rdı: ... t ~in edilmek üzere 
görrnfü,lerdir. Mutl:>ah kı~.ın_ı ı- şı~ sutu e amma lüzumu ka
se · d ""ld. En ınuhıın muessese n . .. 

t-.:mız egı ır. . d . k alınmasına ihtıyaç gos 
kı · t k·ı de 1 k"eS tc mız o- ar ıne . .. 
~mı eş ı e 1 . ' - • - • d" · halde muhteht encu-

lup çocuklar fcıının !'m.rettıgı ter ıgı a lüzum görmüyordu. 

:::;zdar· ba;ıl~ap~!~~~~::rse~r:~ ~:; !~:elesi etrafında ~ir hBa_Y 
ve ıya nı d . ı· .. akaşa cereyan ettı ır 

ne kadar cıkmıs ise de te rıcen l ı mun . f:k ·ııe 
tene-zül ~derek yüzde 37 ye kısım aza .me~ alınması t ı ;~i 
k d '· . . t'r Daha da ir:ece- İ§tirak ettı, bır kısmı ~ m . 
~? .. ar _ınmdı·~~~ktedir Encümen 1 Yalıuz sütlerin ıslahı luwmun 
.,ı umı t c ı · f' . •f k dı 
azasından İzzet Kamil B. ve ı- da ıttı a - var · . . . 1 ·ı "tl ·n Nakiye hanımın ı.ıraz arı 
Yatta çocuklara ven en su. erı , N k. H söz aldı; 
de müessir olduğu ~al'l;aatı.ndt Bu s~~~~sin:n ;~eey'eti muhte-
dir. Cocuklara emzıklı &ışe er - u 1

- • • dil-
alııı~as~ icin müteaddit defalar remece asa~ıyetle ta~%yo~um. 
llıüracaat edi!mis ise de kam- mekte ol~u~u~u t: mevcut o
biyo bahane gösterilerek alın- Fakat ya nızk reş memleketin 

lan 150 çocu - mu 
nıamıştır. kl d r Sütler mag" şus ve 

135 Çocuk cocu arı ı · 
Hali hazırda Kreşte ı 35 ço- fena ise gerid.e kala~lar ~~n; 

tuk vardır. Fakat yatak noksan dan müteessır degıl mıdır:· 
olduğu için bunlıır hazan ikişer Biz buradaki çocukları temız 
hatta ücer Y.işi bir arada yatırıl gıda vermek suretile besl.7ye
ınaktad;r. Bir kıs ım çocııklar cek, soğuk ve sıcak su, guneş 
da tahta sıralar üzerinde kal- banyoları yaptırmak suretile 
ınıstır. Son günlerde 20 yatak bakacağız- Ala! Fakat bunlar 
daha ilave edilebilmiştir. Bakı- hayata atıldıktan sonra.~u 
cı kadmların adedi azdır. Bir refahı bttlabilecekler mı. .. 
kadına 10 çocuk iFabet etmek- Bulama}ınca da belki de ~e.na 
t d. B' 1 1 Kre~te ço- ı'nsanlar olacaklardır. Fennı ıne ır. ınaena ey ı ' · 'h ı 
cuk bakıcı kadınlar yetiştirmek kar etmiyorum, temizhk ı ma 

·ı . edilsin demiyorum. Bu çocu.kitin teşkilat \'Ücude getirı mesı 
muvafık aörülmektedir. lan biraz daha mütevazı yetış-

,, . tirir ve biraz da diğerlerile ala-
Dilenci tevkifhane•ı . · · ı k 

Bir de müessesenin dilencı kadar olursak daha ıyı o ur ~-
k naatindeyim. Bu itibarla siit ı-

tevkifhanesi vaziyetinden çı .a· · l k kara 
tılması ıu·· zumu müdafaa edıl. • şini kreş işı 0 ma :an ç'.. -

- k umumi bir şekılde mutalea 
Ilı.ekte ve, şayet dilencilik bır etra mek daha doğru olur.'.' De. di:· 
cürüm ise bunun yükünü şehre Ve Nakiye H. ın bu fıkırlerı 
Yükletmek doğru değildi~ den~ "Bravo" seslerile karşılandı. 
lııekte, rnE'lam ve gem; dılencı- p 

~ ı ı Tevfik Salim f· nın le..:n mu·· ~seseclen uzak aştın -·' ~- mütaleaaı 
lııası lüzumu müdafaa edilmek k" 

Tevfik Salim paşa da Na ı-
tedir. H ın fikirlerine karşı: 

Belediye reisinin izahatı ye · l . dah 
d. B _ Su ve süt mese esı a 

Beledi.ye reı·sı· Muhid ın · d • d B 
fazla .,,.bir işid.ir, og .. ru ur. u 

bu hususta izahat verdi; ,,- d d . h'l' muhtelit encumen e o 
- "Mutbak vaziyeti ıslah e- ış a a k b' · te . . ruyor, kolay çıkaca ır ış 

dilmiştir. Yemekhane esas ıtı- değildir. Binaenal~y~ bu ~alle
barite temizdir. Fakat kışın ace dilinceye kadar elımızdekı ço
ze burada camasır kuıuttuğu i- cuklan ihmal etmek te . doğru 
~in fena bi; kok~ı hasıl oluyor. deg"ildir. Bir de kre. ştekı ç. o~uk 
Maamafih .-anıa~ır kurutma i- tı 

' ·ı ı Jarı şedaide mukavım yetış ~ 
Çin ayrı bir yer yapılmakta 0 • -- • d ap 
<lug-undan bu mahzur da defe- ceğiz diye pislıge ı rnan y -

malarına müsaade etmek an

Doumergue'e karşı ileri sü- yi ıkim teşk·il· ederse etsin, 1 için mutlaka Cemiyeti A:wa- I meı.elelerin müzakeresine işti- mayınca Çankof'a teklif edil
:ü•11hurdnr. Ayın 13 üncü rülmüş ve mağlfip olmuştu. Briand harıcıyede kalacağın- ma da aza .olmak meselesi bu rak ettirilmemiz manasız bir di. Bu ikinci zat ta kabineyi 
günü 13 üncü Reisicümhuru~ Briand'm mtimallerini za- dan o kadar emin idi. Vclha- şekilde halledilmiş oluyor. harekettir. Bu.gün siyasi mese teşkil edemedi. Buhran iki 
ıntihabı bu iki !renklerce meş yrflatan bir .at:nil de yerine sıl Fransada Reisiciirnhurluk Bunun ve bundan evvel veri- leleri iktısadl meselelerden a- hafta kadar devam ettikten 
lltn rakamın bir araya gelmesi başka bir Hancıye nazırı bu: intihabına dört gün kaldığı len karar üzerinedir ki biz de yL-mak mümkün değildir. sonra nihayet Liapçef'in riya
ı1amzetleri kcrkutmasın!.. lunamamasıdır. F;an~~ Han •halde ortada henüz belli baş- Rusyada komisyonun mesai- mcshur sö?A!ür: Halkın karnı setindeki eski kabine olduğu-

Kimin Reisicümlmr olaca· tan daha ehem~ı~e.~lidır. Re· 1ı bir namzet yoktur. sine iştirake davet edildik ve <loYınaymca, hükumet iyi yii- gibi yerinde kaldı. Kabine me-

diiecektir. Siit şiseleri için kam 

ğına gelince; en kuvvetli nam- ciye nazırlığı Reısıcümhurluk- * * * Hariciye veıkili Tevfik Rüştü riimez. Hükumet iyi yürüme- selesi de intihabatm neticesi-
ıet simdilik Hariciye nazırı .. "-ı.ur bulmak kolay am- Bey yakında Cenevreye gide- yince halkın karnı doymaz. ne kadar bu şekilde halledil-
M. Briand görünüyor. Fakat ısıcuıuu b lmak Hafta arası Avn>n!> birli- c kt' r ma, Hariciye nazırı u. . ·- -,...... ~ ır. Bunların biri iktısadi, biri de t '· 
lıriand Reisicümhurluğu ka- .. k.ldir Briand da harıoıye- ğini tetkik eden komisyon da Anca~ bize gö?derile:ı da- siyasi meseledir. Fakat hangi- Romanyaya gelince; Yorga 
buı etmeyeceğini söyl~işt.ir. ~~şı 0

1ıkadar ayrılması ~an- Cenevrede toplanacak Koımis- 'Ve~, .k~ı~yon~n. ik~ısad~ me- si hangisinden ayrılabilir. Her kabinesi, Romanya meclisini 
Bununla bernber, Briand ın ıs- sız bir ru.··.kn~ .olmuştur kı, ner

1
_ yon, geçen martta Pariste top- saısıne ıştıra'k ıçındır. Fı!haki- halde bu defa davete icabet e-, feshetti. Esasen Yorga iktida

nıi bilhass: sol cenah fırkası hangi bınncı derecede beyne lanmış ve tayin edilen bir en- ka ruznameye bakm.ca~ komis- dişimiz bu vaziyeti kabul edi- ra geçer geçmez bu neticeye 
tarafından ortaya atılmıştır. milel bir kongrede "Briand''sız cümen iıki rapor kaleme al- yonun bu 15 mayıs ıçtımaında şimiz manasını tazammun et- emri vaki nazarile bakmak la-
İkinci bir namzet ayan reisi M · alıha mı«tı. Raporların biri, teş.kila- üç mesele ile rneşğul olacag' ı , mez. zımdı. Meclisin kahir ekseri-

. , bir Fransız hey'etı mur .. : .,. İ 
bouımer'dir. Fi1hakıka ayan kb'l mu"kil ta aitti. kindsi de bu 15 ma- anlaşılıyor: * * * yeti köylü fırkasına mensup-

! sası tasavvur etme ı e " . 
reislerinin Reisiciimlıur om~- dir. Briand da kendisini h~ı- yıs içtimaının ruznamesi idi. 1 _ Teşkilat raporu. tu. Bir hükumetin mecliste 
lan Fransada adeta teamul ciyenin 

0 
kadar esaslı bir ~- Teşkilata ait raporla birlik Ba1kan ko,nsularımızın iki- kendi mensup olmadıgı bir fır-

haJindedir. Ancak Dou:xıer nü addediyor ki, son kabıne teşkilatı Cemiyeti Akvam teş- 2 - Dançiğ şehrinin de ko- j sinde de çıkan lrnbine buhra- kaya istinat etmesi garip gele-
74 yaşına vaıımış bulundugun· buhranı sıralarında •kaJbine te~ ık:ilatma raptedilmekte<lir. misyonun iktısadi faaliyetine , ııı ayrı ayrı . ekillerde halledil- cekti. Binaenaleyh bugünkü 
<lan ihtimal ki Fransızlar, kilini kabul edip etmeyeceğı "Faıkat,. deniliyor "komis- iştirake davet edilmesi. di: Bulgaristanda Millet mec- vaziyet\ mantıkidir. Fakat 
lııüddeti bitmezden evvel sek- kendisinden sorulduğu zaman, yon, Avrupalı olup ta cemiye- 3 _ İ<l<tısadi meseleler. tisinin müddeti bitmişti. Liap mesele, gel«ek ay intihap e-
seni geçecek olan bu adamdan demiş ki: te dahil olmayan ve yahut Av- ı;ef kabinesi istifa ederek ye- dilecek mecliste hükumetin 
daha genç bir Reisioümhur _ Han·ciye nezareti ile _o nıpalı olmayı.p ta cemiyete da İk,tısadi meseleler arasında rine bir büyük Ko,alisyon ka- e-kseriyeti kazanıp kazaııama-

- -····- -
Cevap vermiyen 

müesseselere 
ceza kesilecek 

Ticaret odaıı meclisi önii 
müzdeki çarşamba günü topla 
nacaktır. Meclisin bu seneki iç 
timaında mühim bir karar itti
haz edil«ektir. 

Ticaret odası bazı müesse . ·: 
selerden lüıı:um gördükçe ma-
1\ımat istemekte, fakat bir ta
kım müesııeseler odaya cevap 
vermemektedirler. Oda malü
mat istemek için müracaat e
dilen müesseselerden cevap 
vermeyenlere beş liradan }ÜZ 

liraya kadar ceza almayı muva 
fık görmüştür. 

Keyfiyet oda meclisine aı:ıe 
dilecek ve karara raptı istenilc 
cektir. Çarşamba günü toplana 
cak meclisin keyfiyeti ta:;vip 
edeceği tahmin edilmektedir. 

Borsa siınsarları 
Ticaret borsası meclisi ida

resi borsada mubayaacı ile tüc 
car beyninde mutavassıt vazife 
sini gören simsarların kaldırıl
ması için İktısat vekaletine mu 
racaat etmiştir. 

İktısat vekaleti bir taraftan 
bu meseleyi tetkik ederken sim 
sarlar da borsa komiserliğine 

müracaatla l~ım gelen eveafı 
haiz olduğundan Borsaya tiic
car olarak kaydedilmelerini is
temişlerdir. 

Ticaret borsası 
nizamnamesi 

Ticaret borsası tadil edilen 
nizamnamesi henüz İktısat Ve 
kaletinden tastik edilmemiştir. 

Borsa dahilinde ve haricinde 
iş yapan, ticaretle uğraşanların 
vaziyeti bu nizamname ile çok 
yakından alakadar bulunduğun 
dan bu işi takip için Ankaraya 
bir hey'et gidecektir . 

Sigorta tarifeleri 

Frank 166 Pezeta 22,59 

Liret 2ı2 Rayt .. ark50,5ıl 

Frank 8. 117 Zlotl 

Drahmi !15,2~ PeagO 

Frank 1. 8 iti Ley 

Leva 

Kambiyo 
hariri 

30,50 Dinar 

84 l Çervonçe 

f Allın 

' 

Mecidiye 
Banknot 

- .. 

24 

37 

25,00 

75 

904,00 
!16,00 

260,50 

Esham ve Tahvilatııı nevi 
istikrazı dahili 9ii 

96,00 

istinat etmeyor. Daha ziyade 
bir şahsiyetler meclisidir. Ger
çi Romap.yada intihabatta hü
kumet daima kazanır. Fa
kat şimdiye kadar an'
ane haline giren bu va
ziyet daima iktidarda bulu
nan hükumetin müesses bir 
fırkaya istinat etmesi ile te
celli ediyordu. Köylü fırkası 
gider liberal fıııka gelirdi. 
Liberal fırka gider, yerine 
köylü fırka geçerdi. Şimdi
ki hükumet bir şahsiyetler 
hükumeti olduğuna göre, aca
ba int~habatta ekseriyeti kaza
nabilecek mi? Kazanamazsa 
ne olacak? Kral, kazansa da 
kazanmasa da şimdiki hüku
meti iktidarda tutmak ister 
gibi görünüyor. Acaba o za
man Yugoslavyada oldugu gi
bi bir idare şekli mi vücude 
gelecek? Her şey gel~k a
yın ilk haftasındaki intihaba
ta bağlı görünüyor. ısterler. Painleve den de bahse- kadar me<>uuliiın ki Başveıka· ıhil olan devletlerle daıhi teş- da işsizlik, zirai kredi, transit binesi teşkiline teşebbüs edil- masıdrr. Şimdi.ki hüklımet Ro-

dilmektedir. Bu zat hatırlarda ""' ğ riki mesai edebilir.,, Binaen- gibi ·ehemmiyetli meseleler di. EvveHi Malinoi kabineyi manyanın büyük fırkalarının 
<I let işlerini de deruhte e~e e ale·"" k,,...,•..,ona dahil olmak vardır. Bizim yalnız iktısadi te0ı..it edeceıkti. Muvaffak ola- h · b' · dıo "rud do" -1\ KRjjıl 

....,~ı!..ı.loı-~2u4:....llintuı.ıihwa~b~a~t~ın~d~a~s~o~s~- .ı._~...i.. ....... ...:i··...oJ'~ıleJ-a·ı.....Dı!Ub~ın~e-::_ı..:.:.:.::Y..:.:_" .::.;.:.~ __ ·~~J ------------....:--~--------..:_----------....!.--:'l"' __________ ~----------.:....:_~ıç::._;:~ır~ı~n~e_:::g.:.::a:n:_::.ır:.:.:u~y~a:._ __________ ~A:h:m::::etŞv~. 
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A srm um desi "Mll/lyetfr" 
8 MAYIS 1931 

l:>AREHANE - Ankara cadde11 
No: 100 Telsraf adreai: Milliyet, t .. 
tan bul 

Telefon nwnarıılanı 

2431 t - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
O Türlı::lye için Hariç için 

3 ayiıfı 400 kurut 800 kurut 
6 " 750 H 1400 • 

12 • 1400 " 270() • -----Gelen evrak geri verllmez 
Mıiddeti ıreçen nüılıalar 10 kurut 

tur. Cazeta •• matbaaya ait itl• 
için tr. iidiriyete müracaat edilir-. 

Gazetemiz ilinların -•'uliyetinl 
kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün en fazla hararet 15 enaz 

8 dL Bugün ruzg!r müteha will 
ve hava açik 

rFr· liKW 
Kar helvası 

Nasrettin Hoca dermiş ki: 
- Kar helvasını ben icat et

tim amma ben de beyenmedim. 
İşittim ki İstanbuldaki ban

kalardan bazıları sabahleyin i
şe başlama saatini sekiz bu
çuk olarak tesbit edecekler ve 
öyle tatilini de eksilterek bir 
saate indireceklermiş. Bundan 
maksat akşam üzeri erken çıka 
rak eğlenmeye vakit kalmasını 
temin imiş. 

Bilmem neden bizde bulun
duğumuz yer ve zamanın ica
batını idrak edememek inadı 
vardır. Hükfunet daireleri do
kuz buçukta işe başlarken hu
susi müesseseler sekiz buçukta 
başlamayı daha faydalı bulur. 
İstanbul mekteplerinde ders se 
kiz buçukta başlar, talebenin 
15 dakikalık ta bir temkini ol
duğu halde yine mektepler ilk 
dersin dokuzda olmasını iste
mişlerdir. Çünkü sebebi basit
tir: İstanbul geniş bir şehirdir. 
Ekseri fakir ve orta halli kısım 
varoşlarda oturur ve vapur ya
hut trenle gelip gider. Sekiz 
buçukta şehrin iş merkezinde 
bulunabilmek ve tarifeleri ona 
göre ayar etmek için bir çokla 
rının saat altıda yataktan kalk 
malan Lizımdır. Eğer yukarı 
Boğazda oturuyorsa bu da ka
fi değildir. V akı3. fabrikalar er
ken başlar, lakin amele fabrika 
civarında oturduğu için bunda 
müşkülat yoktur. Halbuki ban
ka mahallelerinde ikamet edil
miyor. Bankalara kolaylıkla 
gidip gelebilecek olanlar ise al
tında otomobili olanlardır ki a
dedi pek azdır. Bu haberi bana 
verdikleri zaman Nasrettin Ho 
canın kar helvası için söylediği 
söz aklıma geldi ... 

Biz mutlaka hususiyetimize 
uymıyan şeyler yapmak illetile 
mi ma!Uluz? 

T erkos ! T erkos ! 
Allah nzası için şöyle başı

nızı ellerinizin arasına alarak 
düşününüz: 

Şu Terkos şirketi meselesini 
kaç senedir işidiyorsunuz .. E
minim ki bu davanı.ı ne zaman 
başladığını bilemezsiniz .. Buna 
rağmen iş hala düzelmedi. Ga-

Askeri bahlsler 
Prens Andiryanın kitabı 

il 

• 

1 

' . 

"ilk taarruzda Yunanlıların kendi sağ c•nahslarında 
to,"?ladıkları merkezi sıkletlt- man•vra yapmaları Es-

Eskiden kalan kıymetli eşya ... 
kişehir ve KiJtRhya v• hava/isinin tarafımızdan lahit- Kışın at1)Şin karşısına ge- ı tasd~k ede.r gibi ıbaşmıı salla-
yesinl mucip olmuş - Sakarya meydan muharebesi- çip !kitabını okumaktan baş'ka dun. 
Yunanlılar Sakaryadan kendi arzulartle değil, Türk eğlencesi olmayan yaşlı dos- \ Nrhayet bir i•ki saat sonra 
mukaııt1meli yiJ:ziJnden geri çekilmişlerdir - Tarihle tum oldukça zengin bir adam- çekilip gittiler. Bir kaç gün 
emsali giJrülaıt1ye11 bir lrolordu kumandanı, telımll dı. Zevcesi öleli epi olmuştu. 1 sonra oğlumun evine gidiyor
kofordusuyla birlikte meydan muharebesinden kaçı- Bir oğlu vardı. O da evli oldu ' dum. Belki de içimde gelini.m-

gor - Buna sebep 1ürk sllngDsüdür.,, ğu i'çin baıbasından ayrıydı.. den bir vesile bulup intikam 
(İnönü _ Afyonkarahisar) 1 olarak çekilmiş olduğunu iti- Kendisini her ziyaret edişim- almak arzusu vardı. Fak.at lben 

cephesine karşı Yunan ıoırdusu raf ediyor. Eski Yunan Prensi de bana anlatacak bir şey lbu- yedi selkiz aylrk tomumu •gör
nun 1921 yılı Temmuzunda Sakarya'ruın Gazinin ve onun !urdu. Bu gün ne söyliyecek mek için gi<liyordum. 

diye kendi kendime düşünür- TıOI'Unumu yatağın.da uyur 
yapmrş olduğu ilk taarruwa arkadaşlarının büyük bir ese-
iki tarafın · kuvvetleri müsavi ri olduğunu itiraf eylemek ken gülerek dedi ki: huldum. Sonra gelinime döne-
olduğu halde Yunan ordusu- mecburiyetinde kalıyor. Yu- - Gençlerin ihtiyarlar üze- rek odadaki eşyayı gösterdim; 

rindeki isıhbdadma hiç diye- - Kızmn lbunlar ne kadar 
nun, kendi sağ cenahında ıbir nan ordusunun o zamana ika- k 
merkezi ısiklet teışıkil ederek dar malik bulunduğu şevk ve ce yok Geçen1eııde oğlumla çok .. Şurada ıbi,r çocuk esvalbı 
Tiliık Gaııp ce;phesinin sol ce- Jı.eyecanı kıran, Yunan zabit- gelir•im ·beni ziyarete gelmiş- orada bir ıkundele parçası .. Şu 
nahını ku§.atmak suretile yap- 'ıerinin gözlerini ilk defa yıl- lerdi. Genç kadın kendini zap masanın üzerindeki ~esimler 
mış olduğu manevranın Türk dı:ran Sa<{aryadaki Tiiıik ınu- tedemedi, eni ;damın baştan nedir.? 
cephesini çekiLmeğe . mecbuır ka:vemet ve müdafaası ile mü başa düzeııtilmesıni ve lü2!Ufll- Gelinim izah etımeşe başla-

suz hir çok eşyanın kaldırıl- dı; 
eylediğini, :binaenaley\h Yu- ıkerrer mu!~abil s:ıldırışlanJır. 

masını söyleili; - Bu çooıJk esvabı tıorwıu-
nan seV'kulceyşinin Tüıık Garp Sakarya' da Yunan kumandanı 
ceJ)!ıesi karşısında · hariz bir nı şaşırtan, 'bu defa ağll"lığını - Mesela, diyordu, şurada- nuzun da!ha 'küc;·ükıken ğiydir-
üstünlük göstermiş bulunduğu ve üstünlüğünü hissettirm~ 0 _ ki modası geçmiş irili, ıufalklı diğimiz eııvaıptrr. Şimdi Gtendi
nu iddia eden prens !hazretle- lan mahirane Tüıık sevk ve i- hir takım ııaatlara ne lüzum sine dar geliyor. O kurdele 
ri, Yunan ordusunun vücuda daresidir. var?. parçası da oğlunuzla nişanlan-

Yalnız bu mu? Her şeyi ka- dığı:m zaman birlikte geçirdi-
getirdiği büyük ve dar çenhe- Prens Andrya, harp tariıh- rıştırdı. Her Üı!yi altüst etti: ğimiz bir i!ki saatın bir hatr.ra-
rin içinden, Türtk ordusunu !erine en kıymetli bir vesika B 1 h · · ılc ld sıdır. Bu kurdele 0 zaman be-
.kurtaralbildiklerinden dolayı olmak için 'bunu itiraf ediyor. - un arın · epsmı a ı:r-

malı, diyordu, !bunlar sadece nim ·'-aş·-daydı Bu :kıymetli 
Türk kumandanlarını me11het- Hatta ilk defa şaşıran, ilk de- "' mu · 

moktedir. Bu !bapta tarafmıız- fa maneviyatı kırılan bizzat t.oz yığınıdır. bir ıhatıra d·eğil midir.? Resim 
dan söyleneıcelk sözler höyle prens ·hazretleri olmuştur. Ki- Ben genç ıkadının bu tahak- leri söyLemeğe hacet var mı .. ? 
bir makalenin içine sığamıya- tabın her yaprağında Türk mu kümüne gülüyordum. Fakat Torununuzun her ay çeıktiııdi-

mesele ıbirdenbire ciddiyet ğimiz resimleri.. Bakınız bir 
caık kadar uzun olacağından kaveıneti, Türk sevk ve idare-
onları söylemek baş'kıa bir za- si sözlerini Sakarya için tek- peyda etti. Çünkü gelinimin !birlerinden fa:riklı değil mi.? 

zarif ıparmag"ile işaret ederek Her ay çocuğum"~·~ nasıl bü" 
maına bıralkılmıştır. rar eylemesi, ıonun yılgınlığı- - ~~· 

Dördüncüsü: Kitabın en nın nereden ileri geldiğini an- gösterdiği ve: yüdüğünü bundan ne iyi anla-
milhim noktası, Yunan ordu- !atıyor. Onun kolordusu, bi- - Bunların hiı; lüzumu yok. yoııuz. 
sunun Sakarya meydan muha- zim ordumuzun sol cenahını Dediği şeyler arasında ölen Ben sakin, sakin dinliyor-

sevgili karımın bir kaç resmi 1 dum. Gelinimden intikam al
rebesini silahlarımızın zaferi- kuşatıyordu. Güzelce Kale'ye de vardı. Oğlumun küçüklük maık zamanı gelmişti. Kendi- • 
ne teııkedere!k çekilmesinin se kadar ilerlemişti. Ordumuz, . 1 . d 1. . t f 
bobini sarih olarak· meydana çevr:ilmeıkten kurtulmak için rdesı~ en e ge mım ara ın- sine: 
ÇFka:rma·srndadrr. cephesini oenı;,'.:ıa vermiş ade-

1 
aın · L" 

1 
t - Faıkat ıbütün bunlar 1ıoz 

G k '-J"k 1. b" h , - u.ııuınu o mryan oz yı- yığını değil midir.? Hele şu 
ereık o zaıınan ve gerekse ta, ço te"' ıı ·e ı · ır 1 areket o- • 1 1 k d 1 hala şimdiye kadar, Yunanlı- lan ters cephe ile muharebeyi gınDa~ı ···· .. t .

1
. d B urD~ e .. ,_ . F 

la da. T .. 1 .. · · · k ib ı · d ,_ ln ıye go en ıyor u. en ıyece ... ttm.. aıkat kendi-r ıma uz ço u ıçme gır- aı u zaıruretm e .. a ııştı. k .. 1 · d B. .. 
rniş ı0lan Yunan ordusunun i- Fakat, sol cenahıınızda Prens artı. g~b.m11Y0P um. ıraz gu- mi zaptettim. Burada oğlumla 

· Anıdry · d" k d 1 cenır gı ı o muştum· nişaınlandıg" ı zamanın hatı:rası-
aşe ve ıkmil hususunda ma- a, şım ıye aı ar göıme K deci" ~» 1 h 
ruz kalmış olduğu güçlükler diği ve işitmediği bir direnme k - ı1~anh t 1

101d• unSar ~l~ nı tazeleyen lbir genç kadıru 
·· ·· d A k • h , d k ld B" · "K ıymet ı a ıra ar ır. evgı ı çocuğunun resimlerine mera'k-

yuzun en n ara ya ve ya· ut .<arşısın a a · ı. ızım an- k resi nl · gT lı bir anne görüyordum. Onun 
Kızılırmak nehrine ık.adar iler- lı Sivri,. dediğimiz, Yunanlı'la ocanız~n h t 1

1 
en, sev 1 1 

l k sarf r k Kal.eG d d"kl · zovcemın ı a ıra arı. ehemmiyet verdiği her şeye 
eme ten ı nazar ey ıyere rı rotto a mı ver ı en B 1 k ti" 1 b·ı· , ... en de kıymet v~~•- m~bu-

S k • d · k d · Gii l Kal · · · k 1 - un ar ryme ı o a ı ır. ·u ~····""" ~ 
::ı aı;ra : g~y: e~ ı ark :te .. enı? ~ı~rı ay~ ı Fakat her gün, her saat karşı- Tiyetindeydim. 
zek~~~ mld 3;1~ eyı .d~.ese~: tor T~'.· uz~ enn e pa\r sında blwıdnkları için siz ar- - Çok doğru, kızun; dedim 
ç 1 ış 0 = arını ı ıa e ıp yan urı< ve unan şrapne e tık bunlara bal·mazsınız. İti- çok doğru ... Seneler geçtLkçe 
durd:.la~ 1:~~t Prens And~a rilc:, g~~ ve günd~z bir ya.'tar raf ediniz! Bu resimlere baokrıp bu eşya çoğalacak değil mi..? 
nm ıtaı ı '""Y e yazmıyor. u dag gı.bı ateş ve duman ve faz ta mazinizin kıymetli hatıra- Oh N aıd t ı 
nanllada'.1111 dSa~ilaryafd~n kTeı:.dki k.:laHn kan pr..d"1.tı!arı püskID:- !arını kaç kere tazelediniz .. ? &;nr: ,~:nd~ k~n.dime düşün 
arzu rı e eg , aıı{at ur <lli. er taşın ıbıne yerleştı- O · · :ı.. ı n başk b" du··ın .. 

·· ·· ·· ·· im k · · k" 1 .. f 1 nun tCın 'uun a · a ır ye 
sunl?usu~~ yı , az.a:;;u :c_ve- r Jmış ma ına \~.u en.ok er ka;- re sakl~yınız. Görmek istediği _ Bir gün geleceık.. Büyü-
mT:tık~=-a 8,;~~-yı 1 b e. be~ şılıkillı a~eış-~~l 0 usm· sa~al rak .~ş niz zaman görür, düşünür, ma yen oğlunuzun kansı bütün bu 

ur '""1113Jl'Ud.lunın anz ır l~d er ış cuı er. ungu ~r gu- · · · h t 1 ız ·· ·· ·· d k Jd .. .. l"'k .. -~- ,_, • • zmırı a ır arsın .. eşyayı goz onun en a rra-
ustun u gosteren s"v'"' ve ııua r.eş zıyasmda ve ay ışıgmda B büt"' bu i<ıittiklerim· c ,_ ı 
re kı•dreti yüzünden mağlfrp bir ç-d!{ ·defalar pırıldadı. Gün- en un · 

1 aıK •• • _ _ 

ler ve geceler, Güzelce Kalenin 1 nm emir ve arzusu hilafında ı ki sol cenaıh grupumuzun ge
zetelerin - eski mübadele ha- , :kı ,r gfı':ıi büyl:'t kayalarının a- bütün k910;'ldusile bcra?c~ sa- celi ve gün.düzlü saldtrUjlarm
berleri gibi _demir baş hava- ! ~·asma Türk ve Yunan ölüleri- vuşan ve '·ıt'alarını eınırsız o- 1 dan gözleri yılmış olan Yunan 
disleri arasına girdi .. Ne acına ni bir~birinin üstüne istif eyle- lıı:a k '.Jaşka bir kanada (Yu- r Pr~si kıt' ası ile birlikte mey-
cak şey! di. Bu kanlı sahne karşısında nan sol cuı d:ıma) nakleden, dan muhareıbesinden srvışmış-

8 
1 

b 1 prensin gözleri bulandı, beyni 

1 

ve maz~ret olardt ta "asıl e- j tır, he::n de emir hilafına sı-
aş 0~.. . dön:lü ve si ·ıirleri gevşedi. o. hemmiyet &Ol ~ena.'.~ta idi .. vı~mıştır. Biz bı,nu kendi kita 

Hayvan olmak guç hır şey Kütahya ve Eski.şehirdeki gi- Tüıkler oradan bıze hır muka bındart öğreniyoruz. Onun sı
olduğuna tamamen kaniiın ve bi :. :ılayca itip süreceği bir düş bil taatruz yapmış .olsalardı r vı;ması Yunan orıdusunun ma 
her gün geçtil~çe hayvan o!ml- mania ·hesa;>laşacağını zanedi- bütün o.dumuzu çöle atıp bizi 

1 n~viyatını bü~bütün sarsmış
dığın:ı:a şükrediyo.rum.. y.:·:-J'..l. Güzelce Kalenin tepe- maıhvederlerdi. Be~ ·~u fe~ake- ] trr. Bund?"n ~türü Prens Andr 

Dun gazetelen kanştırırken lcriııden a!:>ı:a kan sellcri,onun tin önüne geçmek ıçın sag ce- ya, müv:uş bır tınguncudur. 
Fatih Belediyesinin bir ilanını bütün ce~·ırct ve ümidini dehe nanı bırakıp sol cenaha gel- Yunan ordusuna fenaltk etmiş 
okudum. Bu iliinda: "Başı boş raüer sürükledi. Ve bir gece, diım. Ordu kumandanı bu na- tir. 
bir keçi bulundu. Bir haftaya (9Ey!Ul) ordu kı.ınıandanı Pa- z~k vaziyeti takdir edecek hal Her tarihi v;:.'.:'anın ancak 
kadar sahibi çıkmazsa satıla- pulasın emri ve haberi olmaksı de değildi. Bu sebepten emir uzun zamanlardaııı sonra daha 
caktır." . zın kolordusunu da beraber a- beıklcme - e liizum görmedim.,. parlak ve açık olaraık görün-

Tekrar edıyorum, bereket larak ibu ıkanlı toruklardan ve Sö" 1 . ~ 1 a bu k 1 düğü hakikati bir kere daha 
· h d --ı· y k l d ık M d z erını sacına ay n o - S-'- f .. versm ayvan egı un. o sa !~aya aıı an ac;tı. ey an mu • h . canlandı. a...arya za erının a 

bir başı boş zamanımda yaka- hare·besinin en can alıcı ve en ordu ku:na.--ıda~ına ~rp. tarı- zı:met ve ehemmiyeti de gün 
lar satarlardı. hası;as bir yerinden (Kuşatma hinde rast gelmmemıştır de- gccıtikce artacaktır. 

FELEK ~aiıadından) oıdu kumandanı- serh doğnıJur. Hakikat şudur , • CİNOGLU 
- -- Y~ufPaşaKadriBeyimethe· z.rkasmdange~Çkı;ı-geri ÇC::--şeydeğildi. Hemen bir hare

der gibi bir lisanla kendisinden ken iki el ıl\:erime ile Kadri ketle zencinin üzerine atılarak 
bahsetmişti Kerime bundan yi biribirlerinden ayırmış genç bu manasız harem ağasını bir 
çok ümitlenmişti. Kadri Beyin kız.ı başka tarafa sürüklemi§- tarafa fırlatmak istedi. Fakat 
merakı d" Pa~:ınm konakta hiç ti. • j muhakemesi buna m5.ni oldu. 
bir şey söyleyip söılemediği Bu iki el zenci Fettahın Y.a- 1 BiHl.kis vaziyeti pek sakin bir 
noktasına toplanıyordu. ra elleriydi!.. ' surette karGılayarak daha çir-

de yeniden kendini hissetmişti nın şeref vehaysiyetini ihlal et 
Şimdi kabil olsaydı hem kendi meden nasıl olurda böyle so
ni bu genç adamın kollan arası kakta konuşabilir?. Genç kız 
na atacaktı.. ı bir taraftan ıbu ~ansızlıık,bir 

Biribirine yaklaştılar, fakat taraftan da sev~ıgı erkekle ~o 
hızlı bir kaç kelime olsun söy- nuşı:_na~ arzusu ıle ne yapacagı 
!emeğe cesaret edemeyorlardr. nı bılmıyor~u. Fakat genç ~~ 
Kerime H. şunu hissetmişti. z~ aklıı~a bır çaregel~ı: nu mu 
Kadri Bey kendisine mühim ıhım vazıyctten k.endmı ıkurtar 
bri şey söylemek istiyor, ya- dı. 

Şimdi ikisi de biribirine bu
nu sormak iıhtiyacile kıvranrr 
ken Kerime Hanım küçük bir 
kağıt parçasına ufacık bir kur
şun. kalemile ve F~ansızça ola
rak şunu yazdı: "Ne vakit? .. ., 

Kerime Hanmı Fettahı gö- kin bir hadiseye meydan ver
rünce son derece hiddet ve kin memek lazımdı. Eğer bu ufak 
le zenciye bakmaktan kendini va'a Kadri Beyin de müdaha
alamadı. , lesile büyüyecek olursa netice 
Kadri Bey bu vaziyette orada. heF halde iki sevgili için iyi 
bir dakika daha kalmayı mu va- olmayacaktı .. 

hut söylemek istediği şeyi ya- Genç adam istikbale dair 
zarak gendine gene böyle mü- bir şey biliyor muydu? .. Ne va
him bir mektup verecekti. Fa- kit biribirlerine varacaklarını 
kat ne olursa olsun Kerime Ha öğrenebilmiş miydi?. 
nım bu genç adamla böyle cad Kerime Hanım sofrda geçen 
de üstünde durup konuşamaz- gece babasının Kadri Beyden 
dı. Kerime Hanrm kimdi?. Saıd bahsettiğini duyunca kızarmış 
~"zam Yusuf Paşanın kızı de- önüne bakmıştı. Fakat ne söy 

•- .H? · 7. Böyle bir kız babası- lediğirıi dikkatle dinlemişti. :r-r ,.,, 

Kadri Bey buna kat'ı bir ce
vap verebilecek, genç kızın ü
midini kuvvetlendirebilecek 
miydi?. Her halde Kerimenin 
beklediği buydu. Sevdiği adam 
den herikisinin saadetini göste 
recek bir cevap olacağını bekli 
yerek ufacık kağıt parçasını 
parmaklarının arasında yavaş

ça Kadri Beye vermek için bir 
harekette bulundu. Fakat bir 
denbire gayri ihtiyari bir suret 
te ~eri çekildi. Daha doğrusu 

fı1k 'bulmamış, ani hir ılıareket Zenci Fettah ne vakittenbe
le başka bir tarafa çekilerek ri Kerime Hanımı takip · edi
uzıaklaşmı, çekildiği yerden yordu. İşte bu sabah ta küçük 
göz ucu ile Kerimeye ve Fet- Hanımın sokağa çıkacağını 
taba bakıyordu. ! görünce o da bir bahane ile 

Oh .. Sevgilisinin böyle ince sokağa fırlamış. takibe başla

bir harem ağaısı tarafından mıştı. Beyoğlu caddesinde Pş. 
böyle bir harekete maruz kal- nın kızıile K'adri Beyin kaı:şı
dığını görmek genç adam için laştığımgörünce bunun birtesa 
kolay kabul edilen bir manzara düf eseri olmadığına hükmet
değildi. rniş, bunların biribirlerile ko

Kadri Beye ilk gelen bir hicl nuşm;ı!{ için bura.y:ı geldikleri 
det hissi olmaktan başka bir ni düsiinmüşti; 

İSTANBUL, 7 A.A. - Bu 
sabah intişar eden gazeteler· 
den birinde son Beoğradski -
Galatasaray maçı münascbeti
le radyo tarafından yapılan neş 
riyatta "maçı Galatasaray ka
zanmadı, hakem kazandı" cüm 
lesinin mevcut bulunduğu bir 
ifadeye atfen deımeyan edil· 

1 mektedir. Spor müsabakaları 
hakkında radyo neşriyatı ayni 
gün çıkan spor servisinde harfi 
harfine münderiçtir. O günkü 
servis tetkik olunursa bu iddia· 
nın tamamile hiiafı hakikat ol· 
duğu tebeyyün eder. Bilakit 
radyo neşriyatı Galatasaray! 
gösterdiği enerjiden ve yükse~ 
oyundan dolayı en samimi bir 
surette şayanı tebrik gördüğü· 
nii söyledikten sonra klübümii1 
ziin bugünkü galebeyi haketti• 
ğinJ de ilave etmektedir. 

BalAdaki cümlenin bu ibare• 
ler arasında yeri olamıyacağt 

-ı..-ı.-ı aşikar olduğundan tavzihi key•••1•"' ttl••H•i• fiyet olunur. 

Soldan :;ağa: 
1- L~"em r l• ğil (4). La

tife (4). 
2 - Kalın ku ·~ (3). 
3-Bir L.- ... '· ismi (5). Uz-

vun cemi (3). 
4 - Dost (7). 
5 - Yemek (2). Mantar (4) 
6 - Er (5). 
7 - Siyah (4). Yurt (4). 
8 - Nota (2). Baba (2). Cet 

(3). 
9 - Müzekker (2). Beyaz 

(2). Hasat (4). 
10 - Sert kaya (4). İkinci 

(4). 
11 - Pislick (3). Bir meyve 

(3). 

Yukardan aşağı: 
1 - Fındığın arkadaşı (6). 

Sada (3). 
2-İcar (4). 
3 - Nazlı (5). Nota (2). 
4 - Hicap (2). Mütehassıs 

(5). 
5 - Türkiyenin merkezi (6) 
6 - Sevda (3). Nota (2). 
7 - At (3). Hicap (2). 
8- Eşarp (4). Genişlik (2). 
9 - Telkih (3). Fakat (5). 
10 - Ördeğin amcası (3). 

İstikbal (3). 
11 - Hürriyet (4). Zaman 

(2). 

iRTiHAL 
Hüsameltin Paşanın kerimeleri 

ve Hakim Beyhan Hanımın hemşi· 

releri Mihriban Hahım irtihal etmiştir. 
Bugün Erenköy'ünde Ethem 

Efendi caddeıiode 104 numerolu 
haneden saat 12 de Sahra\'ı Cedit 
kabrlıtanına defnedilecelcıir. 

Hukuk fakültesi re
isliğinden: 

Balkdn haftası milnasebecilc 
~ehrimizc v;elmiş olan Acina 
Meb"usu marul muharrir vesiya
silerlndeıı Mösyö Leon Makkas 
R·~1ayıs·931 tarihine müsadif 
Cuma güııü saat on yedide 
Darül!iinunun Veznecilerdeki 

konferans salonunda"Şarkta Sulbü 
'müsale·net te~kilatı,. mevzulu 
bir . kon krans verecektir. 

Arzu buyuran zevatın teşrifleri. 
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Ali Deniz Ticaret 
Mektebi Tarihçesi 

Yazan: lhrahiın Fer"dun 
Mekc,- tı : n bida.y. ti te5isinden ıu

baren Feçirdljti >aMut ile iktisat 
Veklletirıe devrinden \'O kı y 11etli 

ellere geçmesinden sonraki t<kem
mulltını muhtevi ve ahiren müesse· 
sede yapılan modern ıesisata ait 
fotoğrafllerle müzeyven olııp vedz 
bir lisanla yaz•lmış olan bu eseri 
s•bırsızlıkla bekleyiniz. 

Deniz Ticaret Mecmuası 
• Temmuz 931 tarihinden itiba· 

ren lbrahim Fertdun Bey tarafından 
bu namdo bir mecmua çıkmlacağı 

haber alınm•şcır ---
Şile Sulh Hukuk mahkemesinden: 
Şilenin Bali bey mahalbinden 

zekiye hanım zevci Mustafa Riza 
efendi aleyhine ikamı eylediği telifi 
beyin davasının ycl'ml muhakeme
sinde müddei aleyh namına tıstir 

kılman daveriye zahnndakl mübaşir 
mcşruhıtını ve mahalle heyeti ihtl· 
yarlyeslnln llmttbnberine nazarın mu
maileyhln tahminen :> sene muhd
dem lkametglhını terk ederek semti 
meçhule gitmiş olduğu ve ılyevm 

lkametgthı meçhul iduğl anlaşılmış 

ve tl!nın tebliğat icrasına mahke· 
1nece karar V{r !erek: muhs.kemı 

1O·5.93 f pazar günü saat 14 e talik 
kılınmış oldtığundan yevmi v• vakti 
mezkllrda müddei aleyhin file sulh 
hukuk mahkmeslnde hazır buluama· 
d•ğı takdirde gıyaben muhakeme 
icra cdilece~i HAn oltınur. 

lstanbul ikinci icra Memurluğun· 
dan: 

Mukaddema Beyoğlunda Tarla 
b•şında Cehennem sokağında 8 nu· 
merolu hanede iken elyevm ikaınet

gthı meçhul Kirkor lhvasapyon 
Efendiye: 

Kemal llalil Mehmet Rifnt ve 
şnrekAsı Beylere olan (2500) !ıranın 
mı ı falT. ve mPsarif tahsilini temi· 
nen uitei ;nsarruflannda bulunup 
alacaklı ıarafınd•ı. Taksimde !Joç 
garajında bulunduğıı bildirilen 2.39.J 
belediye numarasını mukayyet llolk 
mnrk otomobili ı l 6·~-931 tarihine 
müsadif cumarıısi günü saat 12· 1 J de 
mahallen bıczolunacJ~ı ilcametgAhı · 

nızın meçhu'iyeti huebile ollıaptak 

maddei k:tnuniyeyc to•fıkan maliı · 

munuı olmak: ve haciz ihbarınır; 

tebliği maka ııına kaim bulun "ak 
Uzr~ il1'.rıcn tch ' i,ı{i ke,·fh·et oluınır 

~Fettaıh hem Kerime Hanı--KÜçük- Hanmıefendinin önün
ma, hem Kadri Beye karşı kin de yerlere kadar eğilerek: 
·ıe kısıkançlrk duymuyor muy-
du?.. Şimdi ikisini 
de inkar edemiye--
cekleri bir vaziyette bulmak i
çin bir tarafta beklemiş, Kadri 
Beye vereceği sırada yakalı
yan zenci kölenin gözlerinde 
öyle parlak ıbir zafer ve muvaf 
fa:kiyet eseri vardı ıki ... 

Genç kız ne yapabilirdi?. Ke 
riı:rre !kendi talih ve kısmetine 
r.a;ı:ı ·olımaktaıı başk-a yaıpılacaık 
bir şey göremedi. Fettah hid
detine mağlup olarak söyledi
ği bir kelimenin ıbile ne tbüyük 
bir felaket olalbileceğini düşün 
dü. Hem de bundan ne faide o
labilirdi ? .. Kerime Hanım ıhid 
detine mağlup olmadı. Kader 
ve kısmete tabi oLmağr en iyi 
bir 'hareket saydı. 

Fettah ilk zafer ve muvaffa 
kiyet sevincile gözlerini parlat 
tıktan sonra kendini topladı. ı 

- Bendeniz, dedi, Hanune
fendimizin belki bir emirleri 
vardır diye gelmiştim .. 

Kerime Hanım cevap ver
medi. Arkalarından Fettah ta 
olduğu !halde Kamerle beraber 
bir mağazaya girdiler. Küçük 
Hanımefendi bazı şeyler aldık 
tan ve bir iki mağazaya daha 
uğradıktan sonra Kerime Ha
nını !kendisini caddenin ilerisin 
de lbelkleyen arabasına bindi. 
Fettah küçük hanrmla Kamer 
bindikten sonra araıbanın ka
pısını kendi elile kapadı. 

Fettah arabanın kapısını 

kaıparken manalı ıbir nazarla 
bakıyordu. Kerime Hanun ko 
nağa döndüğü zaman oda-sına 
kapandı. Başı ağny.Jr, hasta
lanımst1 Yemek yemedi. 

(Bitmedi) 
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Elhamra Melek 

Bu iki sinema bu !hafta meş: 
hur Romanyalı artist El"'iT~ 
Papescu'nun Fabre,. Ma~ı;udı
yan gibi Fransız. a~stlerı.le çe 
virdi~i Yalancı ısımındeki F-

" ransızca filmi çeviriyor. Bu 
filmin mevzuu (Dumasfils) in 
bir eserinden alınmış ve tabii 
eser bu bugünkü hayata tatbik 
edilerek ekrana geçirilmiştir. 
Filmde heyecanlı ve hareket
li sa·'.1neler ç:;ıktur. Eserin sah
ne tertibatına çok itina .edil
miştir. Evire Popescu esra;e~ 
giz:iir. Diğer artistler de .. ıyı
dirler Eserin mevzuunu şıoyle 
hulasa edebiliriz: 
Amerikalı Claı:ıkson isminde 

bi.r milyoner, Paris ~ihar ik
nıince yabancı olarak tanuı
ttıış Dora namında bir ıkadı:nla 
i<ıdivacını tes'it ediyoııdu. H« 
kes birföirne ıbu yabancı kadı-
1\ın kim olduğunu soruyor, ba
:ı:ı 'ka.dmlar onun zengin bir 
'l'unuslu baba ile Raınaıı(}"alı 
lıir valideden düınyaya geLdiği 
ni kendisinin ıbir Amerikalı 
1ll.iirebbiye ile büyütıüldüğıünü 
söylüyorlardı. Dora ıbir trans
atlantilc vapurunda Clarksona 
tesadüf etmiş ve onunla izdiva 
Ca karar vermişti. 

İ:ıx!ivaç günü Dora bi.Men 
ortadan kaybolmuş, Parillten 
kaçmıştı. Trene binmeden 
C!a~ksona telefon ederek alma 
Caık bir intikamı olduğunu ve 
bunu icra için de ClaıikısonUll 
Parasından istifade mecburiye 
tinde kaLdığırıdan, kendisini 
affetıınesini rica ediyordu ~· 
be,kleyebilirse muhaldkak b~r 
gun avdet edeceğini vadeıdı
llor. Clarkson karısını bulma
~?. }'emin ediy,::ır. Aradan ay
lar geçiyor, Amerikalı kıarıs~
~ı her gıttiği yerde takip ettı
rıyor ve onun bir çok ıkimsele 
tin feiakctine sebep olduğunu 
<ınun yüzünden '?ek ~~ lkiırnıe 
lerın intfhar etti(clerını, Dora-
1\ın bir çok lkimseloerin namus
'U:ı:luldarını meydana çıdı:ardı
~ını öD-reniyor. Karısını sırf ıvo 
~nıu:ıcar olarak tanı:y~ .. ~me 
llka.1ı ıbu işi!. haıkiıkatı~ı ~~ren 
!tıeğe karar veriyor. Bıııgu~; 
1lq B.o!onya ormanında tesa u 
~iyor ve hareıkatuıın es~ı
~ı ııor~yor, 0 da valid~sinin. ~~ 
~amını almağa yemın ettı~ 
~ ve erkeıklerden r.cfret ettı
tıni bütün riyakar insanlard~n 
11~ınhğa intmkam aldığını s_oy 
lı~Yor. Clarkson artık bu ışe 
ı lr. n•hayet vermesini, namu..s-

ll/lan Bo~d • Metro 

~ilinize teslim ediyonım di 1 
yeırek kendi Jı:ocasmda saade
ti bulmağa çalışryor. 

onuna 
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" Yabancı .. /ilnıindenn bir sahne 

ki ikisi de umdukları saadet ve 
neşe'ye kavuşamıyorlar. Kibis 
durmadan küçük Lizini arıyor. 
Mari de Lorenzle evlendiğine 
peşirnan oluyor. Bereket ver
sin asriliğe, kolayca ayrılıyor· 
lar. Lorenz eski mevkiine dö·ıü 
yor ... Kibiz Lizine gidiyor ..... 
Ve saadette her tarafta böyle 
ce nurlu yüzünü gösterivor. 

dir. Çünkü bütün dünya bu ada
mın hayat ve şahsı hakkında 
merak içindedir. Filvaki Al Ca
pone 1920 de Şikagoya gelmiş 

ve sefil bir hayat geçirmiştir. L 
Kükü ve kuvveti bol olan bu a
dam hayatta çabucak muvaffak 
olmuştur. Bugün Florida da mü 
kemmel bir malikanesi vardır. 
Bunun içinde mermerden yapıl
mış bir yüzme havu:ı:u bile var
dır. Otomobilinin ağırlığı tam 
7 tonilatodur. Çünkil araba zırh
lıdır. Camları da cift olup kur-

- Bir film için lüzum olduğun 
dan 38 franga satın alınmış o 
lan bü~ tavuk film çevirilip bi
tinceye kadar 70 franklık yani 
bedelinin iki misli kıymetinde 

yumurta yumurtlamış. 
- Bir Amerika gazetesi en 

tenbel adam kimdir deye bir an 
ket açmış ve şu cevap kazanını~ 
tır: 

"Ağırlaştırılmış sinema USU· 

!ünü icat ettiği halde bunun ih, 
tira beratını almağa üşenen 
mevcuttur." 

- Amerikalıla-r Maurice Che
valier'nin ismini ihtısar etmi~· 
lcr V'C Chevy tesmiye eylemi~· 
!erdir. 

- (Garp cephesinde tebeddül 
yoktur) filmi Alman sefirin:n 
müdahalesi üzerine Nankin hü 
kumeti tarafından Çinde m~ı 
edilmiştir. 

Film fabrikaları ziyanda 
- Wamer Bros şirketinin 

üç aylık pl3.nçosuna nazaı·an bu 
şirket· 1,580,000 dolarlık bir 
kfür yapınıştrr. Geçen seneniıı 
ayni mevsiminde'ki kar 3,630 
bin dolar idi. Bizim paramuı" 
4 milyon liradan fazla ıc· 
silclij!-i v~roır. 
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uzan H. macerası ga
~· ip bir safhaya girdi .. 
0 tbık Fransız konsolosunun zevcesinin 
n ı Kasabaya gittiği söyleniyor.-
• . 
. mır ~b~k Fransı~ konsolo 1 

ıl. Giy nın zevceaı Hafiııe 
' ın Hanım hadisesi gün geç 1 
~ : garip ve meraklı safhalar 

• tmektedir. 
1 adiııeyi zabıtaya ihbar e

Nazmiye Hanım, tııki dos 
' Jafize Suzan Hanımın ma
smı en salüıiyettar bir }j. 
a anlatan simadır. O her 
biliyormuş ... Bildikleri ne 

ir? Nazmiye Hanım mace-
şöylece anlatmış: 

iki genç 
Cümhuriyet 
Arasında __ .... _ 

(Başı 1 inci sahifede) 
losıın akilane siyaseti bütün 
memlekete sulh içinde yaşa
mak fikrini verdi. Her şeyden 
evvel Türkiye ile uyuşmak 
Türkiye ile dost olmak büyük 
sulh politikasına bir temel ola
caktır. Bu görüş, pek doğru idi 
Bu noktada evvelce tereddüt e
denler §imdi her iki milletin 
biribirine karşı olan dogtluk te· 
zahürleri önünde kanutlarını 
mutlaka değiştirmişlerdir. 

Memur kadroları ----(Başı 1 inci sahifede) 
ğı haber ise asıl ve esastan ari 
dir. 

Hükumet, böyle bir karara 
varmak için ne bir zaruret his 
setmekte, ne de böyle bir ted
bire tevessüle fayda ve imkan 
görmektedir. 

Tasarrufu temin için teves
sül edilecek tedbirler arasında 
memurlara müteallik ancak §U 

iki esas mukarrer gibidir: 
1 - Maaşlardan yüzde 5 nis 

betinde kazanç vergisi kesilme 
si, 

2 - Tekaüt aidatı kat'i. 
Bu suretle bütçenin masraf 

kısmında 5 milyonluk bir tasar 
ruf temin edilmiş olacaktır. 

Meclisten çıkacak 
layıhalar 

(Başı 1 inci sahifede) 
11 - Cemiyetler kanunu li 

yihası, 
12 - Orman layihası, 
13 - Muamele vergiıi maka 

mı.na kaim olacak layiha ile 
müsakkafat vergiıi kanun layi 
hası, 

14 - Afyoodan i.3tihsal olu
nan uyuşturucu maddelerin in
hisarı hakkındaki layiha, 

15- Uumi harpte düşman 
devletleri tebeaııından Oı;man
lı tebeasına giren milletlerin 
çocukları hakkında 331 sene
sinde verilen kararın feshi hak 
kmdaki tezkere, 

16 - Telif hakk~ layihası, 
17 - Konsolosluk layihası, 
18 - Kazanç vergisi kanunu 

• Hafize Suzan himile de- , 
i. Karşıyakadan İzmire ge 
en karnına bir yastık bağ
ve kendine hamile süsünü 
rdi. Bana bir gün dedi k.i: 

Türk - Yunan dostluğu di· 
ğer Balkan devletlerinin anlaş 
maınnı teshil edecek bir nümu
ne ve bir amil olabilir. Millet
leri ekseriya aldatan şey hisle
ridir. Yaşadıkları anın hisler
den ve ihtiraslardan tecerrüt e
demiyen haleti ruhiyeleridir. 
Çünkü bu haleti ruhiyenin tel siri altında karşıdan gelen her 

l söze, her teklife emniyetsizlik
le bakmak asıl telakki ediliyor. 

Memur kadrolarında tensi
kat yapılması as.la mevzuu ba
his değildir. Ancak eskiden be 
ri mülahaza ve tatbik edilen 
bir esasa göre devlet ;nemuri
yetlerinde münhal oldukça bıı 
münhaller yeniden memur ta· 
yin etmemek suretile muhafa
za edilecek ve bu sayede sene 
besene devlet memur kadrola 
rı daralmış bulunacaktır. 

nun tadili hakkındaki layiha, 
19 - Arazi vergisi layihası, 
Diğer taraftan encümenlerin 

müzakeresini isteyecekleri la
yihalar arasında divanı muha
sebatın teşkilat vezaifine dair 
layihalar vardır. - Nazmiye! Sana bir şey I 

leyecegim. Fakat kimseye 
leme .. 
·en de kimseye söylemeye
ime söz \·erdim. Bunun ü
ne bana şunu söyledi: 
- Bilirsin ki benim çocıı
n olmuyor. Olmuyor amma, 
u oldurmak lazım ... Ben ça 
'lİ buldum ve işte (elile yer 
yatmakta olan çocuğu gös
:rek) bu çocuğu aldım. Na
ıyi mi? 
fafize Su~anın hıı son suali 
' at'i bir cevap vermeden 
el çocuğun yüzündeki tül
ıdi kaldırarak baktım. Bir 
ne göreyim: Bu, koskoca
n bir çocuk. Dişleri bile çık 

Yukarıda Suzan Hanım, a§8ğıda 
lıadiseyi haber verdiği söylenen 

Nazmiye Hanım 

terdi. Bir buçuk ay evvel Mem 
leket hastahanesinden evlatlık 
çocuk arıyordu. Bulmuş mu 
bulmamış mı bilmem. Yalnız 
bir giin Bahribaba parkında 
beklemiş, kendisine bir çocuk 
get~rmişler ... Onu aldı, evine 
getırdi. Fakat kimden aldı , ne
reden getirdi bilmiyorum. Bu 
çocuğu evinde besliyordu. Yir

- Su~an sen ne yapıyorsun mi iki gün evvel ismini öğrene 
ör Giy cenaplan bu dişli ço mediğim bir kadını evinde mi
u yutar mı? safir etti. Bıı kadm hamile idi 
\radarı bir müddet geçti. kendi sini gördüm: ' 

gün gene Hafize Suzanın - Nereden geldin, adın ne? 
rşıyakadaki evine gitmb- Diye sordum. Hic cevap ver-
ı Suzan beni güler yüLle medi, çekildi, gitti. Bu kadm 
ıladı: evde doğurdu iki geçe Johusa 

Hah.. l:ıte bu yattıktan sonra kalktı, gitti , 
- Gel, bak! başka bir çocuk Doğu.n esnasıııda orada dok-
1Jm. Bakalım buna ne kulp tor K1zım Kara Ali Bey bulun 
.acaksın? du. Kadın evden gitt ikten son-
3aktım hakikaten yeni do~- ra Suzan Hanım kendisi !ohu
' . Cevap verdim: sa döşeğine yattı ve kendisini 
- Hah! .. İşte bu olur... M. l~Irnsa gösterdi ve karyolanın 
.,, bunu yutar... hı r tarafında kendisi, bir tara-

Gü11ü11 birinde fında da çocuk yatıyordu. Ge-
linimiz Hidayet H . la araları 

Diğer taraftan Nazmiye H. açılmıs. Bu meseleleri bilen Hi 
zan Hanımla çok samımı dayet Hanım polise müracaat 
st iken günün birinde arayı la vak'ayı anlatmış.. Daha ev
zmuşlar, birbirlerinin hasmı ve! başka bir kız da Fransız 
nı olmuşlardır. Bunun üzeri konsoloshanesine müracaat e-
Nazmiye Hanım, Suzan Ha derek ihbaratta bulunmuş, (Bu 
mın hamile olmadığını, ko- kızın Nazmiye Hanım olduğu 
smı kandırmak için para ile söyleniyor) 
oeuk aldığını ötede beride söy Mesele meydana cıkınca 
mcğe başlamış... Pazar günü mesele. meydana 

Adliye tahkikatı çıkıyor. Doktor Kazım Kara 
•Adliye ve zabıta tahkikatı Al" B ı e.y Müddei uınumiliğe gi 
1 neticeyi vermiştir: derek ıhbaratta bulunuyor. Bu 
Ya.pılan taharriyat hic bir ·· · s 
·tice vermemiş ve Hafiz~ Su knuln uzerıne uzan Hanımın ya 

a anması için emir veriliyor. 
-n Hanımı bulmak kabil olma Suzan Hanım bu haberi alr-
1ıstır. Suzan Hanımın zabıta- yor ve pazar glinü öğle üzeri 
ı elde edilen fotografileri tek kıymetli eşyasile yatak, yor
F olunarak bütün vilayet, ka- gan, para ve mücevheratını a
- ve nahiyelere gönderilmiş- !arak benim oğlum Fazıl ile 
ır. ve doğurduğunu iddia ettig-i 
1 Müddei umumilikçe gösteri- - d 
•n lüzum üzerine Hafize Su- çocugu a alarak kaçıyor. Oğ-

lum Fazıl yirmi yaşındadır ve 
an Hanımın Karşıyakada İktı meseleyi polise ihbar eden Hi
at sokağında oturduğu 13 nu dayet Hanımın zevcidir. 
ıaralı evinde taharriyat ya-
ılmıs ise de bir şey bulunma Bir otomobile bindiler nere 
lıştır. ye gittiklerini bilmiyoru~. Ay 

Hafize Suzan Hanımın nere se Hanımın kom~ularından 
e gittiği meçhuldür, evdeki Zehra Hanımın da ifadesine 

:-- artiyat, nereye gittiği hak- müracaat edilmiştir. O da ayni 
•mcla da bir iz vermcmistir. ifade;le bulunmuştur. 
r faamafih Kasabaya .gi ttiği Suzan Hanımın Kasabaya 
r ı · e le söylenmektedir. gittig i söylenmektedir. 
Ila~tahancde çalımırı çocuk M. Gi'den telgraf 

1 Hafize Sıızan Hanımın has Vaziyetten haberdar olma-
lahaneden çaldıgı iddia olu- yan Fransız fevkalade komiser 
lıan cocuk zabıtanın elinde bu- liğine memurM. Giyden Suzan 
1 nınaktadır. Bu çocuk •imdi Hanıma yeni bir telgraf gel-
IH f

. ' miştir. 
a ıze Suzan Hanımın hemsi-

lesi olan ve Karşıyakacla oW- Bu telgrafta, dogacak çocu-
:ran kırk beş yaşlarında Ayşe ğun isminin kız olduğu takdir 
1Ha:1ımdadır. • de Terez konması rica edili-
! Ayşe Hanım dün taharri da yor. ___ ..., ______ _ 

~resme celbolunarak isticvap 
rolunmuştur. Şunları söylemis-
ctir; · 

.- Suzan Hanım bir sene ev 
!\" '? .. k Fransız konsolosu 

r , evlendi ve Fransaya 
. " 1-

Tıp fakültesinde 
merasim 

12 mayısa tesadüf eden sah 
günü Tıbbiyelilerin bayramı
ır. O ün t fakültesinde me 

Halbuki ana ihtilaflar üzerinde 
anlaştıktan, prensipler üzerin-

i de mutabık kaldıktan sonra te
' ferruat sayılan diğer noktalar 

iizerinde serin ve samimi bir 
kafa ile uyu~mak pek mümkün 
dür. 

Vaziyeti bu cepheden müta· 
lea edince dünyaya o kaüar ka
rışık , halli müşkül gorunen 
Balkanların ekalliyet meselele
rini bile sökmek güç bir şey de
ğildir. Bütün mesele politika 
işlerinde hisleri değil, mantık 
ve muhakemeyi işle~bilmekte
d!hr. Samimi olarak yurtta sulh, 
cı anda sulh gayesine erişmek 
isti yenler için başka yol yok
tur. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

M.-Makas 
(Başı 1 inci sahifede) 

tabı okur gibi bu hislerinin sa 
mimiyetini nazarlarında sez
dim, kanaatim şudur ki, lıir 

kaç ay evvel imza edilen mua
hede, siyasi, iktısadi ve içtimai 
sahalarda inkişaf göstererek 
her iki milleti daha derin bağ
larla yaklaştn maktadır. Tiirki 
yede olduğu kadar Yunanistan 
da genç nesli yeni fikirlerle tec 
hiz ediyor. Bu maarif sahasın
daki veçhei faaliyetimize med 
yun uz. Yetişecek nesil, bugün 
ekilen dostluk tohumlarının 
feyyaz semerelerini her Inlde 
idrak saadetine nail olacaktır. 

Memlekete döner dönmez 
burada edindiğim kanaat ve 
müşahedeleri vatandaşlarıma 
nakledecek ve yakın istikbal
de tahakkukunu kuvetle tah
min ettiğim parlak günlerden 
kendilerini haberdar eyleyece
ğim. 

Sözümü bitirmeden iki mem 
leket münasebatının inkişafın 
da hizmetleri geçen Türk mat 
buatma da teşekkür etmeği bir 
vazife bileceğim. 

Her dairenin yüzde onbeş 
nisbctinde elinde münhal me
muriyet muhafaza etmesi esas 
belki de bir prensip olarak vaz 
olunacaktır. 

Verem hastanesi -···· ·--(Başı 1 inci sahifede) 
Z5 bin lira Maarif Vekaleti 

yardım edeceğini ve az gelirse 
daha fazla vereceğini vadet
mişti. Dünkü içtimada bu pa
ranın 40 bin liraya iblağına 
karar verilmiştir. Maarif Veka
leti bu para ile hastanede mu
allimler ic;in yatak almış olu
yor. 

Evkaftan da 25 bin lira alın 
masma karar verilmiştir. Müte 
baki para şehir bütçesinden çı
kacaktır. Bu şekli daimi encü
men de kabul etmiştir . 

Verilen karar Umumi mecli 
se sevkolunmuşt\ır. 'Meclis ta
rafından bütçenin ilk içtimada 
tasvip edilecektir. 

Verem hastanesi ihtiyacı 
kuvvetli olduğu için şimdilik 
bina yapılmıyor. Esasen bu pa
ra tamamı ile fenni bir bina in
şasına kafi değildir. Bu sebeple 
şimdilik sıhhi bir bina buluna
rak kiralanacaktır. Bu binanın 
Suadiye veya Erenköyünde sa
kıt hanedana ait emlaktan bu
lunması muhtemeldir. Hastane 
sür'atle ac;ılacaktır . 

Galatadaki hanlar 
boşalıyor 

İstanbulda şehir ticaret mer 
kezinin İstanbul semtine geç
mesi Galata mevcut büyük ti
caret hanlarından bir çoğunun 
hemen tamamen boşalmasını 
intac etmiştir. Bu vaziyet kar
şısında bazı han sahipleri han
larını oda oda fakir ailelere ve 
bekarlara kiraya vermeğe baş
lamışlardır. 

Müstakillerin vaziyeti 
ANKARA 7 (Telefonla) -

Müstakil meb'usların mecliste 
takip edecekleri hattı ha• ket 
merakla beklenmektedir. Kabi 
ne mecliste programını okuya
rak itimat istediği zaman ek
ser müstakillerin lehte rey ve 
recekleri anlaşılmaktadır. Yal 
nız mecliste müstakilliklerini 
muhafaza edecek meb'uslar a
rasında bilhasa İzmir meb'usu 
Halli, İzmit meb'uııu Sırrı, Niğ 
de meb'usu Galip Beyler zikre 
dilmektedir. 

Halil Beyin birinci celsede
ki itirazı, parlamento hayatın
da faal bir rol oynamağa karar 
verdiğini gösteren bir hareket 
telakki edilmektedir. 
SırnB.in iktısadi, mali mesail 

de ekseriyet fırkasına karş ıbir 
cephe alacağı ve Galip Beyin 
Beyin de idari işlerde tenkitler 
de bulwıacağı söyleniyor. 

Halli Bey istiladan vazgeçti 
ANKARA 7 (Telefonla) -

Manisa meb'usu Halil Bey isti 
fanıımesini geri almıştır. 

Bir mimar tevkif 
edildi 

ANKARA 7 - Fuat ismin
de bir mimar. Güzel sanatlar 
akademisinde zorla müdürün 
odasına girerek bazı resmi ve
sikalar aşırmak istemiş, bunun 
üzerine mektebin inzıbat mec 
Iiııi kararile tardedilmiştir. Fu 
at, bunun üzerine maarif vekili 
Eaat Beye hakaretamiz bir 
mektup yazmıştır. Esat Bey 
bu adam hakkında dava açmış 
tır. Fuat 1stanbulda tevkif edi 
terek buraya getirilmiştir. Bu 
günlerde muhakemesi yapılan 
caktır. 

Müderris Ahmet ReşitB. 
Romanya idari ilimler ensti 

tüsü hukuk fakültesi müderris 
!erinden Ahmet Reşit Beyi şe 
rik aza intihap etmiştir. 

lstenbul llaesl son sınıf lalebesl dUn mektepte parlak bir müsamere vermı,ıerdlr. 
Resmimiz, mUaamareye ı,tırak eden talebeyi gösteriyor. 

GLORYAeeeee•eeeeec 
YAZ MEVSiMiNE MAHSUS BAZI YENiLiKLER 

Pi RftV I 'lneınası i Yarın akşamdan ı ıib.aren ; GLORY A s· UIJU J R O Ten•il :ltlı fiaılarl• f ıneması 
Tema akıranın i ıirahaıinı 
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za!l itibara alarak 11lonuau on · · · ( OLDÜR~:N ADAl\I ) ( SON 

lılmının tekrar lr1tsı NiNNi ) nsıire gibi nıeY1lmin 
a"i ıecdidt ha\& sisıeınl ılc ıcchiz LIA:-1 HAIO ve VlLL Y f'ORST büyüle muvıffakiyet ltnanıııış eser· 
cylemlftir. tarafından !erini tıtdim odecektlr. 

Pr. Meiii~t 
Meşhur Fransız 
alimi dün geldi 

"College de France" ve Sor
bon müderrislerinden ve Fran
sız Akademisi azasından lisani 
yat mütehassıs ve alimi M. An
toine Meillet dün Mesajeri 
kumpanyasının Karamani va
purile Marsilyadan şehrimize 
gelmiştir. Profeıör Meillet İs
tanbul Darülfünunu tarafından 
davet edilmiş ve bu davete ica
bet ederek iki konferans ver
mek için gelmigtir. 

Profesör yamı saat ı 7 ,30 da 
Darülfünun üst kat felsefe der
sanesinde dil ve medeniyet 
mevzulu ilk konferaıuım vere
cektir. Profesör Meillet "Hintı 
- Avrupai Jisanlannm en eski
leri "mevzulu ikinci konferansı 
m da pazar günü ı 7 ,30 da ge
ne darülfünunda verecektir. 

Profesör Meillet fransız lisa 
niyat cemiyeti tarafından neş
redilen "lisaniyat mecmuası" 

başmuharriridir. 
M. Meillet dünyanın en ta

nınmış alimlerinden biri belki 
birincisidir. Başlıca eserleri: 
Hint - Avrupai dillerin mukaye 
seli tetkikine methal, Muhta
sar Yunan dili tarihi, Muhta
sar Latin dili tarihi, müşterek 
İslavca, yeni Avrupanın dilleri, 
ilahtır. Bu eserlerin çoğu Avru 
pa dillerine tercüme edilmiştir. 

Polis teşkilah 
ANKARA 7 - Emniyeti u 

mumiye müdiriyetince polis 
mütehassısının raporuna müs
te.niden hazırlanan polis teşki
lat kanun layihasile polis veza 
ifi kanun layihası Dahiliye ve 
kA.letince tetkik olunarak Baş
vekilete verilmiştir. Layihalar 
heyeti vekilede müzakeresini 
müteakıp meclise verilecektir. 
Layihaların meclisin bu fevka 
iade devresinde Ankara polis 
te§kilatı tevsi edilmektedir. İs 
tanbuldan 31 polis gelmiştir. 
Konyadan da 23 polis gelecek 
tir. 
Sovyetler tütün istihsa-

labnı artırıyorlar 
Sovyetlerin tütün ihracatını 

arttıracağından bahsetmiştik. 
Şimali Avrupa ticaret mümessi 
!imiz, ticaret odasına gönder
diği bir raporda buna dair ma
lumat vermektedir. 

Sovyetler tütün mmtakaları 
nı gittikçe artınyorlar. 931 se
nesinde 229 bin hektar araziye 
tütün ekilmiştir. 

Sovyetler Kafkasya'dan ma 
ada Ukranya'da da tütün yetis 
tireceklerdir. Tütünü islah et-' 
mek ve iyi cins tütün yetiştir
mek için Ukranya ve Kafkasya 
da enstitüler tesis etmişlerdir. -·---
Borsa karaename-

sine muhalefet ·--Bir sarraf cürmü meşhut 
halinde yakalandı 
Galatada Havyar hanı civa

rında sarraflık yapan Hayım 
Avram Efndinin borsa karama 
mesine muhalif bir surette efek 
tif sattığı haber alınmış, Borsa 
komiserliğinin müracaati üzeri 
ne Hayım efendi cürmü mt:ş
hut halinde yakalanmıştır. Ha
yım efendi mahkemeye tevdi 
edilmiştir. Bu sarrafın evvelce 
de ayni şekilde bir sabıkası var 
mış. 
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Kibar bir kadın 
Eldiveni çal;rken yaka· 
!andığı zaman bayıldı 

Dün Beyoğlunda İstiklal 
caddesinde büyük bir ecnebi 
mağazasında çok garip bir 
kleptomanı vak'ası olmuştur. 
Şehrimizde çok maruf bir ec
nebi madam mevzuu bahs ma· 
ğazaya gimıiı ve eldiven al
mak istediğini söylemi§tlr. 
Tezgahtar kız bir kaç kutu el· 
diven çıkarmq ve madama ar
zetmittir. Kibar mÜ§teri göste
rilen eldivenleri beğenmemiı 
ve daha başka eldivenleri de 
görmek istediğini söylemiştir. 
Tezgahtar arkasını döndüğü 
.zaman madam cenapları eldi· 
venlerden bir çiftini derhal par 
desüsünün cebine koymuştur. 
Fakat uzaktan madama bak
makta olan diğer bir satıcı eldi 
venin aıınldığmı görmüş ve ar 
kadaşmm yanına gelmiştir. Bir 
müddet diğer eldivenleri de tet 
kik ettikten sonra madam hiç 
birini beğenmediğini söyleye
rek gitmek istemistir. 

Fakat sirkatı gÖrmüş olan 
matmazel derhal, evvelce hazır 
Jamış olduğu hesap kağıdını 
madama vermiş ve eldivenleri 
sarmak üzere kendisine verme
sini rica etmiştir. Tabii madam 
fena halde sinirlenmiş, satıcıya 
ağır sözler söylemekten kendi
ni alamamJştrr. Satıcı da ayni 
şekilde mukabele edince mcse· 
le büyümüş ve nihayet madam 
kuvvetli bir asabi buhrana tu
tularak bayılmıştır. Derhal ma 
ğaza müdürüne haber verilmis 
ve madam müdiriyet dairesin~ 
naklolunarak tedavi edilmiştir. 
Kısa bir mükalemeden sonra 
madamın hüviyyeti anlaşılmıs 
ve kendisine mazeret beyan o· 
lunarak hakkında takibat va
pılmayacağı meselenin niha -· t 

bir yanlışlık eseri olarak bu s
0

ck 
le döküldüğü söylenmiştir. Ma 
dam mağazada bu val<'ayı gö
ren müşterilerin gitmelerine in 
tizaren bir müddet mfülür dai
resinde kalmış ve sonrn hic bir 
şey olmamış gibi hatta eldiv ni 
iade etmeğide unutarak cıkıp 
gitmiştir. Ayni mad~m bundan 
bir kaç ay evvel de böyle bir el 
çabukluğu yaparken bene yaka 
lanmıstır. 

··~·· LiS?ar beygirler 
Vahşi hayvanlara 

ye mlikolac ak 
İstnbula büyük bi r at canba· 

zı kumpanyası gelmekte oldu
ğu malumdur. 

Canbazanede adedi 50 - 60 ı 
bulan vahşi hayvanlar vanı ır 

ve bunlar etle taayyü~ etmekte 
dirler. 

Belediyenin temizlik işlerin· 
de kullandığı beygirlerin her 
sene bir kısmı çalışmayacak bir 
hale gelmekte ve Atpazarında 
satılmaktadır. 

Belediye bu sene lagar hay
vanları Atpazarında satmaya
cak vahşi hayvanlara yediril
mek iizere canbaz kumpanyası 
na satacaktır. 

Belediye elinde bu sene sa
tılması icap eden 50 - 60 lagar 
hayvan vardır. 

Peşt;-_s_e_r-gisi 
Peşte sergisine gideceğini 

yazdığımız İstanbul mıntakası 
müfettişlerinden Halit Bey 
dünkü ekspresle hareket etmiş 
tir. 

. i ]<\jıl )\ 

AŞK KEPAZELIGI 
filmi buy lı . ınu., flıkivct kat.•nınışıır. ,\Jcşhu ( ;ı·:~l:\A "nın bu ptk 

cazibeli ve çok boş <itrinde, sinemanın iki bUyük arthıi olan 
C A R M E N B O ı~ l ve J A C K T R E V O R 

. rollerini ~•n'atklrane oynamaktadırlar. 
Fl'.\iKALADE TABLOLAR. MEVZUU <;AYA,·ı TA\SIYl-:DIR 
Programa il~veıu gösterilen varyete nuıııeroları mtıkemmeldir. Bugün 
sut 16.30 ınauneslnde ve 9uvaredc ~engiı> \'arytte numaraları 

DCO .\-JISEllY l'LElJRRY ile .'\U-SJE '" JOH.'<l:'ill<: •••••••o••=••et*• ı~!I!!!~~!!!~~·~ Bugün +-!..!!~~~~~~ 

MELEK ve ELHAMRA 
sincmılan ndı 

E L V 1 R E P O P E S C O 'yu 
A!.fl;XAl\DR!ı: DL".\IA' FlfSin mtıe;sir ply<1I 

FOX 

Bııgtin 

YABANCI 
ilimini görüp alluılıyacaksınız. 

JURNAL: lıpınya Hükümdarları Paris'tc • hal~ı 
prenalcrinia seyahati vuüre. 

saaı 10,45 ve 11 de ıenzUlılı llatlarlı maımcler 

• 



!W:.Ooıı:t El 
Zeyrekten zurnasını 

çalarak geçerken .. 
Bir hiç yüzünden çıkan arbede netice

sinde zurnacı ağır surette yaralandı 
Zeyrekte bir hiç yüzünden 1 tutulmuştur. Alinin derde~tine 

vukua gelen arbede bir insanın tevessül edilmiştir. Tahkikata 
ağır surette mecruhiyetile neti başlanmıştır. • 
celenmiştir. Burgaz adasında hır ev 

Kavga, Ali, Kıpti Satılmış yandı 
ve Hasan arasında olmuştur. 0 .. d kuzd Burgaz a-
Ali, Zeyrekte bir handa kö- un saat .. ~. .. ~addesinde 

· · melesi onbaşısıdır. Satıl dasında, Gonullu f 
mur a Sül Be · mutasarrı 
mış ayni mahallede oturmakta e~man yın çıkmış 

d H 'd' oldugu evden yangın 
dır. Hasan zurnacı ır. a ıse • d ktan sonra 

·· ve ev kimılen yan ı 
şoyle olmustur: .. d .... 1 .. t•· 

Z • z kt son uru muş ur. 
unıacı Hasan eyre en "l "mle 

zurnasını çalarak geçerken, Necla H. mı '? u 
o esnada işten çıkan kömür tehdit etmış 
amele onbaşısı Ali kızmış ve Evvelki gece saa~ 3 te Tak-
zurnacıya çıkışmış: simde oturan komısyo?cu E-

- Kıl'fa ağrıtıp durma .. Çek min Efendi sarho~ oldug~ hal-
arabanı... de lstiklal cadesınde Aga so-

Macuncu Hasan, işine müda kağında Halil Bey, apartnna
hale eden bu adama itiraz et- nında mukim Necla Hanımın 
ıniş, aralarında kısa bir müna- odasına taarruz.ve Ne~!~ Ham 
kasa başlamış: mr ölümle tehdıt etmıştır. 

Söze Kıpti Satılmış ta karış Zavallı kadın dün polise mü 
mış. racaat ederek başına gelenleri 
"Zurnayı çalarsın, ç~anıaz- anlatmış Emin Efendi derdest 

ın ! Diye başlayaıı agız k~~- olunmuştur. 
as;,' çok geçmeden küfüre don Alh aylık çocuğu göm-

';;r müddet te ağız dolusu mek isteyenl€r 
, ;ıc;müsler ve nihayet her Ü ·· Feriköyünde islam mezarlı-

, · ı · ı · e sıçra g" ına, ellerindeki 6 aylık çocu''·'Un de kıın )eyıa erın 

1
J ve sövüş faslı mudaı-ebeye L u gömmek isterlerken zabıta 
· · Al' ·ı Hasan ~ın müsahedesi neticesinde 

ın!ala•J etmıs... ı 1 e -
1 , •• • •• muvaffak olamayarak çocuğu 

hirl letle Zu, nacmın uzenne yu 
ri.i,y.J<;ler. 

p a~a.ı, başındaki macun tep 
si it•i >'C zurnasını yere bıraka 
r2 ~' İ,endisini müdafaa etmiş. 
B ., ~ •ışmak 11zun sürmemiş Kıp 
t : "'"' !mı· 'a birlik olan amele l u. L 1 · • 

or ı 'ısısı i!asan Zurnacıyı muh 
t' · ;nah ·l'crinden bıçaklamış 
;ar :\" ır •·ar alt Hasan derhal 
Cc:··~h'jfl-~~l ı~astn.hanesine kal
clırılmıŞ ve carihlerden Hasan 

iıt:!z<Z N 

g SEYRISEF AIN 
W MM"keı r.centa:st Galat• kilpril 
~ i'"ŞI [1. 2362 Şu!:ıc Accnteıl: 

~iıke,ı Mühürdır ?.ade ham 22740 

İ'n1ir sür'at !Jostası 
( Giilcemal) vapuru 1 O 

l\layıs pazar 14,30 da Galata 
dm kalk.rak lnnlr'e gidecek 

Y çar~amba sabahı gelecektir. 

Per~c:nhe günleri yapıl
makta olan Karabiga posta· 

lunnıız ı O mayıstan itibaren 

· p~zar ~llnleri yapılacakar. 
tr 

THJ:<:O REPPEN 

VAPUR ACENTASl 
l\orveçya ııandıralı (RIO) v•puru 
12 M•yısta liınanımı7.a muvasal•t ve 
Anvers flaınbourg ve Baltık denizi 
liınanları için L:iıanbul ve Mormara 
lirnaı;lmndaft cmtaai ticariye uhmil 
tdccektir. Fazla ta!silA için Galat•'da 
Frenkyan hanonda kAln acentalığamü· 
rac-, ·ı. Te-1. il.O. 2274 

- Yaz mavsiml için -

BEBEK'te 

Kirah~ lalı 
Dalyan önUnde Salp Bey 
Yalısı möbllol! olarak ki• 
rahktır. Darunundakllare 

mUracaat --lstanbul ikinci Ticaret l\lohk•· 
rııcslnden: 

Müflis Ka5ap zade Emin l.leyln 
,uhdeyl t•sarrulunda olup masacı 
idare edilmekte olan Beyoğlunda 
lstikill caddesinde 197 No. lu apar
tıı:ııanın birinci katı ile hırı soka· 
ğını nazır 8 No. lu kapımn methali 
ve bhve ocağı ile ug ve ıol tara
fındaki düH.Anlar kiraya verilmek: 
İ.i2rt mukadd:.:rua vakJ olan ilftn 07.e· 
tine ı apılan açık arttırmadı birinci 
kat ile kah> c ocJğınd• 8 No.lu kapı 
ınethallııe avdı elli bir ve kah•• 
ocaı;ınJ 9 v~ sağ ve sol tarafındaki 
dükkAn!ar• ••irmişer liraya talip zu
hur edere~ İıaddi l4yikinde görülme· 
d'ğinJen ild1cl defa ilana karar ve· 
tilın~tir. llinaeııaleylı mezkilr ma· 
haller iki sone müddetle vebther üç 
ıylt~ı peşin mahkeme veznesine 
tesliıa edilmek şartile tekrar kirayı 
'crilmok ii1.re ır.üzıyedeye konul· 
llıuıtur. Talip o!ao !arın 17-5-93 l 
Pszar günü saat ı 4 ten 16 ya kadar 
lst•nbul !kinci ticaret ın•hkemesi 
ırıııı~ ----- .! •1•- ~'-·-·· .... 

bırakıp firar eden iki şahıstan 
bahsetmiştik. 

Polis ikinci ş.ube müdiriye
tinden öğrendiğimize göre keıı 
dilerinden şüphe edilen Şevki 
ve Hüsnii isminde iki kişi der
dest edilmiştir. Çocuğu mezar 
lığa gömmek isteyenlerin bun 
lar olup olmadığı henüz belli 
değildir. Tahkikata devam e
dilmektedir. 

il - -- • 
1 SADIKZADE BiRADERLER 

VAPliRLARI 
KARAT1F..NIZ MUNTAZAM 

VF. LÜKS POSTASI 

Dumlupınar 
v•ruru p gUnil 

10 Mayıs azar akşamı 
saat 18 de Sirkeci nhtımın

dan hareketle doğru Zongul
dak, loebolu, Ayancık, Sam· 
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 

Sürmene ve Rlzeye azimet ve 
aynı iskelelere uğrayarak 
avdet edecektir. 

Yük, yolcu lçlıı Slrkecld• 
Meymenet hanındaki acenta-
haneelne ıııUracaat. ı 

-.ıı!!!!!!!!i!Til'. ;!!!lsjıt i!!' ~2!İıil 3!;!1~ 
!!!l~!!ii! !!!! 

-so(;ETA IT.6.L y ANA 
Dl şERVlST !VIARITIMl 

ALBA~lA va

puru ı ı mayıs 

pazartetesi (l:lur 
gaz, Varna, Kös· 
tence ve Odesa) 

va gidecektir. 
· BRAZILE vapuru 12 mayıs 
salı ( Sitmar Levant Ekspres ) 

olara'r. (Pire, Brendizi, \'cnedik 

ve Tricste) ye 
TER.EZA SK1AFINO vapuru 

f 3 mayıs çarşamba ( i\;lpOli, 

Marsilr:t ve Cenova) ya g·ide· 

cektir. 
SARDEGNA vapuru 14 ma-

yıs perşembe ( Rodos. Mersio, 
fskenderon , Trablus , Beyrut. 
Kayfa, lskenderiye Messinıı ve 

Ce~ova) yn gidecektir. 
'fafsll!t için Galatada merkeJ 

nhtım hanında umumi acante· 

sine müracaat · Tel: l'eyoğlu 
771 - 772 ve ya Beyoğıundı 
Perııpa!as altında Natıa Nasyo· 
nal Tlirklş turist acenıılye 
Telefon B~yoğlu 3599 yahut 
lstanbulda EminönUnde lzmr 
iOkığında 8 Numarada acente 

vekiline milrıcaat. 

Tel. .lstan bul 7 7 6 

Fer ah sinemada 
Bugün gündüz mua7.Zım sinem• 

masist ;il No. Falıittniıı Kızı esrar
enıriz inci ccman 49 kısı n1 hlm 

" ayrıca Komik Cevdet Bey. B 
ııu akıam SaııoıkAr Na~lt ey 

""---=- .. L.ı .. nım hfivü ~ orogr• 1n 

MİLLİYET CUMA {i MAYIS 1931 7 
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Emniyet sandıQı : mü
dürlüğünd~n: 
Mohammln ikraz Merhunatın cıns ve nevi iorç!unun ismi 

l'.1creti ~o. 

14242 306 

100 570 

;>500 1122 

8450 2055 

855 2149 

15!20 3572 

2679 3622 

. !0490 5077 

1366 Ci554 

!012 6656 

2250 6717 

4735 6726 

4954 5674 

1428 6870 

2260 6978 

11378 6986 

"iivükadada Ayanikola cadde~inde 53, 35·1, 53· 

2,53· 3, 53-4, 53-5 numaralı mnabahçc su deposu 
v.: motorlu ıu kuyusunu havi üç hanenin tamamı. 

Sadrettin Bey 

Kasımpaşada Redrettln mnhallesinde Yeniyo\ cad
desinde eski 13 )'eni 1 l 11-1 dükkAnı müşte· 

mil bir hanenin tftmamL Nazif ağa 

Buğazl~i .Anadoluhisarında atik hisar cedit kör· 
fez caddesinde eski 2 yeni 61 numcrolu kayık
han: ve bahçeyi müştemil bir hanenin tamamı. 

Naman !!:fendi 
Kas\mpaşada Seruri Mehmet efendi mahallesinde 
atik mevlevihane cedit kizlice evliya sokaj(ındıı 
eski 54 mükerrer ~4 yeni 92 92-1 numaralt 
dükkAnı müştemil apartımanın tnmamı. 

Cağfer EL Şerife H. 
Buğaziçi Kanlıcada Mesele sokağında eski 3 yeni 
2 numaralı bir hanenin tamamı. lübide H. 
BeıoJtltı Pangaltı mahallesinde Turna sol;a~mda 
eski 9 yeni 15 numaralı bir n.parnmnnı~ tamaml. 

Kostantin Ef. ilt l\1m. Todura 
l\eşiktaş Abbasağa maba\lesindc ,~~ı;;ıar meyclanı 

so'rnğında eski 19 yeni 77 numerolu maa bahçe 
• ,r hanenin tamamı. Abdumıhlnı Efendi 
Galatada Berekctıade mahallesinde Yiiksekb.1-
dmm sokağmda eski 64 numaralı bir dük!.an 
maa odaların tamamı. Gıdaviçyan Kirkor Ef. 

ile ~1m. Merı'em 
Eyüp Kızıl m<!scit mahallesinde vapu:· iskelesi so
ka~nda eski 23 yeni 19 No. maa bahçı bir im· 
ııenın tamamı. Salim Bey 
F:ren kör Suadiye mahallesinde eski kokar pigar 

yeni lıatlıoyu sokaittııda c'ki ;ı yeni 28, 28 No 
faıla bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Cemile H 
Fındıklı da Hacı Recep ınnhal\csindc Y dıanc so· 
kağıııda eski ve yeni ı No. bir lı~neııin rnmanıL 

Abdurrahman Ef. 
Şehzadchaşında Ka\enderlıane malıalk:;inılc Ke· 
m~raltı caddesi sokağında eski 5 mükerrer yeni 
37 numaralı bir hanenin tamamı. Jiatııı:t Z :lıra H. 
Uu/':aziçi ,\nadoluhisarınd~ Göksu caddesinde 
cedit 5 No. maa ahur bir kıt'a bostanın tamamı. 

Asaf il. Azize 11. 
Gılata Arapcanıii mahallesinde Yelkenciler cad
desinde eski ve yeni 59 No. bir hanen in tamamı. 

Ali Ziyaettin B. 
Kastmpaşada Yahyakethiicla mahallesinde Pirinçci 
sokağında eski ı 4, 16 yeni 9, ı ı No. iki hane
nin tanıaınL Fatma H. 
Beyoğlu Feriköy ikinci kısım mahallesinde izzet 
Pa~a sokaıtında eski 5 yeni 65 numaralı nata· 

marn apartımanın tamamı. Andoıı. Kasapyan f:f 
4889 7018 Beşiktaş Muradiye mahallesin de b!rincl karakol 

sokağında <ski Ye yeni 23 No. bir hanenin ta
mamı. Nazmi Bey 

8190 7026 Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde eski kal
yoncu kullu~u yeni mavi kalyoncu ktılluı:ıu so· 
kağında cskı 1 63, 163 mükerrer yeni 2, ı 68 
No. dükk~nı ıniiştemil bir hanenin t.lmamı. 

Fatine l 1. 
12240 i' 14.J. Beyoğlu Küçükpangaln caddesinde c,ki bekçi 

cedtt haeı Mahak sokağında cskı !l nıiıl,:crrer 
yeni 5 No. bir hanenin tam3ınt Bedril·e .\zi.1. 11. 

5182 734 ı Aksarnyda Katipmuslahattin mahalle ve :sokag-m 
da eski ve yeni 9 No bir hanenin tam.ımı. 

:\lehınet '.\uri R 
.. Yukarıda_ ikraz _numaraları yazılı emlak vadesi hıtanıınd:ı bor~ 
odenmeme_sı hasebıle (Al tmtş bir) güıı müddetle saulıP;a çıkarıldı· 
ğından talıp alanl;trın ,.e fa:da tafsilat al.nak hteycnlarin srndık 
s~tış amirliğine müracaat rvlemelcri lüzumu ilı\ıı o!ııııur. -----

~ivanı Mu~ase~at RiJasetin~en: 
Dıva,nı M:ıbascb_at binasının. kalorifer, cJd erik tesis Hı paz:lr

Jıkla ıha,e edıkccktlr. A~ajtıd~kı hususat taliplerin nazarı dikkatine 
arzolunur. 

l - Pazıtrlık 1 G-:\layıs 93 ı tarihine nıüs:ııli! Cumartesi gunü 
Divanı muhasch3l riy a:etinıl~ yapılacakttr. 

2 - Paz<ırltp;t iştim'' edeceklerin teminat mektuplan ile fenni 
ve mali chliyd ve iktiılarlarınt ı;fot~ren wsaik ile birlıktc saat 
ı 5 te haztr bulun nıal<ın lı\zımdır. 

3- Komisyonca iktidarları kafi göniJnıiyenlcr puı~rlııt"a i~tir•k 
edemiyeceklerdir. 

4 - P!An ve projeler l O lira mukabilinde Divan Baş kitabe
tindcn tedarik edilir. 

-Galata it~alaf GümrütO Mü~ürlü~~n~ei 
Adet Nevi Marka No: Kllo Cinsi e}y.ı 

2 8. s. J 108-109 22.J. .. 
6 S. M. A. M. 4207-42!~ 912 ,, 

2 P. 972-973 1350·1351 2,570 ,, 

P. G 50· 398 5,200 ~ 

S. D, C. O. 116 50 Kuta Tr:ınsı için 
1 ve 3 numaralı amburlarda blJlunan balı\da e\'~aft yazılt eşya 

8,5-981 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle bilmüzayede sa
tılacaktır. Taliplerin Satış komisyonuna müracaatları.~ 

~ipa~i ~caıın~an : 
Veli ~fendi ko~u mahalli ça

yır otu alenl muzuyede ile sa

tılacaktır. 14 Mayıs 931 de 
ibalei katiyesi yapılacaktır. Her 
gün saat 14 den 17 ye kadar 

Ocakta ını.izayedeye iştirak olu· 

na bilir 

~üH~LET-
Her nevi kazançlı iş getirenlere 
serm•ve vaz'lle muıterck kar 
cemin edilir. Kara ve deniz nak
ii\·arı ve l('Oınrük ~teri ::-eri. ucuz 
ve vadeli yapılır. MUcevhcraı 
mukablli az faizle pau verilir ve 
merhunatınız kurtarthr. c;!lfltl 
e;ki Horsa arkası NordiUeıı bao 

2 inci kat 13 No. Tol. 
8. o. J728 

. , T:~~ ~:;;~;n:.' r KD~K~ IFTLliw Pi RKi ., 
B E N 1 Şehrimizin en meşhur hanende ve sazendelerinde müteşekkil 
A M A R 11'!8f'-"!:~ ... fevkalade Saz Heyeti ayrıca Cazband """'~-"'fi.• !V..V.L\Lfi ...... LAL.Ç. ....... 

----~ 

4KARDEŞLER 
SiRKiNiN 

iLK Ml.iHTEŞ~:M MÜSAMERESi 
l'rınso7. hayvanatı vahşiye müreb· 

bilcrinin resmi şampiyonlan. 

Paris matbuatının 
bazı yazılan: 

BEN -AMAR 

1 Paris~f ~~~enesi 15 
Haz·ranın:!an 21 Ağustosa 
kadar kalmış ve emsals:z 

bir muvaffakiyet kazanmış

tır. 

"L' ıun:e du pcuple ., 

gazetesinin 11 Temnmz1929 
tarihli nüshasm ı:laıı: " Bu 
sene Fransada büyük bir 
lurne icra eden BEN -
AMAR SİRKi teşkilatında 
yeniden islahat ve tekem
mtilat icrasile Paris'e avdet 
ediyor. Bu suretle temaşa

girana aza mi konfor v ~ 
tamamen yeni temsiller te

n1in etm~kt !...;;r." 
Jean Coupa ı 

mlllllZZllilSl:m:llllf;:';ölllll~~..; 

Beigrat Ormanları iş
letme müdiriyei!nden: 

1\urtken1eri istok nınh llt.ıd nıev

cut biri:il 107 kü~Jr nı tr · ınik:\b ı 

mU!dil 47J 're di)1;~ri \İi7. otuz 

dö'ı küsür metre rnik:iba muadil 
~().) ıJct idare m:ılı dnrt koıe ve 
kum meşe keresteleri bclıer mıınul 

mctr.:: mik~bt 20 linı esas lıedd ile 
ve olbaptaki şartname,lndc nıüııdc 

r!ç şerait dairesındc 28· :;. 9.1 l tari · 
hine mli>adi[ perıcmlıe ~ünti saat 

l!i de ilıale edilmek Uzrc açık ar

tırma ıuretile iki kn!em olarak s:ın· 

lacaktır. T•liplerln ihale bedelinin 
yUzde yedi buçuğu nisbetinde te· 
minat akçelerile Defterdarlık i>ina· 
sın<l• müteşekkil mü,nede ve ihale 
komi~ynnıuıa, ç~r \·e ~,_rırı.:ınıe için 
l~tıı.nhul Müdlır'YL'tııı · ve kcrtste

leri ~öcnıck islC\-enierin de mahal
lindı:ki nıt!nıurLıra müracaatJırı ildn 
olur.ur. 

lst:ıııbul BSliyc mahkemesi birin· 
ci hukuk dair:>indeıı: 

llu.)uınıt mütlJriy~ti unıutniyest 

vekiileri Ce\'3t, Feyzi ve Sırrı b:}· 
lcr ta~,ıfından G:ıl n·ıd:ı Fernıcneci

ler.le stı iskdc<tnde 17 No dı rııu
kiın Ko.::iiantin Anıilono~ efendi aley
hine :ıçıle'1. rihctı kc'alctten ala.csk 
dav:ı~ının nıudd1 .. ı: hin ~yabında 

i1:ra kılınan ınuh·ık rnc.si neclct:sinde 
n1ebl ı~ı müdd.; ı:,ih dört yUı lir;tnın 
rnhsiliııe dair s:odır ol.rn 28.'3.58 No
Ju hükmLigıvul>i müddaaleılıirı ika
nıctg-"huıın ınt:ı.:"tıli,·cti hascbile tcb
li~ C'lilcınenıiş ,ıldu~tııdan 11. U. IVT. 
K. maddci m;.ıhsıı ..;usı mucibince ta• 
rihi il:\ndan iui>aren bir mah ınüd

detk ilAnen tebligat ifası tensip ve 
bir nush•sıda mai>keme divanh•
nesine t.ılik ~ılınmış olduğundan 

l~bli~ m ~ıkaıuına ka;n1 oln1ak uzrc 

~eıliyct il.\ıı clunur. 

l5T. 4 iincü icrı ınemurlug·und•n: 
'l'amaıntua ?8J~ l!ra kıym ~·t tak· 

dir cdı! ıı i>oı';niçinde lıol'•cı kö
yünde Reşit poş> .-ok•ğın<\;o ı•:. 1. Y. 
46 numaralı sahriııçli maı bahçe 
h•neniıı tamamı 1 ·6·931 t. pazartesi 
gllnii s•:ıt on <lörrtrıı on altıyı 
kadar İstanbul diirdlJncH icra memur· 
luğunda ikinci arttırması yıpılacak· 

ur ve en ziyade artıranın üzerinde 
1 blroktlacıkıır. Sııış şartnamesi 18· 5. 
l 931 T. talik edilecektir. llirinci art• 
l tırmadı en zlvadı hin bc~yilz lirayı 

talip çılr.mışıır. Arıurınava iştirak 

için 'ı• 7 teminat llıımdır. Haklın 
tapu sicillile ıbit olmayın ipotek 
sahipleri ve ılakAdıunın ve irti[•k 
hakkı uhıplerinin bu baklan ve hu
susile fıl7. ve mıısarlfe dair olan 
iddialarını ilAn tarihinden itibaren 
yirmi gUn içinde evrakı mUspiıele· 
rile blJdlrmeleri lru<ııııdır. Aksi halde 
hakları tapu sicllliie ubit o!mıvaıı
lar sıııı bedelinin pavlaşmısı~dan 
hariç lı:alırl:or. Al~kadari•rın icra 
ve iflds kanunuaun 119 ncu madde
sine göre tevfik hareket lüzumu. 
Müterakım -.rgt belediye vakıf ica
resi müıteriyc aittir fazlı mahlmat 
almak isteyenlerin 930 - 4-09 dosya 
aumırııilc memuriyetim.ize mıG.r1 .. 
caaılan ilu olunur. 

ÖLÜM OlllAR.111 
• • • • 
f lllll TAKIP-- , 

' 

EVER I • 

HAŞA HA flN, nastarıkla· 
rın en mühlik vasıta! 

sirayetini te11kll ettikleri 
hepimizce malilmdür. Afe. 
!umum aüprüntlllerde ya. 
şarlar ve oradan size gele· 
rek mühlJk hastalıkların 
tohumlarını beraber getll 
rlrler. Onun için , onla 
sizi öldürmeden evvel ai 
onla.rı öldllrllnüz, Fil 
püskürtünüz. 

Flit~ sinek, eıvrlslnek. pire. karınca, l(üve, 
t~htakurusu gibi haşaratı ve bunların tohum
larını imha eder. Haşaratı öldilrürfakat in.an
lara asla zararı yoktur. Kullanılması kolaydır. 
Leke yapmaz. Fllt'I diter hafarat imha edici 
eczalarla teşvı11 etmeyiniz. Siyah kusaklı sarı 
tenekeler üzerinde aaker markasını İsteylnlı:. 

FLiT PDSKQRTDNDZ 

ll;in lıtifa11n!zi /1111/n ıtmık makıadllı flit. fQ/HIZ nıohartıı tı.,k9/ard• satı/manadır 
Umumi Depoeu: J. BERT ve ŞOREKASI İstanbul - Galata Vorvoda Han ,, ......... ____________ _ 

IST ANBUL VİLA YETi 
DEFTERDARLIK iLANLARI 1 

l~~~-...-......iıiiiiiiıımİııİ-
Kiralı k arsa: Silahtarağada Kcıniklidere 

paçavra nıağazası arsası kiraya verilecektir. 
Senelik kirası 260 lira. Kiralanıak açık arttır
nıa_!.7nıayıs 931 pazart5 Defterdarhkta. <M-140ı 

Zlft:li Kumdan Kaldırım Ta•ları 
Halihazır ve l•tlkb•lln en muvaff•k yoı kapıamaıarı 

l<omnıcıc nam Maklneıarl• imal edilen Zifti! Kum

dan Kaldırım Ta•••rının vast ve daimi bir münakihita 
tabl tutuıcıukdan ve bir kaç senelik istimalden sonra er'\ 

muvaffık yot kaplamaları olduiu anlaşılmıştır. 

Bu kaldırım ıaşıarınon imaline mahsus tesisatı mıha

nikiye için 

[=~-.!~~nbul Bel·e-d-i-ye_s_i ·~i-la-n~la-n·-~---~i 
Beyojtlu belediye dalresiııdcıı: Daire binası zemin katındaki lo

kanta bır sene için açık mi!zayede ile talibine kiraya verilecektir. 

isteyenlerin dairede mevcm şartnamesini görerek ihale günü olan 
JO mayıs cuınartco;i günü saat on beşte daire encümenine müra
caat eı lemeleri. 

••• 
Bedeli keşfi 491 lira 32 kuru~ ohın lstan bul yirmi liçlineıl 

mektebin tamiri açtk münakasaya konmlJ'itur. Tııliplcrin ~artıımııc 
ı'e keşi! evrakınt görmek iı;lıı her gün !evawn müdlirlıiitiinc mli· 
zuyedere girmek için :'17 lira mıwakbt teminat akçelerile bern· 

her ihale günü olan 28·5-93 r perşembe günü saat on be~e k.ıd;ır 

encümeni daimiye müracaatları. 

* * * Beyoğlu belediye ~ubesiııden: l:lır geçi bı.ılunıııu~tur· 
içinde sahihi .,,iıracaat ct11ıc1.'e <;t'Ol~nkrı·. 

Sekiz p;un 

(r_o.e.v.Ie.t1~Dll!el!'m•i~ry.oll!!lllll!l'!a~rı~ld•a•r111Jes.i.l•Ia.n.Ia.~.1-I 
!ldtct.. - Kara köy nrıısındakl Kırk demir köprüsün iiıı t~nı r 

dolayısile 10-5·931 tarihine müsadif pazar günü 4 ı·c iiç nuııı 
ralı katarlarınllz Haydarpa~a-AriHye Haydarpa~:t ,r,ısuıda ,,, 1 rı 1 , -

!er edecekleri ve Ar!tlye - Eskişehir • lı.riCiye arnsında se ı ru..: 'l r 
etmlyeceklcri muhterem ahaliye il~n olunur. . .. . 

Hoydarniışa_ Dcmiryol\ar :\lağ;ız ı miidürlliğüııden: 
ldaremı7. ıçın pazarlıkla satın alınacak (60) kalem elektrik, ı, r· 

~a_va~, neft yagı,s~n memi~ kire~, demir. sap ,.e saire gibi mu'ıt • 
lıfulcıns ma\zemenın Pazarlığt ı 1-:i 31 paz~rte;i günli icra kılın t 

caktır. Taliplerin yevmi mezklırd:ı saat 9 darı ı l, 3(1 • b""' 
isbatı vücut etmeleri ve tahriren [iat vermeleri bu bapnki m·ii
redat listesi mağaza dahiline a-ılınıştır. izahat almak isteyeııJ,·rı ı 
cumartesi ve pazar günler< mubaya;t kısmına müraca·tt etm ·kr 
p~z.arlığa arzolunan malzemeden idnre tsrafındaıı şeruiı ve ıı.J.iil 
gıbı kayıt konulmamış olanların nıımuııesinin her:ıbcr ~uıaı 
numun09i;ı vuku bulacak. ceklifottıı kabul edilme •cccıı;i i .• esi bu 
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~ımmırnınZUMRUTm.:~~-O_k_s_ü_re_n_le_re_:_K_a_tr_an_H_a_k_k_ı_E_k_re_m 
•I YALOVA 1 
~ 1 KAPLICALARI 1 
] ~ ............. ~ 
l 1 NEŞ'E, SIHHAT, GENÇLiK I' 
l 1 KA YNAGI ~I 
1 l 1 

~ı AÇILDI I! 
~ .......... lı 
~ Oteller: eo kuruştan5firaya kadat 

: emekle" Tabldot 225. 450 kuruştur 11 Ruj p ertev 
l 

e 

r 

( Sabıh kahvealtısı ile öğle ve akşam yemeklerı dahıl) 1 Pertev müstahzarab fabrı
Üçüncü sınıf otellerde yemek mecburi 1 kasının son eseri ibdaı. 

deX.:ldir. ~ Tamamen nebati boyadan 
ll' ı ve gayrimuzır mevaddan 

~ imal edilmiştir. " t} •. Birinci meTki 30 kuruş. ~ ıu u u u u ı u u ı u u ı uıH 
apur ucre erı. ikinci mevki 20 kuruş. 1 Ecnebt memleketlere 

Her tUrlU malOmat için YALOVA'd• Kaplıcalar 1 giden tüccar Ve 
MUdUrlUOUne veya ISTANBUL'd• Seyrlsetaın Umı,ım ~ seyyahlara 

. l• MUdUrlUk K•lemlne mUraceeL Tel: B. 1746 ~ 

~~ ~~J~!i[i~!lfBil~A Bankı Kommerçiyalı 
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SPOR 
Hayatld .. ....ı .. ı. ... 4.ıı.a
,.u,.ıııııauı ... ı..ı b.ı.....ır Aabı 
k•nttt .. dlıtlnn•••lıl• mıaı.tıa• · 
dlr . Slblı.ıtl•lll ••hat ... , Ulfo 
ltrüılfi lüvlyc lully.U. 
11bJ tuylt için lı6fil&kr "• 
•• b11J61ı.ler ıarafuıdu ,~ 
m8kemmel bir ll•ntt 
ll&cı olarak la11ılu 

ltalyana 
Sermayesi 700,000,000 

(İhtiyat akçesi: 
580,000,000 Liret) 

Travell61'3 (Seyyalı!ıı 
çekleri) :;atar 

Liret, frank, İngiliı lira'ı 
veya doları frank olarak 
1atılan bu çekler Myesndıt 
nereyıt gitsenfa paranızı ke
mali emniyetle taşır ve hıtr 
zaman isterseniz dünyanın 
her tarafında, 501\irdıı, otel
lerde, vapurlarda, trenlerde 
bu çekleri en küçCtk teLliyat 

çin nakit makamın.h k:ıl ı
ylıkla istimal edebi,iroırıL&. 

Traveller:J rekleri hakLtd i 

... Mühim tavsiye: 

B R o 
Kumaş Ticarethanesinin 

celbeımlş olduğu mebzul çeşitli lngiliz kumaşların kAffesı rekabeti 
kıran fiaılula satmaktı olduğtından, mübayaatı nız ı kuarlaıtırm•dan 

eve! Isıanbul'da, Sultan Hamaonında vaki depoyu zi yaret eylemenizi 
rica eder. işbu fırsatı kaçırmamanız menfaat ini z 

... iktizasından dır ~ 

Pazarlıkla alat ve e~evat ınü~aJaası 
Tablilatı ticariye laboratuvarı müdürlli~ıinden: 

Tahlilatı ticariye laboratuvarına liizumu olan 26 kalemden iba

ret alAt ve eı'evat 11 mayıs 93 ı tarihine müsadH pazartesi gıinü 
saat 14 te pazarlıkla mübayaa edileceğinden şartnamesini görmek 
üzre her gün, münakasaya iştirak için de 2~S liradan ibıı.ret olan 

muvakkat teminat akçesini Defterdarlık binasında iktısadt müesse· 
seler mubasebecili~ine yatırdıktan ~onra alacakları makbuzla bir· 
likte mezkOr gün ve ~atta Sultanahmet'te Ticaret mektebi Alisin

de müteşekkil mübayaa k-omisyonuna mtiracaatlan 

Eskişehir Vilayetinden: 
Eskişehir. Çiftelec tariki

nin 11+000 - 22+000 ıkilomet 
ı:oları arasında yapılacak tami 
ratı esasiye 16431,23 lira bedel 
ile 22-4-931 tariıhindeıı 12 ma
J>\,,;; salı gıiinü sırt on beşe kadar 
dtaıpalı zari ueulile nWnıalcasaya 
vuedilın4ştir. -

Talip olanlann ~eli dtef
fiın yüzde 7,5 ğu nisbetıinde te
minat ~i veya banıka mek-

tubu vermeleri, inşaatm deva
mı müddetİ.Ilıce ıbir ıfen meınuıru 
~eya liyabti Naıfia Başım.ühen 
disliğirıce musadda!k bir çavuş 
istiihdam etmeleri meşruttur • 
Evrakı ıkeşfiyıe, şartnameyi 
göıımek vıe inşaat haaıikmc:İa 
fazla ma1Uma.t almaık isteyeıle 
rin Nafia BaşmühemfiBliğine 
ve ~·halıe gi.lııı.ü de vilayet enoü
menin.e müracaat eylemeleri 
lltn olunur. 

4. üncü Keşide 11 Mayıs 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
45,000 liradır. rratos 

ku.llaniaır: . 

Her tcı•ntd.c bulunur. i 
salıihinıien ba5kı kimseniıı i 
kulnaamayacağı bir şekilıb !~:;:::! 
tertip ve ihtas cdilrn!~tir. 

••••••••••••••••••••••••••• 

Arrıca: 15,000, 12,000, 

10,000, 8,000, 
....... iralık ikramiyeler l N 1 Y i ve M l H T ~ M t l B 1 41111 

En eski ebniye boyası ticarethanesi ı· 
'>' Merke.zi Galata'da Kürkçliler 49, Tel. B. O. 1288 . 

,. ~ Şubesi Istanbul' da Alacahamam 45, Tel. 2,1233 ııı. 
t Bilumum ebniye ve merakibi bahriye boyaları, ~ 

[ % vernikleri, fırçaları vesaire.. ~. · 
BERMAN üstübeçi ~ 

ı DUKO otomobil boyaları Depo ve ~ 
~ MORA VİA karena zehirli boyalan Mümessilleri ~ 

~ TROPENEL • siyah tecrit boyaları ~ 
~~/21/.~~~~.~~~~~ 

Elektrik tesisatı 

' 

Bedeli keşifleri cem'an 7 500 lira
dan ibaret. Edirne Kız ve erkek şehir 
yatı mektepleri elektrik tesisatı işbu 
mekteplerde mahfuz plan ve şartna
meleri mucibince münakasaya ko
nulmuştur. Erkek yatı mektebinin 

' . 

. ' 

·I ı 

tesisatı 11/Mayıs/931 ve kız yatının 
14 I Mayıs I 931 de Edirne Maarif 
Eminliğinde toplanan mübayaa ko
misyonu vasıtasile kat'i ihalesi yapı
lacaktır. Taliplerin Proje, şartname 
ve keşifnamelerini görmek üzere 
Edirnede mezkur mektep müdür
lüğüne müacaat etmeleri ilan olunur. 

Balıkçılık Müfettişliğinden: 
Balta limanındaki Balıkçılık EnscitiisLinde iki yatak atlası bir 

yemek odaı:ı ve bir salon için lüzmu olan karyola lavabo yemek 
masa ve iskcmlcoi ve saire bu günden itibaren yirmi gün müd 

dctle münakasaya vazedilmiştir. Münakasa aleni olacaktır. l\layısın 
yirmi üçii~Lı cumartesi guııü saat on beşte ihalesi icra kılın<1caktır. 

Talip olanların °0 ~,5 tcıııiııatakçelerile yevmi mczkCırda ko.nis-
·= vona, niimune ı · c .:ırtn:: m esini ı;örmı:k lizcre C<1lataJa D"niz tica

~ ·!~;ı:~f.:.;· 'ıidıirlıiiitı hiıııısıntl.ı Balıkcıhk mllfettl\ligiııc murac:ıacları. 
' s " &,. t: 

Dr. A. KUTIEL 1

~ 
Zührevi basıalıklırı tedavihanesi vı 
elek:trik ltboratuvan , Galata, 

Karaköy Börekçi fırını sırasınd1 No. 34 

The Balkan · Photo - Servic., 

Ljubljana posıni predal 162, 

Yoııgoslavie tarafından lsıanbul 

için maktu maaşla bir 

FOTOÔRAFÇJ • MUHABiR 
ornıyor. Balftdaki Adrese müracaat. - Pertevniyal Vakfından: 

~~minönünd.: \"alide ilanı karıı : 
sındaki Köprü gişesinin itci~alindeki 

mah•I bcrımıcibi kroki iki buçuk 
sene müddetle kira r" vcrilceğinden 

taliplerin yevmi nıuzayede olan 12 
mayıs 931 rnlı ~ünü saat onbeşe 

kadar lsrnnbul Evkaf müdüriyetinde 
per tcvniyal vaklı !da.resine •eya 
idare encümenine müracaat eyJew 
mel eri. 

lsıanbul 4 üncü icra dairesinden: 
Tamamına (3000) lira kıymet 

takdir edilen Bogaziçlnde Sarıyerde 
Yeni mahalle caddesinde eski 9 yeni 
136 No. lıı bir bap yalının ıao;aını 

açık arttırmaya vaz edilmiı olup 
18-5-'JJ! mihinde şartnamesi divan· 
haneye talik edilerek 30-5-9.11 cari· 
hine müsaeif cumartesi günü saat 
14 ten l6ya kadar lsıanbul 4 üocü 
icra memurlul!:ıında açık arttırma 

suretile satılacaktır. Anurnı3 ikincidir. 
Biriııci arttırmasında 12ŞO lira va talip 
çıkmış olup bu kerre en çok :tr •. ı· 
nnın üzerınıle bırakılacaktır. Arttır

maya iştirak için ytizde yıdi teminat 
akçe&i olınır. Müterakim .ergiler ile 
belediye resimleri vıkıf icdresi müş
teriye aittir. Haklan rapu s!cillerıle 

saoit olmıyan ipotekli alacaklılar ile 
digeı aldkadaranın ve irtifak hakkı 

sahiplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarlfe dair olan iddialannı 

llh tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbiıelerlla bildirme· 
lori l!zımdır. Aksi halde baklan 
tapu sicillerile sabit olmıyaıılar satış 

bedelinin paplaşmuından hariç k:a
lırlar. A!Akadarların yeni icra ve illb 
kanununun ı 19 uncu maddesi bük· 
milne göre t•vflkı borekeı eıme· 

!eri ve daha fazla maldmat almak 
lsıiyenlerin 9,ll-9 dosya numarasile 
memuriyetimiz• müracaatlan lllP 

o!ıın!lr 

ve 35,000 
~ Liralık bir mükafat vardır .. ili 
llııııımtınınımııı . .· . .· ı• 

lstanbul Tramvay Şirketi 
. EVKA T T ARiFESi 

19ŞI, ~cncsi Ma}ısın 10 uncu güntinden itibaren 

ilAni ahire kadar mutehcrdir. 

Birinci Son No t.utut Harekat Faııla hareket hareket 
Sıaı 

10 Şişli-Tünel { Şişliden-Tllnele 6,00 
Tünelden-Şişliye 3• ö' 9' 6,26 

il Kurtuluş-Tüner { Kurıuluştan·Tünelo 2'!.00 - Tünelden-Kuitulu~• SO' 23.30 • Harbiye-Fatih { Harbiyeden-Fatihe 6,0~ G> 12 .w: Faıihteo·Harblyey• 5' 1 O' 6,10 
G> 

14 Maçka - Tünel { :vı.•çkadan-Tünele r·ıo .c 
G) funelden-Maçkaya 30' 1,30 .. 

15 Takslnı·Slrkecı { Taksimden-Sirkeciye 4' 6 - Sirkeciden· Taksime 1' O' -• 16 Maçka-Beyazıt { Maçkadan-Beyaııta 6 9' -ın- Beyazıuan-Maçk~yı 14' 
18 Taksim-Fatih { T aklim den· F ıdtıe 15' 

Fatihten· Taksime ao· 
19 Kurtuluf-Beyazıt{ Kunuluftan·Beyazıta ti IS' 

. Beyazııtan-Kurtuluşa ır 

- Be~lkıaşıan ·Bebeğe 
111 Beflktaştan-Emlnönüno 
CD Bebekıen·Emlnönilnc r 13' .w: 22 Be!Jek-Emlnllnıt CD Emlnönünden-Bebeğo 
.a Eminönünden·Beşikıaşa ır 
CD Bebekten· Beıiktaşa .. . .. 

23 Ortaköy-Aksaray{ Onaköyden.AJcsar~ya 10' il!' G 
ı- Akıaraydan-Onaköyo 20' 
• { Beşlktaştan·Faıiha O' 18' 111 34 Beflktaş-Fatlh 

Fadbıen-Beşiktaşa 

. 1 Aksaraydan - Topkapıya _ 1 32 Topkapı-Slrkecl 1 Topkapıdın-Slrkeciye ti it 

.ıı:! { Sirkeciden- Topkapıya 20' 
'"' t Topkapıdan·Aksaraya 
G> 
.C ı Altiuaydan· Yedlkule:re 
lı 33 Yedlkule·&lrkect Ye~eden·Slrkeclye ti 'I 

1 
Sirkecıden· Y edlltuleyı l:i' f Y edilı:uleden· Akıaraya tO' 

1 f ı\kıarıydan·Edirnekapıya 
.- 37Edlraekapıılrkect? Edlmekapıdm·Slrteclye r, 
C j · · ·· - Slrkeclden-Edlmekapıyı 11 

F.dJmekan~·4k•~._1UI lf' 

7,15 
6,51 
6,15 
6,08 
7,37 
8,1!3 
6,15 
7,05 

5,34 
5,44 
6,00 
6,06 

S,45 
5,56 

6,01) 
6,4ti 

5,13 
5,34 

6,10 

5,10 
5,33 
6,13 

5,20 
5,50 
6,j3 

Saat 
1!4,12 
24,38 

23,30 
24,00 
ı,ıo 
1,10 

1!3,30 
24,00 
~ı.os 
lll,30 
l!4,U 
1!3,23 
1!0,21! 
21,08 
i2.:i6 
23,26 

24,30 
24,30 
1 ,15 
1,15 

22,10 
!12,56 

21,52 
112.as 

-.-
23,54 
24,30 
1,06 

-.-
14,00 
14,40 

J,iO 

-.-
23,10 
t3,44 
84.l.O 

Vakıf Akarlar mü
dürlüğünden: 

.Bir sene müddetle icar ıçın 
Müzayedeye vazolunan emlak 

1 - Feriköyünde Rum ki•lisesi arkasında 104- 106 No. ha· 
ne. ~9 

2 - Feriköyünde Rum kilisesi arkasında 22-12 No. ha· 
ne. 201 

3 - Fer:i:köyünde Akasya sokağında 41-14 No. hane 221 
4 - Pang:ıltıda Fransız mezarlığı karşısında 11 5 No. ik 

oda 7: 
5 - Beşiktaşta Şeıı.likdede maıhalleııinde Yenıiyolda 37 Ne 

hane. 14~ 
6 - Sfileymaniyedc Elmaruf mahallesinde Medrese soka· 

ğında 11 No. Nevzat hatun mektep maıhalli. 56~ 
7 - Kadıngada Bostan.i Alıi maıhallesıinde Mehmet Paı>,~ 

caddesinde 23 No. hane. 12 
8 - Kadıırıgada Bostani Ali maıhallesinde Mehmet Paş 

ydkuşunda 25 No. hane. 12 
9 - Beyazıtta ~ban ıbaşr Yakup ağa mahallesinde Si 

mitçi sQkağında 7-9 No. dukıkan ve oda ve haıla 55 
10 - Üskıüdarda Selami Ali Efendi maha!lesin<le Karakol 

hane sokağinda 64-84 No. hane 10 
11 - Üsküdarda İhsaniye "Dahalleııinde Ciçekçi sokağında 

4-6 No. hane. 12 
12 - Ü siküdarda Selimiyede duv.aır.dibi eczahane sok:ağıncl 

2 No. hanenin se.amlılk ilusmı. 9 
13 - F<eriköyünıde A:kasya sokağında 14 No. bar;:!:•. 23 
14 - Malhmutıpaşada hacı küçiik camii altinda 24-4 No 

dtilkkan. 38 
15 - Çaknwkçrlan:la Yen~ han sokağında 37-33 Nlo. dük 

kan. 49 
16 - Merr:ı~.da Harbiye c ::. ddesiııde GO N. maa oda dükkfın 

77 
17 - Urunçarşıda Bezzazicedit maıhaJlesinde mektep tah 

tın· ~oı. 300-129 No. JilkJkan. 11 
18 - Çar,1da Kohuıcılar sokağmda 11 No. dükkan. 28 

19 - Çarşıda Çadırcılar :so kağında 19 No. dükkan 94 
20 - Çaqı<la DiWk sokağında 16 No. dükkan 34 
21 - Çar,_.ıı::la Çadırcılar sdkağmda 48-42 No. dükıkan 34 
22 - Çarşıda Çaıdm:lia' sdkağuıda 80 No. düıkıkan 33 
23 - Beyll',wtta Kaşıkçılar Irapnmıda 9 Nıo. dUkıkan 57 
24 - Beyaı?tta Sekban başı Yakup ağa malhaUesinde s· 

mitçi ·sllı<ağında 3 No. dilkıkan 55 
25 - Beyazrtta Simkeşhane altında 105 No. dükkan 55 
26 - ÜSküdarda bedesten derununda 1 No. Oiiklkan 8 

27 - Üsküdarda umraniye ı;ü hanında 26 No. oda ·.:" 
28 - Mahmutpaşada Kürk kariyesinde 60 No. dükkan 12 

29 - Hocaıpaşada İbni Kemal caddesinde 50 No. oda ve b 
durum. 43 

30 - Ayasofyada Meıhımet Paşa medresesi altında 13 N 
odıJ. ve bodrum. ı 

31 - Çabnalkçılarda Valide harunda mesoit adtında 21 N 
oda. 5 

32 - Çaıkıınaıkçılarda büyük Yeni ha.n aılt katta 5 No. r 

33 - Çarşıda Çulhacı hanı üst kaıtmda 29 No. oda. 
34 - Çarşıda Çulhıacı ham üst katında 31 No. oda 
35 \- Üskfü:laırda Hacı lhesna ıhatun a:naıhalılesinde 

hır. 
36 - Hocapaşada KıaraJk.i Hüseyin çelebi mahallesinde N 

bethane aoil«ığmda 11 No. arsa. 6 
Müddeti icar: 1-6-931 tarıiıhirıden 1-6-932 tarilhine kadar b 

senedir. 

üç sene müddetle icar için 
müzayedeye vazolunan emlak 

37 - Tophanede SıUheyıil Bey mahalleııinde 1 ve 3 No. s · 
heyil Bey melktelbi • 1 

38 - Beyoğllunda Pangaltı;da Fransrz mezarlığı karşısmd 
105 No. ilki oda maa clliikkan. 2 

39 - Beşiktaışta vapur iskelesinde 1-17-19 No. düld<an 
40 - Beşiktaşta Sinanıpaşayi atik mahallesinde Tuğla s 

kağı.nda 3-5 No. ıkireçıhane. 
41 - Çenberlitaşta Atıi'k Alıi Pa-şa mahallesinde tramv 

caıddesinde 16-10 No. di.ilkıkan. 6 
42 - Baıl:rkpazarında ahı çelebi mahallesinde Nevfidan 

misi taıhtmda 25-69 No. dilk>kan. 
43 - Uzuru;arşrdıi Dölkmecilerde 49 No. dükkan. 
44 - ÜSküdarda Selman ağa maıhallesinde camii şerif 

kağında 4-1 No. dük kan 
45 - Beyoğhmda Pangaltıda Fransız mezarlığı kaırışısm 

115-2 No. oda. . 
46 - Mahmutıpaşada Kürikçü hanında 11 No. oda. 3 
47 - Üsküdarda Rum Mehmet llaışa mahalle&inde ce 

valide imareti derununda 46 No. beş oda 7 
48 - Balrkpazaırında Yoğurtçu sokağında 3-5 Nıo. aroiye 

49 - Tophanede Karabaş mahaHesinde 4-4-38N. ;:rsa 2 1 
50 - Galatada Yüks~aldırımda Merdivenli sokaıkta 1 

16 No. arsa. 3 
Müdçleti icar: 1-6-31 tarihinden 1-6-934 tarihine kad 

üç senedir. 
• • • 

Mebtei icarlar: eski müstecir için akdi sabıkın hitamı ye 
müstecir için teslim tarihidir. 

Müddeti müzayede: 20 Nisan 931 den 12 Mayıs 931 sair 
nü. 

Balada muhanııer eml3ık kiraya verıileceğinden müzayede 
vazohınmuştur. Taliplerin yewni ~hale olan son günün s 
14 'buçuğuna kadar şartnameyi ckumak ve t·eminatı muva 
te ita edrek müzayedeye iştirak etmek üzere İstanbul E 
kaf müıdürllüğünde valkıf akarlar müdürlüğüne müracaatı 
ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malfunat almak isteyenler 

müddet zarfında müzayede odasma mü.racaat ederek ecri m 

raporlarını görebilirler. 

lstanbul mabkemei asliye•i 6 ıncı 
hukuk dairesinden: 

Hamide H. tarafından bıanbulda 

Küçük pazarda Dolap sokağında 
No. 3 hanede sakin kocası Abdullah 
oğlu kAmil Efendi aleyhine ikame 
olunaıı boşanma davasının 4.5.931 
ıarihll celse! ıabkikatındı illnen vuku 
balın ıebliğatı rığmen icabet etme
diğinden hakkındı son muameleU 
gıyap karrn ittihaz olunarak beş gOn 
zarfında itiraz etmedilf ve yevmi 

muhakeme olan 30-6- q3ı tarihi 
müsadif salı günü uat 14 de buz 
mahkemede ispatı vücut ctmed 
veya musaddak vekil göndermed 
takdirde bilcümle vakıaları kabul 
ikrar etmiş addolunacağı huk 
usulü muhakemeleri kanunun 
4-02 inci maddesi mantukunca il0.1 
tebliğ oluaur. 

Mes'ul müdür: Bürhanedd 


