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Gazi Hzretleri Ankaraya Visıl Oldu! 
FETHi BEY ANKARA YA GiTTi. iSMET PAŞAYI VE 

---BÜTÇESiNi ŞiDDETLE TENKiT EDECEK!==-
Milleti lekeleyen Istanbul belediyesi 

kalemler ıslah edilmelidir 
Düa guetelerin birisinde korkunç bir 

cellit edebiyabna rastladlk Büyük milleti 
ve bu milletin büyüklükler ıaratan fa)ısi
yetlerini bitin dünya muvacehesinde cel
Jathlda ittiham etmek vatani ve insani iba
netlerhl ,ahe.teridir. Medeniyet huzurun
da Türkiye hiç bir ztaman kanlı bir tablo 
dejildir. Tarihi ve milleti lekelemek iste
yenler en bedbaht ve enıuursuz insanlar
cbr Osmanb tarihinin sahifeleri çoktan 
~· Gazi Türkiyes.i kanh bir cel
llt ülkesi defildir ve olamaz. Biz memle
keti; müdafaa ve saadetlerin en yüksek te· 
pesine çıkarmak, hürriyetlerin en genişioe 
kaYUfturm-1c isterken bu ıuursuz küstah~ 
lar, maalesef kanh Ye kat 1 ıihni7etlefen: 
imranlık uçura karaahk kapılann
dan lıalka tethif sa'nelei g&.i•mek U
tiyorlar. Bütün ıiddet ve samimi7etimizle 
hGldlmeti vazife bqıtıa davet ediyoruz! Ve 
diyoroz;kiçıptak r~ı:n ~r v! :ellithk sa
lıifeleri kapaamabdır ve kapablmabdır. 

Reisicümhur Hz. 
Dün Ankaraya avdet etti 

1 
nm meclia pupu he1eU lda· 

Ankara, 3(A.A) -Refıi- reüle mu masakerelerde 
~laur _ Hazretleri bap bulunclalar. He:reU Tekile 
~ ıs te .-rı_... a-.ı ıçttmama • ._1np Baı•ektl 

,................. Gal Hu- clUl ı,bu mtlaakerata fıU· 
~I lltaqoada BaJlk rak eW. Bu ma.akenlercle 
'!111.t M.clW Relll ıcı ..... , CGmbunıet.. Halk Fll'kua 
~I t..et. 86,ak &- meb'aalaruua latdaaplarını 

Hubt,. Retli Yitir 1emlemen ••n•• halu~ 
-... Pa lar haaeratile Jundup ,dtl ta1arrufa me-

11.,.. f& b' dar olmak lzere 1931 bit• 
"kile asala 1, me • çetinde meb '111 tahllAbnm 

-.ı.,, •lkerl" mO kl el'kia, aJda IOO ltradan 350 llra1a 

tarafmclaa w..ıaa· tendhala manflk oJacaiJd• 
_,_~ .... • lutaab a•ert:re ta· mutalea oluamattur· 
• --....._ ..a&mlaallllfbl'• ı.. Reltlclmlaur ffaretlerl. 
~ lçlacle .. ......... ala ffbu teklifleri JanD fır-

btalerce laalk 81- kama meclla pap11Dda mi-
~• ııat c:aadu ta&• sak_. oluucaldlr. .............. - ~,_.-

~,. 3 (A.A) - a.111- isminle kar 
~ "' Ha.etleri lltalJOll• t.ır, 3 (A.A) • ~ . .J:c~ 
~&...eledi alarak Bat•.. ....dlr J•faD ,..__.., 
... _- ..... lfttfler ye ... ,. L. -1r a a....L.llp etadf ft 
:'""'il'. Sa.ara C.ab1acla lrea• c;;-,.hr1 ; mllalm lal· .. it!: llderek eneli Mec- dllelerdea addo!a- mlu 

k&mm P•f&JI• •I- kar btır •.r.M 1aı-tbr· 
,~ .... Mlflr Fem p ... ,. V ,...;,'U ı• .:J 
-. ettiler •• aara,tlW· Bu ı OZ6U&&d f u· 
~ He,.tt ... J;-d• L.. 

' ·--, .... re •••••ratt• uecıı 1ear 
~ ..... - Yoq~(AJ\)-•12•· 

at denm ......... ,.. fır
tm••• mltealap ..., kar 
, ........ Kar~· 
... ,. • .., ıpıııa 
.ti t ilw•fbir. 

Esnafı kökünden mahveden 
belediye mes'ul tutulmahdır 

BeleJiy• r•ui Mıılaltti n hy 

Berberler dl11 to plaaa· 
rak Cuma tattlt •eMlelial 

1 
canh bir ıuret te makAtların ı 
anlatmıılardır. 

Birçok battplv dinlen• 
dikten 10nra neUcede bü· 
tün euıaflar ııbl berber· 
lerin de cama tatili J•P
malarına karar verilmfıtır. 
Bu ıuretle berberler ce
mfyeU diye bir teıekkiil 
alımda toplanan miil.lm 
bir katle daha haftada 
bir ailn olıun lıtlrahat hak· 
kıaı kazanmıılardır. 

Heyeti 11mumlyenin veı· 
diii bu fevkalade karar he
men idare he7eU tarafından 
bir iaubata ı..hnd• ttlltit 
ed.llllllt .. ......... ltUfak 
edeel ,..._fulaullua 
tarafmdan "8ulanmıftlf. JCa. 
rar, idare a..,.tt ••11taaıle 
lstaalJal Tıcaret Oda ... 
teydt edilecek ve kanuni 
muamelelinln kraiı teklif 

mbakere etmlılerdtr. Bu olunacakbr. 
me1ele hakkında heyeti umu• .. karara ve cemly•t 
ml)eden itil' çoklan heye- ( Deoamı 3 anca •alailede ) 

KapraJ•n 6lr ınansara 
gyyeJld ,ea &o..ı.. •a· kıralmııbr. lsmlre civar ola• 

•• dla bllbatlD tlcldeUnl aalılllerde de buı bahkçı 
•laterdj. Gece ıan11DdaD kayıldanaın battıfı ıah p· 
IOM& bath1an tehrlll lerinin ıarkoldutu bildlril· 
laer tarafım be1ularde.!: mektedır • 
rladlrdl. Dan uba~ K Kara denisdea ıelen 
de de fıi1ıaa la NClıbaı. :: mal6mata 16re ıon fır· 
klh mi IJim •e sa • 
tipi ı e brapk te ıalu ola• tuıalarda bmanlan da alt-
rak yafdt. 'Tltktyedea ıelea · lbt olm111 •• bir çok ka-
U..,lere Jlre Trak,ac:la da yak, relball " ufak ı•-.U•r 
1t1.Uar keıbl flddet .ıillfı ........ Buat •nSS'a 
.,. -~kar r.ılllifbr· dea •etil• llaberlere P• .,.. .....,. be,lk flrb· 
_..r et.J,. 11.-a tlaW· kat Ye fuıtlaalar il marta ..... .,.._ tam•-- bclar clna ..tecektlr. 

4'••• Tü:rk tarihinde 

YUNAN iHfıl.ALı 
Etniki Eterya teşkilib -

"' ,.. Muharriri :Arif Oruç 
-4-

Be•ırat ve Nfı muıaı• J derhal Ruı kapı ketlaldanaa 
balanndan sonra, Türkler huzuruna celp ettirdi. 
ancak yjnnf bet tene ka- Ruı kapaketlıldau llkııtı· 
dar rahat edebi mifler, ıenlı nldı. Herif Leblıtana Jlnal 
nefeı almafa muvaffak ol- yedi bin kJpl k bir Ruı 
muılardır. Ufak teı k da· orduıu ıeçlrildttınt itiraf 
ht;ı hldıaeler tabii heAba ettL Ruıların ( Y altadan ) 
lrablmamak ıarUJe, bu ıilkıln ıeçerken bazı Tflrlderl ıehlt 
mutlak o1arak f6ıt rilebilir. etmelerini de hıklr etmedi. 
Bu müddet zarfanda Ruılar Sadece te'Yile kalkafta. 
Şark ıiyasetlerinden ferı\• Sadrazam: - Kalclınn, 
gat mi etmlılerd ? Billkiı.. Melunu •• 

Avrupada baı 16ıtermlf Declt. Roı kapakethl-
olan yeni bAdlıeler ve bü1- daıı rehin olarak oo nefer 
b6tln batka ıailelerclir ld, etbaıle (Y edtkule1e) hapse· 
Rualan muvakkaten TGrkfy, dllclt. 

itlen de utraımafa mecbur lıtanbal' da llema •• 
bır-.,.ftL (1113 la. 1748 •·> Ybera~m haaurlle aktedl
••• .. •d• ıu• ı.. J784m.) ı....,...., mecJ11te Ra• 
tardabae kadar A..._,a 1a G..ıae Mf•r lcr&11Da 
ve Alman1aaıa taDlmt, la· karar verdcll. (4) 
ıtJısferfn Pranııs mlatemle- Bu ba~rarı Çan~ ıkıacl 
kel.anı l1Call •uı'elelerl Katerinln beAbana p k el. 
Türklye7e bir saman için ver ,ıı ldL lmperatortçe, •· 
bat nı dınlerdlrmefe far•at ten RulMlicle, Karaclat ta· 
vermfıtlr. 

Bu ar&la < Ruı Çarl~ıi rafındaki bam papaslar ile 
ICatt,rlne (1) BüJlk Petro- laaff mln.uebetlercle balua-
nun vaılJeUnl tekrar ihya et• yordu. (Y uvanl lpa1laat1) ı .. 
mek llte18lfl•· Katerln, Le- m ndekl bir Fenerlinin mu-
Matan lorah tklDcl (Oillt la bebl bir tl, .. bbGll •• mi· 
Yefab Clzerlne Lehistan kıral- vaffakfyetl, lmperatorl~nln 
hfuiı MYtfllli (lstanlllı) e çok ı,ıne 1ara1acaktı. ( iPll-
Ye dl. [2] Katerlo bu mretle lantl,) (ipek) Ye (Uhrlcle)bu-
1..ehlltandan emin olacatıaı, lunan Bu ıar Patrikinla az. 
rahat rahat TOrk ifl•l'ID• it ile bunlann 1 tanbul'dakl 
karııabllecell•I im t ech· Rum Patrlkhanellne t&bi of. 
tordu. ICatertn Lehiıtan laaa'an lçta bri buJrulta 
araadılne aıkrr feçlrmek ra.anu 3 a1Ca •aluletle) 
için TOrk arazi ne t c •il• 
etti. Yani , otuz bin ht,t 1 
bır Ruı ordusunu ( Y ita ) 
dan aeçlrdl. Buqun Ozerl e 
TGr ler, (Bender) (Hotln) 
ve (0.1) kaleılnl tahkim 
ettder. -{3) 

Meıle latanbulda endi· 
teJI mucip o'.tu Sadrazam 

t 

fi 1 1 fncf KatrJ a. 
12) V ti: c lı253aJrıCll mala· 

mat lmat I~ Kon ntf ldf efe dl
la Katrlna tarlhlwe bak. Tlrlr me
azı olma ıfı '~in malt• t almı) o

raz. 
(3f Vaa f: c l ı25f (Ozl) (ffothl) 

(Ben er) e ....,. E•llp ÇaleM • ••· 
fH1a m•lt naat .,.,.dır. C 1 ı 121 
1 17' .... ' t. 
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Sahife 2 
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(Va-Nii) beye 
açık mektup 

Üstat! 

Dünltü nfühanızda, beni 
çok haksız yere ittiham eden 
"Yeni roı .anımız" namı al
tındaki hücumunuzu, büyük 
bir leessiirle okudum. 

Her va kıtki gibi, çok 
incelik ve o d rece şiddetle 
yazdığınız bu yazıda: ro· 
man ilanmızdan mal bulmuş 
nıagribi gibi istifade ede
rek, mesleki vekara hiç de 
yaraşmıyacak bir surette, 
bir romanı sizden daha ev· 
vel tercümeye başladığımı 
söylüyorsunuz. 

Üstat ! Ben sizin yeriniz· 
de olsam, kabınıza varmak 
için - tabiri amiyanesiJe -
daha kırk fırın ekmek is· 
tiyen "Babıali yazı piyasa· 
gında peydalanmıt bu zek\ 
zevata,,, doğrusunu isterseniz 
anlayıp dinlemeden hemen 
tarizde bulunmazdım. Zira, 
"Meçhul Erkek"' yüzlerce 
cilt [?] arasından seçip tef· 
rika için dercettiğiniz ilan· 
lardan kopma değildir! 

Hem, zaten bu tarzda hare· 
ket, buyurduğunuz gibi, 
mesleki vekara da yakışmaz! 

Ben, bu eseri, evvel
den tercüme etmiş, hazırla
mııtım. Tamam tefrikaya 
başlıyaçağım günlerde, ilanı· 
nıza tesadüf ettim. Pek ta· 
biidir ki, üzerinde hayli za· 
man ç lı§ılmış bir eseri, iki 
günlük reklamınıza feda 
edemezdim. Bunu, siz de 
takdir edersiniz, elbet.. H1.ı· 
sugile, siz, bu eserin terüe· 
mesine başlamamıııtınız bile •. 

Yazınızdaki ağır ittiham 
dolayısile, efkarı umumiye 
muvacehesinde suçlu kalma-
mak üzere keyfiJeti tasrih 
ediyorum. 

Hürmetler efendim. 
Hüseyin Zeki 

Güzel 
Sanatlar 

Akademi dün 49 . . ' uncu senesını tes -
it ettti. 

Dün güzel sanatlar aka
demisinin 49 uncu senei 
devriyesi idi. 

Bu münasebetle akade
mide bir tedanııan tertip 
edilmiş, genç sanatkarlar 
gece saat on ikiye kadar 
cazbandın çaldığı güzel par· 
çalarla dansederek eğlen
mitlerdir. 

Akademinin bu talebe 
eğlencesi çok nezih ve kibar 
olmu~tur. Sanatkarları teb· 
rik ve muvaffakiyetler te· 
menni ederiz. 

Bugün hava nasıl? 
Yeşilköy Atkeri ha va 

merkezleri Raeat istasyonun 
dan aldığımız malOmata 
göre sema İstanbul mm· 
t.ıkasında kapalı ve kısmen 
yağıılı g eçecek rüzgar şi· 
mal ile gaı:p arasında mute· 
dıl kuvvette esecektir. 

Düne nazaran sıcakhk 
artacakdır. Dün en çok sı· 
caklik iki derece idi. 

Adalar denizinde sema 
ekseriyetle bulutlu olacak, 
rüzgar ııimafden mutedil 
esecektir. 

KRradenizde sema kapa· 
lı ve lnsmen yağıılı geçecek 
rüzgar mütehavvil ve mute
dil esecektir. 

YARIN 

ŞEHİR HABERLERİ 
Ticaret alemin~e: i Gümrükte: 

Beyanname 
usulü 

Ticaretin inkişafı 
kaldırıldı • • 

ıcın , 
Karadenizde Kefker.den 

Marmarada da Settü!bahir
dcn itibaren olan mı.1tıkaya 

inhisar eden dahili ticaret· 
ten beyanname usulü kal
dırılmış ve yerine işleri da· 
ha ziyade kolay !attırmak 
için başka bir usul vazedil· 
mişti. 

Bu yeni usulden tüccar-
lar pek müıtekidirlet ve 
eıki usulün iadesi için müra
caatlerde bulunmaktadırlar. 
Gümrük idaresi vaki olan 
müracaatları nazarı dikkate 
almış ve umumi müdürlüğe 
bildirmitllr. 

Diğer tarafran Ticaret o· 
dası deniz ticareti ve gümrük 
tarife komisyonları toplanmış 
keyfiyeti tetkik etmiı, eski 
usulün iadesinin daha mü-
nasip olacağı neticesine vasıl 
olunmuttur. 

Mesele bu hafta oda 
meclisinde müzakere edile
cek ve hükumet nezdinde 
teiebbügatta bulunulacaktır. 

Bu usul esasen tecrübe 
için tatbik edilmekte olduğu 
için ilğası cihetine gidildiği 
şüpheliz addedilmektedir. 
Mamafih beyanname usulü
usulünün ae ilğası matlup 
olduğundan eski usulünde 
iadesi imkansız görölmekte· 
<lir. Bunun için yeni ve 
daha başk bir usulün tecrü· 
besi muhtemel ifÖrülm1'k
tedir. 

Almanlar 
Ticaret müme:.sili 

arıyorlar 
Berlin Türk ticaret oda· 

sından alınan bir raporda 
Türkiyede vekil bulmak, 
memleketimizden mal almak 
vesaire için müracaat eden 
Alman müesseselerinin isim· 
leri ve adresleri zikredil
mekte aynı zam&nda mem· 
Jeketimizi alakadar eden 
mahsulatın Berlin piyasaları 
hakkında dahi malumat 
ve riimektedir. 

Münderica tımızın çok· 
luğu ve gazetemizin hıcmi .. 
nin maalesef müsait bu
lunmaması bu lraporunun 
aynen neşrine mani olmuş· 
tur. Arzu edenler raporu 
okumak üzere ticaret oda-
sına müracaat edebilir. 

Transit mallar 
Kafkas tarikiyle lrana 

gidecek transit mallarımızın 
cümlesi için vize itası husu
sunda Ankara Rus sefareti 
ile İstanbul ticaret mümes
silliğine tebliğat yapıldığı 
Moskova elçimizin it' arın· 
dan anJaıılmıt olduğundan 
bahiste lktısat Vekaleti cel· 
lesi tarafından odalara teb· 
ligat icra edilmittir. Alaka
darların nazarı dikkatini 
celbederiz. 

-·-
Bursa da 

/ngiliz kaçta 
Dün borsada İngiliz 1030 

dolar 212,25 altın 922,20 
Fransız frangı 168 kuruıa 
satılmııtır. 

Gümrük 
varidatı 

Gündengüne azalıyor 
İstanbul Gümrüğünün 

varidatı son aylar zarfın· 
fında geçen ve evvelki se-
nelerin ayni aylarına nis· 
betle mühim miktarda azal· 
mışbr. Bunun seb~bi pi· 
yasadaki hareketsizlik do
layısile tüccarın malını çek-
memesidir. Her gün lima· 
na gelen vapurlardan çı
karılan eşya ambar ve an· 
treporlarda kalmaktadır. 

-·-
İn~isarda : 

Balıkyağı fabrikası 
Bir İtalyan tirketinin 

Boğaziçinde, sanayide kul
! anmak üzere bir balıkyağı 
fabrikası açacağı yazılmıştı. 

Şirket fabrika binasını 
inıa ettirmeğe başlamıştır. 
Bina iki ay sonra bitecektir. 
Şirket Yunus balıklarından 
yağ çıkaracak, balıkların 

d0ri ve kemiklerinden kim· 
yevi gübre yapacaktır. Yu
n us balığının beyninden de 
konserve yapmak tasavvu• 
ru vardır. 

Kadın amelesi 
Tütün inhisar idaresi ka· 

dm amele çalışan fabrika-
ların yanı başında bir çocuk 
bakım evi tesis edecektir. 
Sabahleyin işine gelen ka· 
dınlar çocuklarını buraya 
hır akacaklardır. 

İnhisar idaresinin Üskü
dar depolarından birinde 
bir çocuk bakım evi vardır. 

Bu bakım evinin teıkilatı 
tevsi edilecek, çocuklara 
bakan kadınlar:bulunacaktır. 

Ma~kemede: 
Ciğerci katil 

ikinci müstanlikte 
Musul meb'usu Nuri Be· 

yi katleden Ciğerci Eminin 
evvelki gün Poyraz köyünde 
tevkif edildiğini yazmıştık. 

Katil dün Adliyeye teslim 
edilmittir. İkinci Müstantik· 
likçe tahkikata baslanmııtır. 
Tahkikat biter bitmez Ağır 
cezada muhakemesine bat· 
lanacaktır. 

H acik mahküm , 
oldu 

Bundan bir kaç ay 
evvel Samatyada ikamet 
eden Haçik ef. bir gece 
sarhoı olduğu halde evinin 
civarındaki Ahmet ef. nin 
Kahvehanesine giderek Ah
met ef. yi dövmeye teıeb
bzs ettiği gibi bütün kah· 
vehanenin camlarını da kır· 
mııtı. 

İşte bu kavga esnasında 
Polis komiserlerinden Hafız 
Mehmet ef. r1ahalli vak'ya 
gelerek müteca vizl teskin 
etmek lstemiıti. Fakat Ha· 
çik ef. hırsını alamadığın· 

dan Hafız Mehmet P.f. yf 
tahkir etmi~ti. Dün bu mü
tecavizin muhakemesi ikinci 
cezada nihayet bulmuştur. 

Makamı iddia bu azılı 
sarhoııun tecrimini talep et· 
mittir. Heyeti hakime mü· 
zakereden sonra Haçik ef .• 
nin iki ay dokuz gün hap· 
sine 60 lira tazminat verme-
sine karar vermiıtir. 

Cemiyetlerde: 
Hariçteki 
Türkler 

Himayei Etf ale 
yardım ediyorlar 
Himayei Etf al Cemiyeti· 

nin muhtelif merkezleri bay-
ramdan sonraki günlerde de 
müzaharet ve mua venetlerine 
devam etmiılerdir. Bu "cüm· 
leden olarak bu ayın 19unılan 
yirmi altıgına kadar kıırk altı 
kimsesiz çocuklara 469 kilo· 
gram süt vermiı ve 14 ünden 
yirmi altısına kadar otuz 
aile, kırk bir halta, 148 çocuk 
ve 81 çocuklu annenin yı
kanması temin edildtil gibi 
75 talebenin dişleri muayene 
olunmuştur. Diğer muhtelif 
ııubelerde 413 hasta tedazi 
edilmiştir. 

Cemiyetin bu faaliyeti 
etraftan müzaharet ve te· 
berrülerin artmasını mucip 
olmuıtur. Bir çok kimsesiz 
kadın ve erkekler, malları· 
nı ve evlerini vefatlarından 
sonra cemiyete bırakmağı 

şimdiden taahhüt etıniıler· 
dir. Bu cümleden olarak 
Ankarada ismet paıa ma· 
halleainde Çubuklu oğlu 
Atiye kızı Ayte Hanım da 
altında iki dükkanile dört 
odalı evini bu ıekilde ce• 
miyete hediye etmiştir. 

Memleket hudutları ha 
ricindekl Türkler de cemi· 
yete yardım etmektedirler. 

-·-
Mü tef enik : 
Ajans müaürü 
Ankaraya gitti 

Anadolu Ajansı müdürü 
umumisi Muvaffak Bey An· 
karaya gitmiştir. Pek yakında 
tekrar İıtanbula avdet ede
cektır. 

Ajans teşkilatı 
Anadoh~ ajansı umum 

müdürü Muvaffak Bey ıeh· 
rimizde Ajans işlerile meı· 
gul olmaktadır. Haber 
aldığımıza göre, Anadolu 
ajansının timdi havadis 
mübadele ettiği ecnebi 
menabiinden maada diğer 
ajanslarla da servis temin 
edilecektir. Ayrıca dahili 
istihbarata da ehemmiyet 
verilecek, başlıca merkez
lerde muhabirler bulundu
rulacaktır. 

Ajans, nihayet bir lstih· 
barat servisi teıkllatı oldu· 
ğundan baımuharrir gibi 
unvanlı memurlardan ziya
de muharrirlerle idare edil-
mesi ve mütemadiyen hare· 
kete unsurlara malik olması 
zarurı görülmektedir. Bunlar 
temin edilecek, hazire ndan 
itibaren Anadolu ajansı dahaı 
kuvvetli bir teıekkül halin· 
de görülecektir. 

Konservatuvar 
binası İstanbulda 

yapılacak 
Konservatuvar binasının 

İstanbul tarafında yapılma-
sına karar verilmiştir. Bunun 
projesi yakında tanzim edi· 
lecektir. 

Konservatuvar müdiriyeti 
ileride yapılacak binanın 

üst kabnda tel11iz telefon 
konserleri için bir yer tahsis 
edecektir. Bu 11uretle Yeni 
postanenin üst katında bu· 
lunan telsiz telefon ıütüd· 
yosu buraya nakledilecektir. 

l j , 

I KUŞ : 
Bir kadın yaralandı -BAKIŞI 

Poliste: 

Dün akşam saat 19 ka- ı 
rarlarında Ayvan sarayda 
musevl hastanesi önünden 
geçmekte olan reji amelesin· 
den Hüsnüye hanıma 244 
numarolu yük arabası çar· 
parak yaralanmasına sebe- ' 
biyel verdiğinden arabacı 

derdest olunmuıtur. 
Hırsızlık 

Aksarayda Hüseyin ağa 
mahallesi Müfettit Mehmet 
Ali beyin evine güpe gündüz 
hırsız glrmif, kaput mü~am· 
ha, pardeıü bir kazak ve 
gaire çalarak savuımuştur. 

Çiğnenen çocuk 
Dün saat on beıte Orta· 

köyde tramvay caddesinde 
karşı tarafa geçmek isteyen 
Vasilakt oğlu İlyaya 2482 
numaralı otombil çarparak 
mecruhiyetine sebebiyet ver· 
diğinden çocuk Şişli has· 
tanesine kaldırılmıı ve oto
mobilci derdest edilmittir. 

Sahaflar çarşısı 
Görülen lüzum üzerine 

yıktırılıyor 
Sahaflar çarıısının kal· 

&ırılarak burasının meydan 
haline kalbi kararlaşmııtı. 

Sahaflar çar~ısında mevcut 
dükkanların kısmı azamı 

e vkafa ait olduğundan, bir
müddettenberi belediye ile 
evkaf arasmd11. yapılan te
maslar müsbet bir surette ne· 
ticelenmit ve evkaf idaresi 
çarıının iıtimlaklne muvaf a· 
kat etmittir. 

Fakat burada mevcut 
dükkanlardan bir kısmı da 
eşhasa "ait bulunduğundan 

belediyece bunların sahipleri 
ile de temasa glritilmiıttr. 

Maamafih bunlar mahdut 
bulunduğu cihetle kolay an-
latılacağı ümit edilmekte
dir. Bu takdirde çarıının bu 
gene zarfında yıkılmagına 

baılanacaktır. 

ikinci şube müdür 
muavinliği 

Evvelbe Beyoğlu polis 
müfettiıliğlnde bulunmuı 

olan Sait Bey polis ikinci 
tube müdür muavinliğine 

tayin edilmiı ve vazifesine 
haşlamıştır. 

Bir davet 
İstanbul Erkek Lisesi 

mezunları cemiyeti müteıeb
bis komitesinden : 

Cuma günü. saat dokuz 
buçukta lstanbul Erkek Li· 
ıesi konferans salonunda 
cemiyetimizin senelik kon
gresi aktedileceğinden bil
umum mezunların teırifleri 
rica olunur. 

Temiz ve ucuz 
süt 

Şişeler içinde temiz süt 
satmak için bazı teıehbüs
sler vardır. Bu meyanda 
bir ıirketin teıkilinden hah· 
sedilmektedir. Bu ıirket 
Bağlarbaşında bir süthane 
yapacak kapalı ıtıelerle 
halka süt satacaktır. 

Bundan baıka Yalova 
Millet çiftliğide lstanbula 
süt sevketmek için bazı lesi· 
sat yapmıı, A vrupadan süt 
ıişeleri celbetmittir. 

Yakanda husugi motör· 
lerle İitanbula süt gelecektir. 

Süt herkesin bahusus 

çocuklarlarla hastaların çok 
mühtaç oldukları bir gıda 

dır. Buna rağmen ıehrimizj 

S6nen kandil 
ve 

A 

Aşık yüzbaşı 
Saat 11 - Matl: aanın 

merdivenlerinde naraya ben· 
ziyen bir ses duvarlaıı çal· 
latacak kadar bağırıy< rdu: 

- Sönen kandil.. Ha·· 
hangi kandili aöndürü}orlar? 

O, kandil, en kuvvetli 
elektirikten daha çok E>.ydın· 
lıktır, hiç bir nefes onn sön· 
düremez. 

* Bunları söyliyen znt bir 
saniye gonra odanın kapı· 

sını açtı, yıldırım gibi girdl· 
Elinde buruşturduğn kA• 

ğıdı masama fırlattı ve ıla• 
ve etti: 

Bunu gazeteye koY· 
Falih Rıfkı okusun, oku· 
sunda kimin kandili sön• 
düğünü anlasın. 

* Nefegl bir parça alkol ~ 
kokan bu adam herhalde 
boı bir iddia peıinde kof 
mu yordu. 

Bu içi yanan mütekait 
Türk zabitinin Bolu meb'uıuo' 

hitabeden yazısını doğru"" 
gazeteye yazamıyacaııP1' 
Yalnız ıukadarını ıöyleıııelı 
istiyoram ki okuduğum ,,.. 
tırları imza eden "Aıık yiif' 
baıı,, herhalde F alJh RıflıJ 
beyin hoıuna gitmiyecek bir 
simadır. 

* Bu mes'eleden hiç b•~ 
f etmek istemiyordum. Fak' 
"Aıık yüzbaşı,, üç gündilt 
matbaayı ziyaret ediyor. ti' 
kt bir zabitin tazallüın dl' 
recesindeki ısrarımı bu bfr 
kaç satırla 
manevi bir 

hulasa ettfre;ı 
bercu ödeJlllf 

~o~l=u=r=u=z·=========~ 
Belediyede : 

Taksi 
Ücretlerde değişikli~ 

olmıyacakbr . ; 
Belediye r•iai nıcı~~ 

Hdmit bey tek tak•iler !f 
gazetecilere demiıdir 1ıı: ti 

Talimat namede tadilı 1 
1üzum görüldü. Encüdl:. 
daimi bununla meıguld rr 
Maamafih tek taksi kar•, 

&J • 

nın esasında tadilAt yokl ti' 
Yalnız tikazetleri muciP ,. 
li noktalarından tadilit ~ 
yapacaktır. Ondan ıoıır• ti' 
mobiller için yeni ücıet y 
rifesi hazırla nacaktır· 1• 

defa yaptığımız kadro o~ 
lerine 6 kuruı zamda~c:rl 
ka timdilik otomobil ü 

leri değiıecek lleiildir•. 
Gıda maddelerin•11 

evsafı .,,~ 

Umumi 11ıhhat k•0 eli 
mucibince yjyecek nıadd ~ 
rinin evsafı bir hoJll~~ 
tarafından tayin ediliY 

1
,;1 

Gıda komisyonu Dl~ 
bitirmiı, nizamnanıe)i ;ti 
hiye vekaletine gönde 
ti~ ~ 

Ankaradan alııı•0 ~ 
habere göre nizamn•~~ 
hafta içinde Heyeti 'fe:;.~ 
tetkik~ edilecektir. S f ~ 
sonra tayin edilen e•,. ,-el' 
ricinde karışık yiyecelı ;/ 
lar tiddetle cezaya ç• 
caktır. ~ 

~-:.ıı 
de temiz ıüt buluıa1' t ,r, 
değildir. Mevcut ınt1• lJ':J. 
zamanda çok pahalı ,,. ıt'I, 
Yeni teıebbüıler jyi ti., 
verecek halka teııı1' .,or 
temin edilirse ıebr~tf 
hizmet edilmf f ola 



4 Mart YARIN 
Sahife 3 

Türk tarihinde 

' 
Cilmhuriyet m. 

bankası 
lzmir ticaret ve 

IstanbuJ belediyesi 
ıslah edilemedi 

1 irıci salaifede;n devam 

YUNAN IHTiiALI 
Muharriri: Arif Oruç 

edecekti. f 8} Rusların ümit· 
lcri [Mora' dft J idi. Mora lı· 
yan edecek olurıa, Türk 

dev?etinl ayni zamanda ar
kada:ı da vurmak kabili 
olacak, h'ç olmazsa Türk 

Aakara (Telefen)-Devlet 
baaka• teala heyeti buıüu 
taat 10,5 ta Maliye Vekaleti 1 

binaaında içtima etti. Ma· 
hye VekilJ Mustafa Abdü?
halik B. beyanatta buluna· 
rak ılmdlye kadar bankanın 
15 milyon hiıae senedi 
ıermayeslnden tttbminen 121 
milyonunun kaydedildifini, 
halka da bir buçuk m"lyon 

sanayi odası 
fzmtr, 3 ( A.A. ) - mer· 

kezi Pariı'te bulunan bey· 
nelm.le! ticaret ve sana}' i 
odaıı mecliıl 20 tubatta ak<· 
tettigf içtimada lzmir ticar~ t 
ve ıanayf odasına faal aza 
olmak üz re müttefikau 
kabul etmlt ve keyfiyeti 
odaya bildirmiıtfr. 

Verem Müca
dele Gemiyeti kıymetinde- hiaae senedi ar· 

zo'unduğunu ve bu miktarın 
da cimdiden mOtterisi hazır 
olduğunu ve vaziyel"n 14yanı 
memnuniyet bulundufunu 
söyled ·• Neticen n i anık rar 
!a~hrı ar.ık 1 Nisand topa· 
nılmak üz_r_ ·çrm_a n h } 
verildi. 

Divanıhapte 
Bugün son muhakem ~ 

yapılıyor 
lzmir, 3 (Husuıl) - Di· 

vanıharp lf ndeki d vaların 
kirfesln bftlrml2Ur. Yal:ı z 
Kobliyın ıehll edildiği s .. 
rada vazifesini ihmal et
mekle maznun bulunan yilz· 
batı Mehmet Ali ve Fnhri H. 
le re aft evrak kalmı~ tı · • 
Bunlar dGn tetkik edl imi tı ·. 
Bugün muhakemeleri y P • 
lacaktır. 

Fahri Bey meselenin V~
llyet idare heyetinden geç
meıl llzımteldiflne c!a · r 
divana bir lltida vermişt" '"· 
f,udaaı tetkik edilmektec' ir. 

Avusturya 
sefiri 

AnI<ara 3 (Te!efon)-B"r 
ambolin atlatan Avuıtu. ~ a 

aefiri nekahat devresini lu s· 
tabanede ıeçirmektedfr. Arı. 
zaya ufrayan kolununa r.1a. 

J..:mir, 3 [A.A.]- Ver-.1 
mOcade'e c miy tin'n se:ıt:· 
lik umumi "çUm ı bu~ü ı 
s t 16 30 ~a cemiyet 1 

bi aı ı da ka ed lm"ı ·r. 
Ko gre ri ıv ine Va . 

K 'ztm p f& ve at"p?ik1 r 
Doktor Sı.at ve J .. mail Ha 
1 ı Beyler s çl dil . Bir rl . 
n ·lik mes 1 raporu um • 

mi I~ tip t ra f ı n < a . ı 
okund • Rlipo:da Anka c a 
aktedilen Tıp kongru' 1 .? 

te.bit edıJd fi üz~re bü.iı.ı 
memlekette veremden ac ne.· 
vl 25 bin ölen ve 250 b ıı 
muıap oldufu zikrolunduk 
tan ıonra bu müthiı ar e c 
dair lzmfr f"beain·n lir 
aeneJik faaliyeti tadat cd ~
mittir. 

Raporun bu kısmında 1930 ı:e· 
nesinde dfspanserd~ 3128 
muayene yn pıldıfı ve rı ta· 
yene eılilen 199 O hasta:ı n 

351 tanesinin veremli c' • 

duguna göre müracaat ec~c il· 
ferin yüzde 20 sinin ver m!ı 

tefkil etllll ve bunlarLa,. 
hlr kısmının ultrovi yo· 
le' tedaYlılne tlbi tutuldu
fu Ye bazılarının da ha s' 
haneye yatınldıfı ve bir ka· 
çmın latanbul aanatorycn'll.ıa 
ıanderildiff beyan clunmrıı· 
tur. 

reiıinfn ıözlerfne göre ber· 
herler gelecek cumadan 
itibaren dükkanlarını aç· 
mıyacaklardır. 

Kararc'an ıonra idare h . 
yeti belediyenin rul.sa· 
liselerden almağa baş' -
dığı yüzde on hisse e:• 
rafında kongreye iıtirak eden 
esnafa izahat vermfıUr. 

Bu izahata göre hel"di· 
yenin ruhsat'yelerden alını:.· 
ğa baıladığı hisse csn .. fın 
fa .'iy t'erine göre 5-1::'.0 "ira 
k d r bir ş--ydlr. 

Burada lı 'ediy nin ye i 
b:r res m al< 11 a el, h .. f 1 
o makt. v z. II:ç b. C.:} ; ..... p 

mayau bc'e iy . ~n bu p rf.. 
lar r.e } p ığın. b ı türü 
~ ıılaye.ıfü.dık. N o.ı·r l c. 

d:y..! y .. n: )a ı. r, ıfnılt.r he • 
sını dl'.ş : dügu ve bi' d ğ! g 
bir ay da İstaıı' ul lı.ıli 1 ı 
dütün.:ene Is au'.u. şcl 
n:ıe ha'e geld ğ ni b'lre. V 
)j n · belediye re:si B ! ~ 
tav :) e ede. ız bir gün , . 
radan otomobil e de il . } . 
mit Karagilınrük, Fatih, C . 
hang"re kadar bir gıtsin bur.J.· 
ların halini gö ·sün. Birçol r .,. 
kaklarında eJektr.k bilet • 
nmayan bu semtlerde do c • 
mak imkansızdır. Kaldır n • 
lar bozuktur. Büt'.in sok cı:: 
çam ır içindedir. Hele Y( m ·ş 
tarafı lodoslu bana Tar(' ı 

an altındadır. 

çorba yemek kifi değildir. 
Çünki bunları tecrübe ede· 
c k kimse) er in haddi Zf.· 

tında paraları hiç yokıa 
ümidi vardır. 

Biçare balkta od" ka'
mC\dı. 

Vıcdanl~rımızı d'nlemelı: 
zamam çoktan gelmiftiı. 
Fakat hiç yoksa timdi din
lemie baılayalım. 

........... 1 ••• 1 ••••••• 

Amerikada 
Erzak Tröstü 

yapmışlar 

Va~i g o , 3 (A.A.) 
A nı m c ı i A eı .Ju~d 
İı • hı bi ;ne· de ec de ih· 
tiy<' ç a .n ::ı o 1 ekn 

" 1 

rüt v. et gibı baz mac. de-
!er·n rniıst hsıl er, mal odu. 

gu fia arla bu ı •adde'er 
iç" nıüstehJ.klcrden ı ft:. 

nen t r tlar ara&ındak fa. 
hiı farkl, rın sebep eri 1 ctk· 
lunda tahkıkat yapmak üze. 
re tali bir komi ) on te\ ·ı 
elınıtti . 

almafa muvaffak olr.ıuıhır. 
[5) Bu muvaffakıyet, büyük 
Petronun yapamadığı ve fo. 
kat tavıfye ve vasiyet ettiği 
birhğin başlanfıcı ıayıhrdı. 
Bu ıuretl , Rumelideki BuI
gar!ar ve Sırplarla difer 
Ortodokslar, reımeıı İslanbul 
Patrikhanesinin nüfuzu al
tına giriyorlardı. 

lmperatorfçe Katerlna, Ru
mpl'de gfzff propaganda· 
lara baıladı. Karadağ'da 
küçü .. Etin,, adlı bir Rum 
pı:pazı, kt!ndine Karadaf 
hükümdarı ıuıunu verdi. 
Y kın a bir Ruı ordusu ıun 
ge eceğini söyliyerek ahaliyi 
'syan ettirdi. {6] 

K rafa lılar zaten isya
na ahımıılardı. fl026J sene· 
ııi:ıde isyan etmişler ve kA· 
m "len tedip edilmiılerdir[7J 

Ruı İmperatorfçesi lkinc· 

Katerina'nın teıviki ile 
(1177 h • 1763 m] baılıyan 
Karadaf isyanını ( ll82-1768[ 
Gürcüıtan ve üç aene ıo ı· 
ra da: [Mora) ııyanı tak p 

orduıu ikıye bö ünmüı bu
lunacaktı. Binaenaleyh, bir 
ayak evvel Mora fayanını 
temin etmek lizımfeli-
yordu. Papas kıyafetin· 
deki Rus memurları taıaf 
tr.raf Mora'ya d a h J 1 
oluyorlar, Mora'lılıar fıyana 
teıvik ediyorla dı. Bu Ruı 
memurları Moradakf Rum-

ların reisi ve nüfuzluların· 
dan (Panayot Pilaki) fle de 

görü meğe muvaffak olmuı· 
lardı. Panayot P takı' ye 

Moı a •uf arına Y .kında bir 
Rus do.ıanması gelecefini 
tc::m!n etmiı er. Moulıların 
Petreıburg'a bir he)° et& meb' 

uıe göndermelerini, kendi· 
lerinin Tük boyundurufun
dan kurtarılmalarını rica 
etmelerine ıebep o'muı-

B (51 Cevdet c 1 ı 62 ve Rum 1 d ( J u kon isyon, bugü ı Kafer.n cnz ı ı 7 bak. ar L 9 
yaptığı fç ıma ve müzak :c. 161 T rlhf ıf.}ul K4mfl r ş1 Adnlardınfzfne ç karm le fsted. Mo-
cle bütün mi let'n y Yt ce • c 2 il 166 Vaııf c 1 ı 2M. raJa hafi me urlar gönderdi. Al-

Vaıııf efendi bu hAdlıenln il 2 dığı cevap: Umunıen lssıın edll cefl 
ve içeceı;ini g"tg~de kontrn u de o dufunu 11öyler. şek i .de idi. Petr s• ur a gelen kor-
altına almakta ol n ve bu [7) R şlt c 4 11 42 bale. Sil. ht~r folu sarraf (Marocf)J tövaıyel k 
hususta mütey kkfz da rı. t rihl J. zma c 2. Bak rlit esini v rdl. Ve MarocıJ ı V ne-

(81 Şanı z11de: c 3 s 165 n t t dik konso os u una İP.} ın eltI. Bu 
nı!may"'cak olursa b~ z harici oldugu için Kürcüıtan ihtll::t- ıuret e Mor. lı ara d imi ten s ha-
sonra ad tn hakiki bir e . ı nde bahsetmi)oruz. llnde bulu abllecekt r. Sıırraf aro-

8 k {9) Tarihi Sl)ll&i KAıril pe : el Bal ık donanması ın s rlfl için 
ittabi bol keseden v t· za .. monopolu \ üct da g . c 2 8 173 Türk n ehazi ol adığ 1\ n otuz bet bl k se ıe rlk eu. Kat-

gile:- ihdas ed n Vali . J tirme i muhtemel bulu 18 1 K tlrina tarihinin verd gi fU r rinllt!a, &) rıca ltaı a v Ce elz sar-
b led f • b k 1 b • ı k t h rnf arınd11n lstıkr ztar a bulundu .• e ıye re sı ey aya ·rn · ı azı kuvvetli kumpany<. m .ı uaaa mıy ra no ınd. Katerl a. s 119-120 
de wı'I ,. f lt k l d hulaııat n dercetmeğl ıruvaf k bul ,. 1 g yamur aı a a c .· ar an mQr '-kep bir aru. 

b ~ n yoraz: • Katrlna baltık donı nmaeıııı (Devamı var ) rım ile gprmedtffnden b· n· pun (fı ve Jı reketl i .i =-·-~~~~~"!!!!~~~~!!l!!'!!!!-
lardan baderdar defile·. tetkik ile uğr. ımrıtır. Deniz itlafı · M. Mussobni veRoma 

Sofrasında her ge c Fransada Parlamento Parıs, 3 (A.A.-) _ l\f.. itilafı 
beı altı türlz yen k t "n gazateıl yarın neıred. Londra, 3 (A.A) _ Daily 
belkide çerz, mOıkirat bt a tahkikatı lecefi eveJce bildirilen de· Hera!d gazetesi M. Mua-
bıldıfınden herkeain kar ı· p rf 3 (A A ) S niz Uilifı metninin matbuata ıolfnlnin bir meJ .. tubunu 

a 
11 

• • - •· b.k tebli"l huıuıunun Perıem e 

taJma dev&tm ediyor. Eir 
haftaya kadar hastahane<· en 
çıkacaktır. 

Avusturalyada 

Dlspanaere gelemlyec< k de 
recede baıta olan bıı.zı 
veremll1erinde evlerinde le· 
da vf edildikleri tasrih tf d iJ. 
mff ve dlspanıerde teıiı edf· 
len müzenin biitün ilk meb 
tep talebelerine göıterildlğ! 

nıda kendiıinlnki rtbl t k ı d M F • neıreımııur. 
nazır ar an · a?coz, le ·• veya Cuma ıününe kalması J 

zannediyor. zavallı l n1k di t ı b' talya Baıvekfll bu ya-
a e ı üzerine par lem nto muhtemel oldufunu yazıyo -, f 

Yercek bfr ıeyi kclmad i l· t hkik t k zııında t lya i e Fransa 
Canberra, 3 (A.A} - Hü 

kamet, ıeçen kinunuf've!· 
den beri koyun de ileri fh· 
raca tından libre bapna a 'm· 

a a omiıyonu tar fı l· Hükllmet, bilha11a hark le J 
dan çorbaaının yafını, tuza. d dt 1 ve ngiltere arasında deniz 

an n enmittir Mumafıe3 h bütçesinin meb'uıan mec i· 
nu bile verdi. tb t i h iıl~rf hakkında h r ma ua ın t amlarını uz1.:n aJnde müzakere mevkii da usu e ge-

lılerln bu yolda yüdi· d len ftiliftan memnun kal-uza ıya ret ve cerhet iş bulunması dolay11fle efJ a 
1 

Dıakta olan yanm peni nis· 
beundeki reıml c!erbal kaf· 
dırmafn karar vermfıttr. 
T. Salim Pş. müdeır:s 

oldu 

ve ayrıcada lnUhap edilee~k 
tedabiri göıterfr filmi rin 
Avrupaya ıfparit edilınit 
olduğuda zlkro'unmuıtur. 

meyece"I aııkirdı • dı"ını b f tili~ 1 ı • ve nezarete gelfr gelmez bü- umumlyeye bu Uilif haf,. • u nn ngi tere 
Ufla karın doym z ile Jt 1 d le 

d tün cemiyetJer ve btlnkal rla kında bitan evvel malllnı t a ya ar1t11n a i ana· 
aer?er. NGfGr teae 1 n nevi doılufu ve Franıanın 
anlamaz. Bot ıeylerle e ıahıi alAkaıını keımiı <- J - vermek arzuıunda bulu ı-

ğunu yen'den teyit etmi t .. maktadır. ltfdal zihniyetini bir defa kazalı vergilerle ufra. c .• p I . h daha fsbat et!fğ nl beyan 
"ınıza evveli ıu za v ı Komiıyon, Barvekile M. etro ıt alitı 
" , y etmektedir. M. Muııolini, 

Bir kaç sene evvel mü
derrfıllkten ayrılmıf o!aa 
doktor Tevfik Salim p~p, 
bu defa emrazı dabfire 
QıGderriılftfne fntihap ed f. 
~ttfr. 

lllektubunda da b6y!e ıey• 
ler Yazılı oldufunu tahmin 
~l)or ve Meblıkanın l:u.1· 
.:~ .ılrmealni tıt•mlyordu. 
~~ı vardı. 

Bellcııın kalbi parçala
~)ordu. Ah bu Fuat, r.e 
~&le, ne kOçtk adam, ya· 

~- blf E11 temiz, en nıu· 
1 •ddeı h&alere kadar o mil· 
lc9••eı dilini uzatmaktan çe· .......... 
b Z.rfı yırtarken bütün 
.:=.•arı dGtünmilıtO, Fakat 
clılc etf Sabrlar &zerinde kay· 
~ fatırcb: p 

llat tf'bcfft etmiyor, hat· 

Okunan bu rapor hf Y ti 
umumirece taıvip olunnhıt 
ve heyeti idare intihabıba 

halkı zengin edelim. On • Peret nf ifade vnmekte 1 • • aıtngton, 3 [A.AJ bu itllifm beynelmilel mü-
valll all'mııtır. Unkif ettiği nı teki den bi fr· Ayan mecliıl Amerikn • 1 b 

1 h 1 naıe et er üzerinde ve bü-paraaı :olunca iıtenmcd n mefe karar vermiıtfr. T •· am petro fthalitının se • tün dünyanın iktisadi vazı. 
kik komlıronu ao·nder ,•' vi 16 milyon varil ola k baılanmııtır. Yapılan intiba

batta eski heyeti idare azı· 
Jarı tekrar ıeçhlmııdır. i 

Y~AN: 

(Yarın) ın tefrika•ı : 73 

ta fıyan etmiyor, hiç bir 
Acı kelime yazmıyor, sade· 
ce yalvarıyordu. Belkıı, kal
binde fena bir çarpıntı ile, 
mektubu baıtan •talı oliu· 

du: 
Fuatta Belkıaa: 
Benim Belkısım ! 

Sana böyle hitap etli· 
ffm Jçln nekadar meı'udıim 
bilsen ! Ve bu hakkı bana 
bahpden kanunlara neka· 
dar mfnnetdarım. Çfinki an• 
cak o aayede una .. benim,. 
df ye bildljrmı biliyorum. 

Yoku ten ••• 
Sen, benim deftlıln ve 

verJr. o • tal didf hakkındaki ka yetinde hayırlı bir aksüli-
Halkın halini f yice ar la- mektupların yerlerine v4 ıl IAyıhasını tetkikten iml. ; mel yapması nıüml ün ve 

mak ıç·n tuzsuz Ye yr.ğ z olmamumdan mOtehayy.rc ir. elmiftir. muhtemel olduğunu da flive 
~~"""!!!~~~~'!!!!~!!!"!!~"!!-'" ·~ t:lmiıtlr. 

I 
hiç kimıenin degiJıfn. Se ı, f Emin o! ki dünyada ııe ıl ran acaip atkından korkt yor· Lo t f rvin ve M. 

Gandi ıın, Belk11, ve timdi bu, aevmedim. den kaçacak, kurtulacak•ı 1• 
b 1 1 1 bi t l H b B Bombay, 3 (A.A) • St-i ıen öy e aGze r t. "< • •,Yır, öyle def il, 1 ,, eni aevmedifinl bilrn k 

b ı d yasi müıkilit hakkında bir it ki. ıevdim ve hiç kımaeyi V· f eni çi e en çıkarıyor, ku- hal ıureU bulunac1fı ıezil-
Belkıı bütOn mektup· medim, Belkıs, Buna inan ı: dur~ordu. mektedir. M. G~ndl, 

11 
ce 

lan okumadan iade edi· Yalnız aeni ıevdim. b iki n h benihi sevmez 1 1' yarısı vahi umumi ı:e bir 
d e ı, em ç sevmed n 

yorsun belki bunu a Sana hiyanet etmek k:ı- B b 0 d · mülakatta bulunmuıtur. Bu 
d b wıa ug n e emin 'n 

ötekiler ıtbl geriye 16n • ilmiydi, Belk111ım? ••• Fak t Fakat bugün daha ınü~t ~ mükilemeye bugün sabah. 
recekıtn... •enin, zaman, zaman bana rihim: kendi k<•ndime L.r leyin de devam e ılecektir. 

GörOyoraunki ıevafli ~av- ve ne o kadar IAkayt teselli icat ettim: Lort lrvin, malfye ıazırını 
rum. Ben her ıaye tahaın· oluıunu anlayamıyor, affede- Sevmiyor, diyorum, b •• tuz vergiıl hakkında M. Gan 
mül edıyorum. Hatta afk • miyordum· nl ve hiç kimıeyi ! dl Jle mQzakereye giritme-
nin ı~çmelinl bekleme!< Sana karıı içimde kine Ah, aenl timdi, kayıp le memur etmfıtlr. ValU 

b b . d d umuminin ilk t kliflerinf. için, senden ayn yaıamata enzer ır ıey e var 1• ettikten ıonra, çok eyi an· 
T b i 1 d kongrenin bunlara muarız bile. amamen en m o ma ıfın layorum, BelkH. Gel bana 
f · ı ı k g6rünmeıf Ozerine aerl ala-çın aen parça ama , zerr~· yuvana ıel artık! 0 Senin ealr olmak için 

defli, eair etmek için yara
tılmıı kadınlarda noldufunu 
artık anladım, Belkiı. .. çok 
ıeç!,. diyecekıln; Hakk•n 

var. Eakat nihayet bunu 
anladım ve itiraf etUm ya! 
Bu da bir meziyettir. 

1 eağı zannolunmaktadır. erine teıahup etmek lıUyo· Görecekılnki aenl biç ra· 

rdum. hataaz etmeyecelf•; aenin Tuz mes' el esi 
Ozavalb kadına karıı al- muti bir kölen olacafım, 

dıfım rol fle seni ıaraarirrı, Belkıs. Senin ruhun, karıı:ı-
k11kandırırım da belki ka· dakini ıana karıı zebun 
zamrım, demtıtfm. görmek iıtlyor. Bu ıenin 

Hem, aenin bir boya gibi, hakkındır. 
beni ıBnden ,One daha çok ıa- ı (Deoamı var) 

Yeni • Delhf, 3 (A.A) -
Tuz mes' ele11i hakkında M. 
Gandi ile Maliye nazırı M. 
George Schustcr araıında 
kat"ı bir anlafma hiııl ol
dfun haber verlfmlttir. 



Sahife 4 

MELEK ve Elhamra 
Sinemalarında 4 marttan itibaren 

CENNET YOLU: Fransızca 
ve Almanca büyük operet. 

Fransızcası: Melek sinen1asında. 
Almancası : Elhamra » 

Mevzuufransızcasında; Henry Garrat. Lilvan Harvey, Oıga Tchekova. 
Almancasında: Villy Frhscb, Liiyan Harvay, ,, 

Elhamra ıinemaıında c~;ınet yolu filminden bir ıahne 

Biribirlerinden hiç ayril· ı nu sert bir bir lisanla söyle-
mayan Viili ile iki arkadaşı yerek ayr.lıyor. Fakat, Lil-
uzun bir otomobil seyaha· yan'm babası, delikanlıdaki 
tınden avddt ediyorlar. Mü~- metaneti taktir ve kendine 
lereken ikamet ettikleri e,-. damat edinmeği kafasına 
lerine geldikleri zaman bü- koyuyor. 
tün eıyalarının haczedildt- Li!yan'ın babası, Edit'in 
ğini ve bütün servetlerinin avukatlarile bılmüıavere hü-
yedinde muvcut bulunduğu yük bir benzin <ltposu §İr· 

bankerın iflas ettiğini ve bi· keti tesis ve bu deponuı• 
naet aleyh on parsız kal· idaresini birbirlerinden ayrıl 
dıklarını öğreniyorlar. Ar· mayan bu üç delikanlıyn 
tık bu üç arkadaıın ellerinde tevdic karar ve bu ka-
bir otomobılden başka bi rarlarını da bir hife ile 
ıey kalmadığından, çalic · delikanlılara kabul ettiriyo · 
mak mecburiyeti hasıl olu- lar. Delikanlılar işe haşla· 
yor ve bu mecburiyetin se\-· dıktan sonra kendilerine 
kile de otomobil satıp seı · tavsiye ile gönderilen kati-
maye en işlek bir şose üzr- benin Lilyan olduğu görün· 
rinde bir benzin ve Otomt · ce Villi, bir kadın sayesincic 
bil malzemesi deposu tesis mevki sahibi olmağı nefsine 
ediyorlar. Btr müddet sonru ağır buluyor ve makine ile 
büyük zenginlerden birinin Lilyan'a bir istifaname dik-
kızı olan Lilyan bu deponun te ettiriyor ........ ve ...... ve ...... 
esaslı müşterisi oluyor ve devamı sinemada .. . 
hangisini tercih edeceğıni Bu filimlerin iraesi mü-
bilemediği için üç arkada· nasebet.ile, Melek ve Elham· 
şın her birine ayrı ayı 1 ra sinemaları müsabaka ih· 
kur yapıyor. das eylemiılerdir. Müsaha· 

Fakat vaziyetin bu sure: !e ka şu suretle yapılacaktır: 
temadisine esasen imkan ol· Cenı~et yolu filiminil 
madığından, LiJyan babası· fra . sızca veya almancadaı 
nm evlenmek niyetinde bu· hangis'ııi tercih edersiniz . . '} 
lunduğu Edit namındak ve nıçm · ... 
kadının verdiği akla istina· Musabakaya ittirak et-
den bu üç delikanlıyı ayn mek için filmin ik:ııinidc 
ayrı birer mektupla bir ka· görmek lazımdır. Cevap· 
hareye davet ediyor. Bida· lar. Melek ve Elhamra si 
yette gidecekleri yeri birı · nemalarına biJetlerle birlik-
birlerinden saklayan bu üç te iki ıinemanının birer 
genç kal-erede kızla bulu koponile berabeı· girilecek1ir 
şunca, bunlardan Lilyanm Mukabilinde alınan numara 
tercih ettiği Vilia fena halde müsabakaya itıtirak hakkını 
hiddetlenerek Lilyanın pe· verir. 
derine kızının akılsı:r, Hediyeler: Gramofon, 
hoppa bir mahluk o:- Fotoğraf. makinesi, mec· 
olduğunu nezaret altına alın· cani duhuliye karneleri ve 
mağa müstchak bulunduğu· s ... ir ! . 

Büyük Tayyare 
• 

pıyaı1gosu 
2 inci keşide 11 Mart 1931 dedir 

Büyük ikramiye 35,000 liradır 
Ayrıca : 15.000, 12.000, 10,000 8.000 liralık ikramiye 

ve 25.000 liralık bir mükafat vardır 

.. 

YARIN 

Kücük makaleler: , 
Sinema aleminin ~üyük bir zaferi 
Me~hur Fransa aktrisi 

(Celile Sorel), Alphonse Da· 
udet'nin (Sapho) "S-efo,, na· 

-;;:;;ndaki ıah ;;;ri~lıı:iTfiI&;";· 
çevirmek üzere; Salı günü 
Cezair ve Tunusa mütevec
cihen Pat·isi terkeylcmiıtir. 

Cecile Sorel'in fevkalade 
muvaffak olacağı ve bu 
filmin emaisiz bir rğabetc 
mazh" r olacağı söyleniyo-

Şarlonun yeni filmi 
Ahire:-ı Şarlo taraf ınclan 

çevrilen (ŞeHrh ış!ldarı) 

filmin Fr •nsada ilk gö . i~ri 

!en hakkı, (Paris tiyıüros • 

Mariguy ve Lunapark.ı mü· 
clürü M. Volterra tarafın-

3,000,000 franga satın alın

mıştır. 

Filmin iraesiac Martı 

onunda ba,(lanacaktır. .. 
Şikago'nun me§hur bay· 

dutlar kralı (Al Capone) 
sesli film çevtr.nek üzere
dir. 

Asayişi 
leket 

.. 
bozuk mem~ 

neresidir? 

Büyük filmler serisinden 

Ölüm cemberi , 
Programlarımız Cumar· 

lesi, Çarşamba gün:eri deği· 
şir gelecek program Gece 
batakhanesi: 

)#. )#. 

Şehzade başı 

Ferah sinemada 
Bugece sinemada: buha· 

ra Haremi 7 kı&ıml.k ıark 
ihtiıam filmi ayrıca tiyatru 
varyete ikramiyeler: 

Koltuk : 25 kuruı 

Hemen her gün müthi~ 
cinayetler, akıllara hayret 
veren sirkatler ve kanlı 
kaçakcılık vak'aları vukua 

gelmektedir. Bu katiUerin, 
hırsızların ve kaçakcılarm 

muntazam bir t~~kilatlan 

vardır. Bu teşkilatm en hu· 
yük reisi (AiCapone) namın· 
daki adamdır. 

Büyük bir Ame:-lka fllm 
şfr l{cti, buna mürac :.a t ede 

r~k, t:mz:m eylemekte cldt.:· 
ğu büyük b;r zab.ta ' e ser· 

güz~ş : sesli f!.imhui~ b~ıJ:ıc 

rolü kabui ey~emc&İni r :c " 
e tmi'lti -. 

Al Capö:ı., k·abul eylt · 
miş isede a :-a.da zuhur ed.:.:. :1 

müşkülattan de'ayi bu fih. 
çevrilmesinden vaz geçit~ · 

mitti:. 

Bu müıkulata fevkalad(~ 

canı sıkılan al Capone, ken
di hesabına bir filim çeYfr 

meğe karar vermif ve bu 
bapta bir ıirket bile tesis 
eylemtıdir. 

Mayedindeki adamlar· 
dan 200 kişiye seçerek, iı: · 

tihzarata baılanmııtır. 

Keyfiyet, Amerikada ve 
bilhassa Hollywood' da hü · 

yük bir heycantevlit eylt-

metinde 47 parçadan mü· 

rekkep marangoz ve doğr&

macılığa mütealik Kiı ınt: r 

marka makinalar Fındıklıda 

Dlmaba hçe caddesinde 139· 

145 numaralı Kalinikoı ma· 

rango:z fabrikasında 15 mart 

1931 tarihine müdadif Pazar 

_günü saat ondan on ikiye 

kadar açık arbrma ıuretilc 

satılacağından talip olanla· 

rın mahallinde bulunacal• 

memuruna müracaatları ilan 
olunur. 

4 Mart 

OPERA sinemasın
da 4 Marttan itibaren 

Hattıüstüva Güneşi altında 
Lupe Velez tarafından 

OPERA sinemasmda Hattıüstüva Gürıeıi altında 
filminde ı bir sahna 

Antil d-enizindeki kücül: 
adaların ahalisi hala ub i 
adetleri muhafaza etmekte· 
dir1er. Batlıca itleı·i kaçak· 
çıhktır. Buranın '·ileri gelen· 
!erinden birisi olan Jozef, 
isıifadeli gördüğü her ~e)' i 
satın alan Lir adamdı. Ame
rikalı bir tacire satmak üzre 
gayet kıymetli inciler salm 
almıotı. Tacir bu incilere yüz 
İngiliz lirası vermiısede a ' · 
mağa muvaffak olmadığın
dan asabileımiııU. Dansinge 
gider ve ihtiyatsızca hare· 
ket ederek para paket i 
cebinde gözüktüktüğü ha!d ~ 
danea kalkar. 

Bu sırada lamba yuvR. -
lanır... Karanlıkta bir aı · 
bede kopar. Sesler, yum
ruklar .. ,. Aydınlık olunc<, 
orada bir ölü bulunur ..... 
Bunları seyreden Jozcf, potia 
çağırılırken birisinin yan 
kapıdan l{açhğını görür ve 
bu kaçan adamı tanır. 

Bir müddet sonra, Jozc f 
köyün evlerinden birisinin 
kapısını çalar. Kapı açılır. 
Cinayet olduiu zaman ora
da bulunan Morgan'ı tanır 

ıçeriye girrer ver Mor· 
ge.nın üveyi kızı Anita'yı so· 
rar. genç kızın Jozefin ka· 
rını olması lazım geldiği bil 
iki adam are.sında kararlar 
tırılmııtı. Anitaya rnrmal• 
lüzum yoktu. Kız fpara ınll 
kabilinde verilecekti. Mor 
gan, eve1ce mukarrer ın!W 
tarından fazla ister. Joı.ef 
daming cinayetinde bir çolı 
ıeyler bildiğini fma eder ..... 
iki adamın mütabık kalın•
ları menfaatleri icabıdır. 

Kız ise, iı;divacı reddr 
<ler. 

Anıta, !azım olan paraf' 
tednrik etmek ü~ere incileri 
satmak üzere ... Kız Spoyt&f 
ve Blinky isminde iki ar1'W' 
daşile birlikte Amerikalı1' 
aldatmak ve bu suretle ~ 
zefin görmesine mani olırt 
üzere bir yere davet ed; 
Bob'da Anltanın da'Ve 
kabul eder. Bobun buksd~ 
genç ve güzel o!duiunu:; 
ren Antta derhal fikrini d J,t' 
tlrir ve hakikatı Boba ıl>1 
Bobkızı müdafaayı vaded,,. 
Devamı sinemada... tf, 

~~~~ 
An karada 

om T AŞHAN PALAS 
KALORiFER - BANYO 

Asri ve hususi salonlan havidir. 
SERViS MUNT AZAMDIR 

RfSTORAN KARPİ~ 
Fiyatlarda mühim tenzili 

Odalarınızı telgrafla angaje ediniz. 

~~w 
Daktilo 

Bir hanım iş arayor 
isteyenlerin Şehremnin· 

de Yaylada yayla soka
ğında 205 numaralı hane· 
de Cemile H. adresine müra· 
caatları. 

Çocuk hastanesi ~ulak, bo.,az, 
burun mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. oğlu Mektep sokak ı 

Telefon 8. O. 2496 

TAKV.!? 
Mart 

4 
Çarşambd 

Sabah 
Öğle 
ikindi 

1931 
6,30 1 Akf8'° 

12,26 Yııtsı 

15,36 lane&l 



2 
4 Mart 

Hatıratını yazan: 

Hadramut Sultanının huzuruna girer
ken bir iki okka sabun hediye getirme
ditine nadim olmuş, aarmısak banyosu 

yapan Sultanın elini sıkamamıştım. 
-13-

YARIN 

iiiiiii;i;iliiiimiiİİİİİİiiiiiiliİ iİiiİİİliiİİİİİiaWıdudmi J 

Akşam kupası geri mi 
alınacak? 

Sahife 5 

Nakili : Hüaeyin Zeki 

-20-
ve siyah.,, Kumvarın önün
den geçdlğimlz eınada, hızla 
yürüdüm, kocam arkada 
kaldı. 

"İntaUah Ferdi oyumuı
tur ! " 

Hind denizinin dalgaları arasında 

Akşam gazetesinin tertip ettiği 
koşu hakkında atletizm heyeti 

ne eliyor? 

Bir kelime söylemeden 
Prense verdim. 

Çok teklifli bir vaziyetle: 
- Teıekkür ederim. ha

nımefendi. Dedi. 

Aıka olan haıretimi ıö
zümün önüne getirerek, kur· 
tulmafa, kaçmağa, Jolye
nln af yon unun batırlamata 
çahııyordum. 

lngilizler, bu eski tehrin 
IOkakla naı dazeltmekle kal
nıamıılardı. Eballıfni de 
terbfye etmltler, kıyafetle-
rini asrt1e,ttrmııterdt. Bun· 
lann içinde entarili arapla· 
rın pek nadir olduklarmı 
sayJemek illerim. Yalnız 
•rap evleri birer kal'aya 
benziyordu. kadtnın teset· 
tllr llletf, evlerin sokaklara 
dofru pencere açmalarını 
nıenetmlf, d6rt duvarla çev· 
rllen evleri birer harem 
daireai yapaıııtı. 

Arap kadınını göremi
Yordum. Bu cennet bahçe· 
sinin hurilerin kitaplardaki, 
lasYirlere benzeyip benze· 
naediklerlni bilmek hırn 
içinde yanıyordum. Çaresiz 
bir dertti bu 1 

Slylemeye hacet yoktur 
zanntderlm : Bu tehfrde 
nae~antn her nevi boldu. 

Yalnız hayat af acının 
meyta11 yoktu. Hayır ve 
ıerrl bllmeklık alacını ara· 
mamııttk. ÇGnkO, fnıan ha· 
yatının her saatinde bu 
meyvayı yiyor, bununla ya
ııyrdulC. 

* Aden,, yalnız bir harp 
tehri değildi. Asya ve Afrf. 
ka'nın ilk medeni temas 
ıaerkezidi. 

Şehirde blylk ihracat 
•e tranıit ticarethaneleri 

•ardı, Fakat lıkenderfye 
tlbi bfr ticaret boraaıına, 

diinya piyaıalannın müba · 
dele teıkilallna malik de· 
lildt. Şehrin merkezinde 
lııatliz, Fransa&, ltalyan li· 
l&nlarını söyleyen it adam· 
lan dolaııyordu. 

Bunla~, Franıız ve ltal 
1aıı Somalı müstem!ekeleri· 
ntıı lbracatcılan olmalılar· 
tla. 

I 
Araptı. Ben, bunu bir Der· 
vff, nihayet bir kabile moll
laıı zannediyordum. 

Meler, Hadramut Sultanı 
değilmlmi§, bu hazret! 

Amma da Sultan ha ? 
Belinde akikli bir cenbiyeıi, 
iki r parmağında firuzeden 
yüzükleri vardı. Elbisesinin 
kıymetini tahmin edemiyo· 
rum. olsa olıa, yüz lirayı 

geçmeyecek bir kaç Hint 
kumaıı idJ. Asıl ıaribi, Sul
tan'ın etrafındaki vezirler, 
mabeyinciler, kumandanlar 
ve çubukcular kafilesinin 
el pençe divan durma· 
ları, bu yirmi otuz, l. iıi
nin bir esir güruhu gib · 
baılarını yere eğnıit bir va· 
ziyette bulunmaları idi. Bu 
huıu içinde bir seı itldllmi· 
yordu. Yalnız, plı bir ıar
mısak kokuıu müsteıan! 

Herifler, ıarmııakh yemek 
yememlıler, adeta ıarmısalc 
banyosu yapmıılardı. 

Sultanla görüımek ho§ 
bir teY olacaktı. 

Yanına yaklaıtım, etra· 
fım saran bendeginının ara
sından geçerek: 

- Euelamün aleyküm, 
ya seyyidina Sultanili hadra
mut! dedim. 

Sultan, 16yle bir g6z 
ucundan sOzdl: 

- Ve aleykGmG11ellm! 
Cevabını verdi. Fakat, 

bizim arapça da burada 
tamamlanıyordu • 

Benden baıka bir ke
lime ititmeylnce bir f P.yler 
sayledi, yanındaki seccade
lerden birinde yer gösterdi. 
Bir ıeyler ıöylGyordu. lıf 
kısa kesmek için: 

- Li tarif arabl cüm· 
leli aklıma geldi de ıaıkın· 
lıktan kurtuldum. 

( Dnamı ı11ır) 
lıte, bu tehrln kuıbakıtı 

lllanzaraa1 da bu kadardı. 
Akıamdan dört saa• 

~••el vapura ıelmit~ik. 
1111ilizler, karanlık düıtuk· 
len 10nra Bab61mendep 
botazınd.ıa kut uçurtmaz· 
;rdı. Ştradl, ıulhde yaııyor-

Alman gümrük 
maniaları 

Karilerimiz hatırlarlar: 

Geçen ay zarfında ak
ıam gazeteff tarafındaıı 
tertip edi'en ikinci sokal 
koıusu, ihtilaflı bir netic 
ile hitam bulmuıtu. 

Avdet safha mda birin· 
ci gelen Kurtuluı rum ek'· 
pine yolda muavenet ed ıl· 

diği iddia olunmuş ve bu 
iddia yol kontro1örlerinin 
raporlarıyla tahakkuk etti· 
ğinden birinci gden Kurtu 
luı ve ikinci olan Beşikta~ 

takımlarını, gelecek hafta 
kupa için tekrar l.o~malaı ı 
esası kabul olunmuıtu. 

Müsabaka tehir ediliyor 
Ertesi cuma geldiği zamıı n 

müsabakanın muhalefeti ha,. 
yOzünden tehir edfldiği biJd '. 
rilmiı ve bu ıuret)e bu sene' 
kupanın mukadderatı b'r 
hafta daha talika uğramıştı. 

Nıhai müsabakanın en 

son dafa tehir edildiği gün, 
bayramın ikinci cuma gÜ· 
nüne tes düf P-tmekteydf. 

Ayni günde, İstanbu l 
mıntakası Atletizm heyeti 
daha evvelden İstanbul şam · 
piyonası iç1n bir hazırhl 
müsabs.kası tertip etmiş bu
lunuyordu. 

Creyanı halden anlaııldı
fına g6re ıokak bayrak ko 
ıuıunun mürettibi olan ga· 
zete ile tıtanbul atletizm 
heyeti arasında huıule ge 
len bir anlaımamazhk yO· 

zGnden ayni günde ayni mahi· 
:yette iki kotu tertip olunmaııı 

vaziyeti itki) etmlttlr. 
O giln, Betiktaı atletleri 

resmi mahiyeti haiz oldu· 
fundan bittabi · atletJ~m 
heyetinin terUp ettifi ha· 
zarlık koıusuna iıUraki ter-
cih etmtıler ve difer taraf
tan da o sazete koydufu 
kupayı - Beılktaıın kendi 
koıuıuna ic•bet etmedlf 
bevanile - rum takımmft 
vermi§tlr. 

Atletizm heyeti 
ne divor? 

Atletizm heyeti, bu me· 
sele hakkında dünkü gaze· 
telerde müoteıir resmi teb
Usabnda ıöyle demektedir: 

_ .. Akıam gazetesi ta· 
lafından tertlpedilen ıoka~ 
bayrak koıuıunda [Yorgı 

Mesele bu suretle ka
panmıı addolunmaktadır. 

Diğer taraftan, müseccel 
olmıyan bir atleti taktmma 
almak ıureti le gayrJ niza
mi ıekllde kupayı kaz!'nan 
kurtulu§ klübünden kupanın 
istirdat edilip edilmiyeceğ i 

de meçhul bulunmaktadır. 

İstanbul fut bol 
heyetinden: 

6-3-931 Cuma günü icra 

ed lecek lik ve ıilt maçları. 

ikinci küme Kaclıköyünde 
L ik macları 

I 

Topkapı . Kumkapı sna. 
11 hakem Nüzhet bey, Altı· 
ı.ordu - Pera sa t 12,45 ha
kemNüzhet bey, Kasımpaıa· 
K rtu1uı saat 14, 45 haken 
Nüzhet bey. 

Taksimde ,it maçları 
S üleymaniye • Hila Eaııl 

11 haltem Sedat Rıza he), 
Vefa· Eyup saat 12,45 ha
kem Niyaz' bey, Fenerbah· 
çe - Beylerbeyi uıı:t 14,45 
hakem Salahnltin bey. 
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Bir iştial 
Melburn, 3 (A.A.)-Şehir 

civarında infilak edici mad
dele , yapılan imalathane
lerden birinin hazım koı • 
mağa mahsus sarnıcına yıl· 
dırım düşmesi üzerine tid· 
detli bir iıtial olmuıtur. 

10 milJik Lir saha dahi
lindeki binaların camla ı ı 
kırılm.aıtır. Fabrikada çalı
ıan bir çok genç kı z tam 
kaza vukubu 'açağı 11rada çay 
içmek için fabrllcadan çık· 
mıt bulunduldıuından mu
hakkak bir ölümden bu ıu· 
retle kurtulıtıuılardır• 

Kauçuk meselesi 
Londr. , 3 (A.A.) - Reu

ter Ajan ının salahiyettar 
bir membadan aldıfı bir ha· 
bere göre kauçuk meıeleı 
hakkında Felemenkte teıek
kül eden komflyonun biitün 
azası istihıalihn tahdidi 
meselesini İngiliz mOıtah~ 
•illerle görüımek üzere bu 
hafta Londraya gelecektir. 

Fare yağmuru 

Ve tatlı bir ıeıle ili ve 
etti: 

- 22 numara. 
Odayı öğrenmek hususun

da okadar &abırsızdım kf, 
kocamdan ayrılarak aaanıö
ra girdim. Ve ayrılırken 

Kocamın benden uzakta 
olması için, gölgesini bile 
görmemek için herıey, hatta 
hayatımın btrkısmını bile 
fedaya hazırdım. 

Nihayet, bitmek, tü-
kenmek bilmeyen bir kaç 
ıaat ıonra geldi. Hemen 
gözlerimi kapadım ve kapı
nın açılmasını bekleyerek 
öylece hareketsiz kaldım. ' 

- Ne ıarpmı alacafım! 
Derneği unutmadım. 
22 numaralı odanın önün

den geçtim- Bu oda, otelin 
parl a nazır köıeıinde idi; 
evelce oturduğu odanın iki 
daire ötesinde. 

Beni uyuyor zannetti, 
yaklaıdı ve dudaklarımdan 
yavaıca öptü. 

Yarı uyanmıı gibi yap· 
dım ve mırıldandım: Tekrar aıafıya indiğim 

zaman, Ferdi, zorla sine
maya sürükledi. Fakat filim
de gördiifQm ıekillerf hatır· 
lamıyorum bfle •.• Çankti hiç 
bir ıey görmedim, 

Ôğledenberf, baıımın fe
na halde ağardığını behane 
etmeğe bafladım. lıtirahata 
ihtiyacım oldufunu söyleye· 
r<k, sinemadan çıktım. 

Artık kocaemın ıevgiıin
den büsbütün kaçıyordum: 
isyan ~diyordum. Bereket 
versin ki kastalık behanele 
rile ıuphe uyandırmıyordum. 

Günahkar zevcelerin 
ademi ıadakatmı nekadar 
takbih ederler! Halbuki 
kadınların bir çoiu bu mec 
huri lüma11n esaretinden 
sevilmeyen fakat meıru 
bir zevç oldufu için, göfıil· 

nüzü hırpalayan, sizi yutacak 
gibi sıkan 111rarak yarala· 
yan erkete ıoiuk ve fayan 
etmlt vücudun zevkıfzlifin
den ıukut ederler. 

Ah! fuhuı ne mQthl . 
ıey. Bununla beraber, fır
tınalardan kaçmak fıter · 
ken, rabıtaları muhafaza 
etmek, dünyanın kaidesine 
riayet etmek isterken, ıea· 

met, ekseriya bu müthft 
girdaba sürükleyor ! 

Ancak yedi gün vardı kı 
ıehvi bir yara aldığım hal
de, onun hn:yasile meıgul 
olarak, kocamın arzularına 
kartı bu miiıadeıizlifi his
ediyordum. 

Allahtan o gOn her ıey 
temenni ettlfim gibi oldu. 
Ferdi, bat ağrıma hürmet 
etti, yemeğimizi çabuk ça
buk yedik. 

Senmlıin? 

- Evet, nasıl o1du ba
tın? 

- Fena, Fena. 
- Pek Ala öyle ise uyu, 

uyu! 

Odaıına girdi. Ozaman 
kendimde bir kuvvet hiı et· 
Um. Zira, üzerime eğildlfi 
esnada, kalbim okadar ıid
detle çarpıyordu ki farkına 
varacak diye korkdum. 

Saat1er geçti: on bir ol
du. On iki oldu. Yarım <>ldu. 

Ferdi çoktanbcrl horladı· 
ğı için odadan rahat rahat 
çıkacajımı temenni ediyor
dum. Uykusu çok ağırdı. 
Ve bir defa uyudu mu, göz· 
)erini ta sabahleyin açardı. 

Elektirk düfmesinf çevir
mekten sarfınazar ederek 
çıpfak ayak, kapıya kadar 
yiiriidOm. T okmaiım pek te 
ğıcırdamadığını biliyordum. 

İhtiyatla çevirdim. Uy)e 
bir halde dtıarıya çıktımkl, 
tarif etmenin imkanı yok· 
tur. Sonra, ıeneler kadar 
uzun suren bir aanf ye zar· 
fanda aürültüıüzce kapıyı 
kapadım. Kurtulmuıtum!. 

Kolvar hala aydınlıktı. 
Deli gibi koıdum. 22 numa• 
rah odanın kapın11a 
merak ve heyecanla çok 
darbeler vurdum. 

Aklıma ıon bir endJıe 
geldi: Belki numara yı eyi 
anlamamııtım, veyahut Pre· 
nı, niıanhıile beraber git· 
mfııe ••• 

Oh! ne ıse.· Kapıyı açtı. 
Elile beni içeriye çekerek 
kapıyı tekrar kapadı. 

ll .. • Fakat, İngilizler ıulh 
laıulJı dinlerler mi hiç! Bo
laz.n t>ert dalıaları arasın· 
ct-n Yalpalarla uzaklaıırken 
~t•b bir bulut geliyordu. 

olc:t.dar arasında btr telif· 

Laypzlg, 3 ( A.A. ) 
Laypzfg panaytrlnln açıl· 
mau nıünasebetlle matbuat 
mGme11illerlnie beyanatta 
bulunan sabık Baıvekfl M. 
Luther, Almanyaoın vücu
de getlrmlt oldufu, bllhaı· 

18 zirai mahiyetteki g(lm
rilk uıantalarının, Young 
planının yalnız Almanyaya 
delil, belki Alman piyasa· 
anın kendilerine kapab ol· 
dufunu ıören zirai devlet· 
lere tahaıd etmit oldatu 
teahbütlerin neticesi oldu
funu ıöylemltUr. 

Panaki] ekfpln 'en [Yorgi 
Ma vridiı] mıntakaca milaec· 

Melburn, 3 (A.A)- Muf. 
labor ovaları A vusturalya~ 
baıtan baıa lcat'eden de
miryolu boyunca galiba ha
vadan geJen mllyonlarcd 

Prens, yemekte göriin
medi. Labaronın yeride boı 
kalmııdı, bundan dolayı 
biraz meraka düıdGm. 

Otel m0d6r\l ıarap ge
tirdi. Fakat bir tOrlii ceıa· 
ret edOp Laboranın ne oldu
funu soromachm. Sonra bir 
fayretle mırıldandım. 

Ve tek bir kelime söyle· 
meden, kuvvetli kollarJle 
pelivvarımın altında kıp 

kırmızı yanan vücudümil 
kaldırarak karyolasına ı<>
türdü. tar l b ' c:optu. Herkes, trıeY 

16Ylıyol', bir tayfunun, bir 
~Up ssl ... bir 18IU\ 1 ,, ' 
taİUıı baıımız ucunda dolat· 

•nı iddia ediyordu. 
Bu lelaı mı aklımı bap

~ a. lett,·mı1t1, bu korkak 
•aat.l'ID acızlarma mı me-

"lt 
): ııaı 113·andırmııtı, bllmi-
0"1ıa? IJk defa vapur yol-

~l'rınaa •1an1er olduklarını 
'-ala M le lllafa baıbyordum. e-

~· ııeladar kalabalık, 
ti tiz de farkuada defi)ml

IQ? 

h Ozeıiınde ilk tesiri ya· 
...;• alhpuHu bfr entarı 

de Yem hamam çıkmqı .. 

Peçetanın ıstikran 
Madrit, 3 (A·A) - Mail-

beynelmilel taml· ye nazın 6-
rat bankaıı müdlrtle 1 
rüıtüf6nii ve peçetaDID lt
ukrannı temin pl&nını 'fl
cuda getirmek ve ittik,.,. 
mütekaddlm muamelatı tes
bit etmek husu.Unda talb 
bir ıul&fa vaııl olaNt of.. dalda·- .,..,ur . 

cJ olmayıp gayri nizami bir 
koıucu oldufu yine mınta

kaca tahakkuk ettfli hal-
de Akıam Kazeteslnin 
heyetUnfzln hl~ bir kara· 
rına istinat etmeden kupayı 
Kurtuluı klObüne verdlfi 
için bu koıunun gayri mu
teber addedilmesine ve 
Kurtuluı kulüblnün mGaec· 
cel olmı1an bir atleti mil· 
abakaya lftirak ettlrdifin• 
den tecd,...i cihetine ıl· 
dtlnıeıine karar verilmlıtlr ........ ,, 

Heyetin ıu tebltgabna 
allhdar gazete d6ae kadar 
bir cevap vermlf ve noktai 
nazarını fuh etmiı delildi. 

f arenln llUJAsı altında kaJ
mııtır. Longana istasyon 
memuru tren yolcularına 

ait itlerle me11ul olduju ıı· 
rada binlerce farenin oda
sına girerek birer lngilfz ..li-
ralık yüz kAfıt paradan mü
rekkep bir toman kemfrfp 
yemefe koyulduklarını s6y
lemiıtır-

Bu havalfdeki evlerin 
bepıJ bu istenilmez ziya
retçilerin baıkınına uğra· 
mııtır. Bunlar, eıyayı, ya· 
tak tM•larına anlerine 
gelen her ıeyf didiklemek-
tedJr. Memleketin bir çok 
kilometrelık sahası bu muzır 
hayvanlatın tahribatına ma· 
nas kalauftır. 

Cevap verdi: 
- Labaron bu akıam 

birdenbire, Bodapeıte ye 
rttU. Dedi. 

"0,,nun da ntıanl111nı ta· 
ldı, etmesinden çıl•ınca 
koıkdum ve 'ateı saçarak 
odama çıkdım. 

Alelacele, sırtıma ince 
bir penblyar ıeçlrerek ken· 
dtml karyolaya fırlattım. 

Ôyle hatırlayorum ki fıtira· 
hat etmefe muktedir olmak
sızın, beyıl1"ormuı rtbi 
kıvranmaia ba,Jadım. 

-33-
lncltmekten korkarak 

hafifçe karyolasının Qzerfne 
yatırdı, alev saçan aözlerile 
ıözlerlme baktı; kelebek 
kanadı kadar narin ve ha· 
fif parmaklarlle saçlarımı 

oktayarak ve ıankl iımfmf 
teleffuz etmekten de niha
yet bir zevk abyormuı gibi 
tekrar ediyordu: 

- Canan! Canan! gel 
dimi? Geldin ha! 

İlave etti: 

- Ne yapalım, kader 
böyle iıtemlıf Birleımemlzi 
attu etmfı! muaum t fm· 
k&aı Yanm? (Devamı var) 
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rabii, han avluıu ile mah· 
cıut, ve aynı mesahadadır. 
Tek kanatlıdemir kapıdan 
girildikte zemini toprak ge· 
zinti mahal!i, pabuçluktan 
iki ayak tahta merdiven· 
den çıkıldıkta, odanın zemini 
ahşaptır. Demir parmaklıklı 
pencere ve iki adet tahta ka• 
paklı dolabı ve keza ahıaP 
merdivenle ilstilndeki odaya 
çıkıldıkta, ufak demir par• 
maklıklı penceresi ve tonoz 
kemerli olup elektrtk tesiıa· 
b vardır. Derununda seklZ 
lira kira ile, ıüpürkeci Meh· 
met ağa müstecirdir. 

YARIN 

j ____ H_a_lk_t_a_n_<ı_c_f;_a_r_ın_a_>_!> ___ J 
Ey muhterem Belediye reisi Beyefendi 

Şu mektubu okuyunuz 
hitabediyor! • 

sıze 

Barlarda sabahlayıp <<Kilyos>> 
tenezzühü için ziftlendirdiğiniz 

yollar şehir sokaklarından 
daha mı elzemdi? 

"B' k .. . "" ır arıımız •arın,, 

vasıtasile Vali ve belediye 
rei•i Muhittin beye açık 
bir mektup yazmıı· Şayanı 
dikkat olduğu için aynen 
neırediyoruz. j 

"Pek muhterem beyefendi: 
Zatidevletlerinize altı ay 

evvel Ortaköyde sonderece 
elzem olan bir yol hakkın· 
da iki d~fa mektup gön
dermiıtim. Cevapsız ve se· 
meresiz kalan bu mektup· 
larımm elinize geçmediğine 
hükmedemem, Zira Şehir 

mektuplarının bilhassa za
tıaliniz adresine yazılan 

mektupların ele geçmeme· 
sine imkan yoktur. Yalnız 

bizde fertlere vatandaı mef • 
humile bakı'madığından ge· 
rek arzuları, gerek ricaları 
müstehzi bir çehre ile kar· 
ıılanır. lıte benim zatı.ili· 
nize gönderdiğim mektup
larda böylece süprüntü ıe· 

pelinde yer bulmuıtur. Fa
kat bu gibi haller beni hiç 
bir vakıt ümitsizliğe sevk
etmez. Zira damarlarımda· 
ki kan sebat ve hürriyet 
mekanizmesile iıliyor, mek· 
tuplarımdan son bir kaç 
kerre daha sizi tasdi ede· 
bilirdim. 

Lakin yapılmasmı arzu 
ettiğim yolun muhakkak 
elzemiyetini henüz daha 
hisetme"miıtim. Fakat dün 
gece mahal1emizde hadis 
olan bir vak'a karıısından 

feveran elmemekliğime im· 
kan yoktu. Belediye reisi· 
miz bulunan zatıalinize 

vak'ayı anlatayım da gene 
siz bu def aki arızamı da 
istihfafla karşılayınız ! 

Gece saat 9 buçuk rad· 
delerin de bir evden "yetişin 
dostlar kocam ölüyor,, gibi 
acı feryatlarla istimdat eden 
bir kadmcağızın sesi üzeri· 
ne koıan komşularımın ara· 
sına bende katıldım. Meğer 
adamcağız evine gelirken yol 
üzerinde ağzı açık bir lağ · 

ma tek ayakla dütmüı, bu 
sukut neticesinde diğer aya
ğıda mafsalından çılcmıs. 

Kazanın vahameti karşısın· 
da insani vazifemi yapmak 
için derhal caddeye koş-

tum, taksi mahal:inde 
iki otomobil duruyordu. Ev
vela birine, sonra diğerine 

vak' ayı anlattım. Onlardan 
aldığım cevap ıu oldu: 

"Beyim o yolda otomobi· 
limizi sevkedemeyiz. Çok 
bozuktur. Maanıafih derenin 
Portakaloğluna tıiden kö
şesinde bekliyelim, siz has
tanızı sırtınızda geliriniz.,, 

Ey vehrtn muhterem he· 
le diye reisi beyefendi! .. 
Şoförlerin bu makul ifade
lerine karıı ruhumda hisetti· 
ğim galeyanı doğrusu ihsas 
etmekten acizim. y aıadığı· 
mız ıu yirminci asırda yüz
leri kızartacak derecede bir 
hastayı sallasırt etmek ka
dar elim bir sahne görmek 
insanlıktan tecerrüt etmek 
demektir. Bu vesile ile zatı 
a ' ii riyaset penahilerinize 
şu yolda birkaç sual sor· 
mak mecburiyetinde kaldım: 

1 - Sizin yüksek ma· 
a§h mühendisleriniz ne ile 
meıguldürler. 

2 - Maksim ve Garden· 
barda sabahlayıp konsi· 
masyon yapan kadınlarıda 
yanlarına alarak "Kilyos,, 
tenezzühü tertip eden hu· 
vardalar için dağ tepelerin· 
de açtırıp zift!endirdiğiniz 

yollar, §ehir dahilindeki so· 
kaklardan dahamı _elzem 
di? 

- Yolları bozuk semt· 
lerde vukuu muhtemel yan· 
gınlara kar§ı kara itfaiyesi· 
n~n İf göremiyeceğine naza
ran ıehire bu kadar lalrn.yıt 
oluıunuza ne mana verme· 
liyim? Yoksa havai itfaiye 
teıki'.atı vücude getirdinizde 
ben mi haberdar değilim? 

4 - Urtaköyde vesaiti 
nakliyenin müruruna gayri 
salib Şair Necati yolunun 
bu günkü vaziyetini görme· 
niz hususunda zatıalinizi 

davet dmsem gelmek liitfun· 
da bulunur musunuz? 

Bu dördüncü sualimin 
i safedi leceğ ine emini n . Zi· 
ra Umui harp s~nelerinde 
Be§ilrtaşta fıkaralara yemek 
tevzi eden bir athanenin 
yolsuzluklarma kartı zama· 
nm Enver Paıasınada va-

ziyeti mahallinde müşahede 
etmeleri için ricada bulun· 
muştum. Bu ricam derhal 
isaf edilmif, çok müessir 
olmuştu. 

Beyefendi! 
Mektubuma nihayet ver• 

meden evvel bir vatandaı 

sıfatile sizden beklediğim 
şudur: 

Mahallemizin son derece 
ihtiyacı olan yolu adi taş
larla olsun yaptırınız. Ve 
bu yola bir tek te laml a 
astırınız Esasen direkleri 
mevcuttur. 

Şayet bu iki ihtiyacı· 

mız temin edilmese ne ya· 
lan söyleyeyim oturduğu· 
muz Portakal oğlu Kona· 
ğının mücella parkelerine 
bastığınızı çok görürüm 
efendim. 

Ortaköy asmalı sokak 
No. 14 Mehmet 

İstanbul 4 üncü icra me· 
murluğundan: Tamamına üç 
bin dokuz yüz on iki lira kıy· 
met takdir edilen Betiktaı ta 
Yenimahallede ıhlamur cad· 
desinde atik 67 cedit 71 nu
maralı maabahçe ahıap bir 
bap hanenin tamamı:6·4·931 
tarihine müsadif günü öğle
den sonra saat on üç buçuk
tan itibaren on altıya kadar 
İsfanbul 4 üncü icra memur
luğunda satılacaktır. Satıı 
ıartnamesi 22·3·931 tarihindı 
divanhaneye talik olunacak· 
tır. Kıymeti muhammeneyi 
bulduğu takdirde birinci ar· 
tırmada en ziyade arttıranın 
fütünae bırakılır. Arttırmaya 
iştirak için yüzde yedi temi· 
nat akçesi lazımdır. 

Hakları Tapu sicilile sa· 
bit olmayan ipotek aJacak
hlarJa diğer alakadarın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin 
bu hakları ve hususile faiz 
ve masarife dair olan iddi· 
alarmı ilan tarihinden itiba· 
ren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerile bildirmeleri 
lazımdır. Aksi halde hakları 
tapu aici:lile sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmasın· 
dan hariç kalırlar. Alaka· 
darların icra ve iflas kanu· 
nunun 119 uncu maddesine 
göre tevfik va hareket et· 
meleri lüzumu ve mütera
kim vergi ve belediye, vakıf 
karesi müı leriye aittir. Da
ha fazla malumat almak 
istiyenlerin 930 509 dosya 
numarasile memuriyetimize 
müracaatları ilan olunur. 

BARTIN ~k!~r~~ks PJSTASI 
Cide 5a:ı::~ Perşembe 
Sirkeciden hareketle Er(;ğli, 
Zongu '.dak, Bartın, Amasra, 
Kurucaıile ve Cideye azi
met ve avdet edecektir, 

Tafsilat için: Sirkeci sa· 
loou karıısında Mizan oğlu 
han No. 2 Telefon İst. 354. 

Zayi - 1930 senesinde 
Beyoğ1u müftülüğü daire
sinden almış olduğum ih~ 
tida vesikamı zayi eyled:-
ğimden : hükmü olma.yaca· 
ğını ilan ederim. 

Mühtedi Demir 
Salahattin 

~~ L 1Ismarlama 
Çünkü;:Galata' da Karaköy' de 

,-.KAZMIRCI41, 
ALİ RIZA MÜESSESA Ti 

Fevkalade Ucuzluk 
Ismarlama kostümler 25 li adan baılar 
Pardesüler 13 ,, ,, 
Fantazi koıtümler 10 ,, ,, 
Çocuk elbtseleri 5 ,, ,, 
Panta!onlar 3,50 ,, ,, 

,Jj 'l~ Yeni çeıitlerimiz geldi, fırsattan istifade ediniz .... 
---~-. 

Tütün inhisarı _Umu-... 

mi Müdürlüğünden 
1050 kilo deri parçası: 14 Mart 931 5000 · 30,000 kilo 

tahta kapakları: 16 Mart 931 18 kamyon ve 14 kamyo· 
net köhne lastikleri: 18 Mart 931 

Pazarlıkla satılacak olan bu üç kalem eıya için hiza
larında gösterllen günlerde saat 10,30 da Galatada mu· 
bayaat komisyonuna müracaat edilmelidir. Talipler deri 
parçaları ile tahta kap :ıklarını Cibali ve köhne lastikleri· 
de Azapkapm levazım ambarlvrında görebilirler. ----
Hadımköy müstahkem mevki satın alma ko-: 
misyonundan: 

Hadımköyündeki kıtaatın ihtiyacı için ifayi taahhüt 
edemiyen mütaahhidi sabık nam ve hesabına 5000 kile ben· 
zin münakasa §Uretile müoayaa edileceğinden talip olan
ların 17-3-931 Çarıambn günü saat 11 de Hadımköyünde 
müstahkem mevki satın alma komisyonuna müracaatları 

ilan olunur. 

İstanbul 4 üncü icra me· 
murluğundan: Tamamına 

bin altı yüz sekiz lira kıy
met takdir edilen Beıiktaıta 
Teşvikiye mahareıinin Sö
ğütlü sokağında atik 75 ce· 
dit 83 numaralı maa aralık 
ahıap bir bap hanenin ta· 
mamı: 6 • 4 • 931 tarihine 
müsadif Pazartesi günü öğ· 

leden sonra saat 13 buçuk
tan itibaren 16 ya kadar 
İstanbul 4 ücü icra memur
luğunda ıatılacaktır. Sattı 

ıartnamesi 25 • 3 • 931 tari· 
hinde divanhaneye talik olu-
nacaktır. Kıymeti muham· 
meneyi bulduAu takdirde 
birinci artırmada en ziyade 
arttıranın üzerinde bırakıla· 
caktır. Arttırmaya ittirak 
için yüzde yedi teminat 
akçası lazımdır. Hakları 
Tapu siclllile ıabit olmayan 
ipotek alacaklılarla diğer 
alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu hak· 
larını ve hususile faiz ve 
masarif e dair olan iddiala-
rını ilan ıarlhlnden itibaren 
yirmi gün içinde evrakımüs
bitelerile bildirmeleri lazım· 
dır. Aksi halde hakları Tapu 
sicilile sabit olmayanlar satıf 
bedelinin paylaımasından 
hariç kalırlar. Alakadarların 
icra ve iflas kanununun 119 
uncu maddesine göre tevfik 
ve hareket etmeleri lüzumu 
ve müterakim vergi, bele
diye, vakıf icaresi mü§te
riye aittir. Ve daha faz!a 
malumat almak isteyenlerin 
930 • 510 dosya numarasile 
memuriyetimize müracaat· 
ları ilan olunur. 

İstanbul Dördüncü icra 
memurluğundan: Vahan ef. 
nln müteveffa Gemaleddin 
Bey zimmetindeki alacağin· 
dan dolayı mahcuz ve furuh· 
tu mukarrer Divanyolu Sek· 
banbaıı Y akupağa mahalle
sinde, Beyazıttan Laleliye 
inerken tramvay caddesinde, 
Hasanpaıa namı diğeri Sü
pürgeci hanı namile mevt um 
hanın alt katında 5 ve 14 
ve 17 numaralı üç odanın 
üç hisse itibarile iki hissesi 
otuz gün müddetle ihalei 
evveliye müzayedesine vaz· 
edilerek, 240 lira bedel ile 
talibi uhtesine ihalei evve-
liyesi icra olunmuı, ve bu 

kerre yüzde 5 zamla onbeşgür: 
müddetle, ve ihalei kat'iyesi 
icra kılınmak üzere müzaye· 
deye vazolunmuıtur. 

Beı numaralı odanın 

hududu: Bir tarafı, Hacı 
Ali ef. odaıı, ve tarafeyni 
Vartan ağa odaları, ve ta· 
rafı rabii han avlusu ile 
mahdut elli iki buçuk ar· 
tın murabbaında, karıka· 
dim, tek kanatlı demir 
kapıdan girildikte, toprak 
bodrumlu odanln pabuçluk 
mahalli, uzunca zemini top· 
rak olup iki ayak tahta 
merdivenden zemin ah şap 
oda olup demir parmak· 
lıklı birisi büyük, iki pen· 
cereli, tonoz ve tam kargir 
olup, üç lira otuz üç kuruş 

bedeli icarla, supurgeci 
Hamza efendi müstecirdir. 

( 14) nu~aralı odanın hu· 
dudu: Bir tarafı Vartan 
ağa odası, ve tarafeyni Şa· 
kir efendi odaları,ve tarafı 

(17)numaralı odanın hudu· 
du: sağ tarafı, Vartan atanın 
odası ve diğer üç tarafı ha· 
nm avlusu gezinti mahalli 
ile mahdut ve ayni mesaha· 
dadır. Tek kanatlı demir 
kapıdan girildikte gezinti 
mahalli pabuçluk toprak 
olup, zemini ahıaptır· 

Ve demir parmaklıklı tek 
pencereli, ve kapaklı iki 
dolabı ve ahıap merdivenle 
fevkanisine çıkıldıkta, de· 
mir parmaklıklı ufak tek 
pencereli, tonoz kemerJl 
diğer odayı havi elektirik 
tesisatlı, ve tam kargirdır· 
Derununda sekiz lira kira 
ile, silpürgeci Hüseyin ai• 
müstecirdir. Beher odanıll 
tamamına, üçer yüz lira 
kıymet takdir olunmuıtur. 

Talip olanların hisseye 
musip kıymeti muhammene• 
sinin yüzde onu niıbetinde 
pey akçesini, ve 928-12959 
dosya numaraıım müıtar 

hiben ihalei ka t'lyyelerinill 
1 icrası mukarrer olan 3().3-93 

tarihinde saat on dörtten oll 
altıya kadar İstanbul dör
düncü icra dairesinde biz:ıat 
veya bilvekale müracaat 
etmeleri ve ledettalep do,. 
yasından fazla mahlmat vr 
rileceği ilan olunur. ~ 

lıtanbul Asliye Malv 
kemesi Üçüncü hukuk dair• 
sinden: Madam Valentio• 
tarafından kocası Vasil ef • 
aleyhinde ikam• edileıı bO" 
ıanma davasının cereY!'d~ 
eden muhakemesinde uıu 
dei aleyh V asil efendinlO 
ikametgahının meçhul olrıı•· 
sı hasebile ilanen teblıi•t 
icra edilerek bılamum n1ıJ' 
amela.t ilanen yapılm ıı "' 
boıanmalarına dair m ahke"" 

menin 11 • 2 • 931 tarih "' 
931 • 127 numaralı ilaın ,ıı· 
reti mahkeme dtvanhan~· 
sine talik edilmiı oldufllfl• 
dan keyfiyet tebliğ nıakll' 
mına kaim olmak üzere iJiSJ 
olunur. ../ 

Beıo:.inci icra dairesındetl: 
ır &J' 

Mahcuz ve ıatılması pı ., 
karrer bir adet deyirıtJe r 
makinesininin 8-3·931 pfi';, 
günü saat 12 • 13 araraıı :ıd • 
Galatada Voyvoda cae~ ('l.J' 
sin.de 15 No. l u mağaza o:ı 
de birinci!arttırama ye.P1~· 
cktır. Taliplerin mahalli) : 
hazır bulunacak olan o 81 ı r · memurumuza müracaa~ 

-- -~fr 
M. Müdür Burhaneıtirı ~ 

Kat'iyyen ısmarlamadan ~ farksız, en mükemmel ve en şık İngiliz kumaşlarından en son modaya muvafık ve kemali 
itinal ile::imal edilmiş hazır elbiseleri1 her keseye elverişli fiatl~rla muhterem halkın enzarı istifadesine arzediyor. 
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