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Efendiler! Kendiniz& aldatmış olursunuz! 
ismet Pş. kabinesinin itimat reyi alması yeni ahitlere itimach 
berhava edecektir. Kabineyi de eski kabinenin talihine 

terketmekte tereddüt niçindir ? 
. . - . ,.. ~ . ~ 

i"; r:ı.. .,._f.:-'_· , : : . -

. . . - . . .. : . -.., . .. .. -. : ~ -~"- c ~''-·: • • ;_ . • • . .· . • . . ., . . • .. · ıe:ım 

ismet 
Paşa 
Kabinesi 

Yeni kabine müstemir 
.. takar bir kabine ola· ve mus ... 

maz. BirJbiri peılne yıgı-

lan hadiselerin en hakiki 
tahlilJ bizi kabinenin mu· 
vakka t olduiu netfceısine 
sürükler. Yeni meclisin bu· 
gün iktisap ettiği hususi· 
yet, mafsuh meclisten oka· 
dar başkadır ki bunu tak· 
dir etmek için ince eleyip 
aık dokumağa lüzum yok· 
tur. Yeni meclis yalnız ye· 
ni hedeflerin etrafında top· 
lanmış ohıuıkJa fark gös· 
terrniyor. Yeni hizip ve sı· 
nıfların iştirakile rengini de 
değiıtirmit bulunuyor. 

Zaten bu yeni hedefle· 

rin zaruri ve tabii bir neti· 
ceai olmuıtur. Feshin icap· 
!arından biti, yeni gaye ve 
emellerin bizzat o sınıfın 

temsil etmesi imkanını mec 
liste bu)mamaktı. Bu gün 
it başına geçen meclisin es
ki meclise ait program ve 

prensipleri takip etmesi fayda 
ıız ve belki muzir olur.Cihan 
iktaıadi hareketlerinin mey· 
dana getirdiği ihtiyaçlar ta· 
ze ve yini umdeleri istiçap 

etrniıtir. 
Dördüncü meclis daha 

fazla iktısat ve ziraat mec· 
lisi olmahdır. Bu meclis, es· 
ki meclisten yalnız baıla· 
ndnııı ve bitirilmemiş iıleri 
'\? ~ bu günün iktıııadi icapla. 
tınında ihmal etmiyeceği 
rtıesaiyi tevaris etmiitlr. 
Yoksa programı yep yenidir 
\re inkılap tarihinde~muhte· 
lif zümrelerin medJiste top· 
lanınası ilk defa vaki olu· 
Yor. O halde mecliste yeni· 
dir ve baıkadır. Bu başka· 
hk az veya çok hc~abın~ 
hakılmaksızın kabuli z :ırurı 
olan b ir görünü§tür. 

Programı yeni. kendisi 
Yeni ohn bir meclisin icra 
\raııtasının yine eski kabine 
'llınası ve hiç bir değiıikliğe 
\ı ... 
Rranu.mıt bu lunması mat· 

lup gayelerin husulünde mu-
~a.ffak netic:! vermekten 
sarf 1 · 1 naz4r eski prensip erın 
terk· n 1 dolayisıle tamame 
faydaaızda olur. 
. Çok süratle müsbet ne· 
lıce b b eklenen yeni programı 
~l \l iünkü k abinCJnan temsil 
trleıtne imkan yoktur.Farzı 
~\ıhal akılni kabul etmit 
it ltlttnıak bu taktirde bir 

81~ç günün tarihi içine 
it •tbrılan bütün bu hare· 
ı.~~lerın manaıı nedir? Mem· 
"~et· (l) •n her ıahaıına bakim 

•ucrını 4 üncü •ahifede) 

Ankaraya gönderdiğimiz hususi muhabirimizden Fethi Bey geldi 
........... liıııılı ........ 

Müstakiller Halk fırkasının "Ben siyasetten çe-
kongresini bekliyorlar! kildim,, diyor! 

H. fırkası kongresı-·n_e_bü~;iı-·k--e-hemmiyet veriliyor\ Fethi B. siyasi hatıratını yazıp 
Gazi.Hz.leridün çiftliğin yıldönümünde halka çiftliği yazmamağa karar vermiş değildir 

bizzat gezdirdiler. Çiftçi lsmail ağa ne diyor? 
Anraka, 5 (surt:ti mah· 

susada gönderdiğimiz mu· 
harririmizden)- Meclis Cu· 
martesi,re kadar tatil • Dün 
meclis binasının içinde ve 
dııında kaynaıan hnre· 
ket ve faaliyet yerine 
bugün derin bir sükunet 
hükumfermadır. 

Dünkü ilk fevkalade iç· 
tima pekaz münakaıa geç· 

leıken yüzlerinde bütün 
samimiyetleri beliriyordu· 
Bu •amimiyet mecliste 
göıü1mele alıııJmıı yüzlerin 
manasından pek farklı, pek 
başka Çiftçi ve \ fÇi mebus· 
lar çok alkıılandılar. Bu 
a;kıtlar meclise mt!mlekctin 
pek içersindeAl yeni unsur· 
iar doğduğunu ifade edi

yordu. 

mit olmasına raf men riciye nazırı Halil B. in 
çok heyecanı intibalar açt{ğı müoakaıa da birden 

Müııtakillerden eski Ha-

bırakmııtır. bire bir heyecan havau ha11I 
Meeliı ıalounnda ilk de- etti. 

fa köylü ve ı,çı kıyafetleri Halil Beyin meclislere 
~örülmesi bir an için hakiki ahıık bir eda fle söz ıöyle-
bir halk meclisinin derin Halk fırkasısın gurup re:si yisi müstekiJlerin mecliste 
haz veren yeni bir Ali B. bayii hararet hlııl edebile· 
manzarasını, yeni bir renğini cekleri fikrini uyandırıyor. 
canlandırıyordu. Çiftçi ve iıçi mebua!ar yemin eder·,___r_n_e_o_a_m_ı_4_ü_n_c_ü_•_cı_y_fe_J_s_)-

Cemiyeti Akvamdan cevap gele!!!.- Venizelosa 
Hariciye vekili Ce- sui'kast! 

nevreye gidiyor 
Tevfik Rüştü B. ye lktısat 

ve kilide refakat edecek 

,, k ·ı· refakat Hariciye Ye 1 ıne T 
edecek olan /ktısat tJ•O• 

1 

Muıtafa Şeref B. 

Ankara, S (Telefou) -
Avrupa Birliği tetkik komfı• 

bu ay içinde toplanacak· 
yonu Komiıyona hftkQıneti· 
tır. dil 
mizin de iıtlrake davete 
dili fakat verilen cevapta 

Türkiyenin her devlt't mu
rabhasının malik olduğu 

haklara müsavi derecede 

Ceneoreye gidecek olan 
Hariciye oekili Teııfik 

Rü,tiı B. 

sahip o1mak ıartile komiı· 
yon lçtimalarına ittirak ede
bileceğinin bildirildiği ma· 
himdur. Cemiyeti Akvam 
katibi umumililinden Ha~i· 
ciye vekaletine cevap gelmıı-

tir. 
(Deoamı 4 Clncii •ayfada) 

--')jd~t--

Dün şehrimizde 
bir şayıa çıktı 

Konsoloshane ne diyor? 

Kendisine bir su'ikast yapıl· 
Jığı şayıası çıkan yunan 
Ba,ıJekili M. Verıizeloa 

Şehrimizde, dün çıkan 
bir fllyıaya göre, Yunan 
BaıvekUi M. Ventzeloıa bir 
ıuikaat yapıJm11 M. Veni· 
zelosun • ayatı tehlikede 
imiı. 

(Devamı 4 üncü ıayfada) 

Dün S. F. lideri ve sa· 
bık Gümüoane mebusu Ali 
Fethi Bey öğle vakti An· 
karadan ıehrimfze gelmft· 
tir. Ailesile beraber seyya · 
hat eden Ali Fethi 8. doğ
ruc t kain pederinin apar
tımanma gitmiılir. Muharri-
mizi be§Ui bir sima ile kar
ftlayan Fethi B. beyanatta 
bulunmak istememiı ve: 

- Siyasetten çekildiğimi 
söyledim. Benden mülakat 
istemek doğru değildir, de
miıtir. 

Bundan böyle, vakt:ni 
11eye hasredeceği sualine de 
atideki cevabı vermiılir: 

-Tetebbuatla mtşgul ola
cağım. İktisadi, mali, tarihi 
tetkikatta bulunacağım.,, 

Bunun üzerine F ethl Beyle 
muharririmlz arasında ıöyle 
bir muhavere cereyan 
etmiıUr: 

- Beyefendi, yoksa si· 
yasi hayattan çekilen bazı 
rical gibi eser yazmak fik-
rinde miıiniz? 

- Hayır, böyle bir nf· 
yetim yok! 

Gümrük 

Dün şehrimize gelen 
Fethi B. ve refikası 

- Peki, b~yFendi, bu 
mesainizin bir kııımını, ha
tıratmızı yazmağa hasret· 
mek istemiyor musunuz? 

- Daha öyle bir ıey 
düşünmedim! 

ittihadı! 
Amele enternasyonalı Alman -
Avusturya ittihadı işine karıştı 

Zmich, 4 ( A. A. ) -

1 Sosyalist i§çiler enternasyo
nah divanı Avustur)a-Alman 
gümrük birliği projesinden 
doğan vaziyet hakkında tel· 

ktkatta bulunmuıtur. Buhusuı 

-

hakkın la cereyan eden 
müzakere ne ticesinde ala· 
kadar mem'eketlerdel< 1 
sosyalist fırkalarının pro· 
Jeden mütevellit ihtila· 

( De-oamı 4üncü aahifeJe) 

Müıtakillerde11 H:Jlil Bey Mecliste İfe baıladıl 



Sahife 2 

Serbes Fırka ... 
TARiHÇESİ 

1 Nasıl Açıldı, Nasıl Kapandı?! 
Muharriri: Bürhanettin • .\li 

iktibas edilemez 

U utul .. ' az gun ... 
1 

YARIN 
• 

:z:s:: __ _ 

~ ................................. -.rı ................................... ... 

İR HABERLERİ ŞE 
Askeri 

mezunları, 

yaptı 
• 

merasım 
Dün Hahcıoflu, Kuleli, 

Maltepe ve Buraa askeri 
liseleri mezun olması müna· 

' 1 
! 

J\.lübadele işleri ne halde? 

Para bitti iş bitmedi! 
Türk heyeti murahhasasına bir 

muhtıra verilecektir 
Muhtelit mübadele: 

Şehit Necatinin cenazesine 
binlerce halk gelmişti ... 

-22-
Evet, Fethi B. sözünden 

dönemezdi. Ve dönmedi de. 
lıte bu teşebbüslerin gecesi 
tam saat üçte yatan Fethi 
Bey, sabah yedide : 

~ sebetile merasim yapmıı· 
lardır. Bu mekteplerin 
perıembe günü imtihanları 
bitmit ve ıon sınıf talebesi cek olan bu unutulmaz gü 

nün sabahı Fethi Bey çok 

Mübadele itleri artık ıon 
safhalarını arzediyor. Yu- ı 
nan hiikılmetlle aramızda 
münazUinfih hiç bir eıaalı 
mesele kalmamıl'llr,. Yalmz 
teferruata ait bir, iki ufak 
noktamn tenviri içi o Türk 
heyeti murahhaslarına bir 
muhtıra tevdi eclilecekitr. 

Muhtelf t mübadele ko· 
misyonu mesaisi ne devam 

etmektedtr.lılerfn tesrii halJi 

için çahomaktadır. Ağustos 
nihayetine kadar,mevcut ev-

Yaşa Gazi ... Yaşa Fethi B. 
avazeierile gözlerini aç· 
ta. Halk , onun giyinmesine, 
kahvaltı etmesine bile razı 
değilmiı gibi, kendisini biran 
evvel görmek istiyorchı. 

Bu bağıran, çağıran halk, 
ıehit " Necati "nin cenaze 
merasimine ittirak için u· 
zaktan ve yakından gelen 
vatandaılardı. 

Fethi Bey, bunlara kısa, 
fakat çok veciz bir nutuk 
söyledikten sonra sukunetle 
dağılmalarmı rica etti ... Ve .. 
bir kalp halinde çarpan 
bu binlerce halk, yine bir 
vücut muı a-ibı 1sessiz sada· 
sız dağıldı. 

lf 
Nutuk günü .... 
7 Eyliil 1930 pazar. 
Türk tarihinde ıüphesiz 

ıayııız sahifeler i§gal ede· 

erken kalkmııtı. 

Kahvalt* etmeden zile 
baıb. Gelen g lf«- OD ıu emri 
almııta: 

- Bana, katiplerden hi· 
rini çağırınız. 

İki dakika sonra sarııın, 
mavi gözlü bir katip, saçları
nı düzelte düzelte Liderin 
odasına girdi. 

Çıktılı zaman elinde to· 
ma :-- halinde daktilo ile ya· 
zılmıı kağıtlar vardı. Bun· 
lar, Fethi Beyin o gün oku· 
yacağı nutuktu. 

Aşağı odada toplanan 
"atfpler, gazeteciler, nut· 
kun bazı değiıtirilecek yer· 
lerlni değiıtiriyorlar, Bazı 

satlrlara da ilave olunacak 
cümleleri yazıyorlardı. 

İzmir palasın 6n(l bir 
mahıer halini almııtı. Gelen 
kalıyor, gitmiyor, ayrılmı· 

• yordu. 

( De11amı var ) 
llL 1 • · , , 1 , •• 1. 1 1 , , 1 1 •• .- ••••• 1 ... ... . .. .... .:lı ••• 1 •• t'. 1 1 1 ••• ' • • 

Birlik kongresi dün toplandı 

V apurcuların derdi! 
iktısat vekaletine üç kifilik 

bir heyet gönderiliyor 
Vapurcular birlfii kon· 

gresi dün öğleden sonı a 
Mühürdarzade hanında ak· 
tedilmiıtir. İçtimaa Yelken· 
ci zade Liitfi Bey riyaset 

etmtıtir. içtimada , vapur· 
cuların dertlerini İktısat ve· 
k aletine bildirmek üzere 

Ankaraya (iç ktıilik bir 
heyet ~a-önderilmeıi kl\rar· 
laıtırıldı. Heyet Ankarada 
bilhassa ıu itlerle metıul 
olacaktır : 

1 - Seyriıefain idare· 
sile olan tbtififın kaldırılması, 

2 - Fener resminin 
tenzili. 

3 - Vapurlara mecbu· 
ri sigorta konulması. 

4 - Vapurlardan alınan 
gümrük resminin ilgası. 

1 

5 - Sirkeci rıhtımının 

temizlettirilmesi. 
6 - Gmrüklerd e k i 

müıkülatm izalesi. 

Ankaraya gidecek heye· 

tin azalarını yeni idare he· 
yeti seçecektir. Yapılan 

idare heyeti intihabında 

reisliğe Liitfi B. , azahklara 

Hakkı, Rıza, Bilil ve Fehmi 

Beylerle M. Barzilay eeçil

miılerdir. Diğer heyet te bir 

iki güne kadar seçilecek ve 
derhal Ankara aıönderile-
cektir. 

1 1. 1 f l •••• •• 1 1. 1. 1.'.' 1 i l 

Tayin 
İktısat vekaleti me•aii 

içtimaiye müıa virliğine si· 
gortalar komiıeıi Fuat B. 
tayin edilmiotlr. 

Harbiye mektebine geçmit· 
tfr. Bu itibarla Köprüden 
gelen Maltepe, Bursa, Ku· 
leli ile Halıcı oğlundan ge· J 
len liseler bandolarla ıeh· 
rin muhtelif yerlerini dolaı· 
mıılardır. 

Bu sene Halıcıoğlu as
keri Jiıeıi nden mezun olan· 
lar artık bu mektebin · son 
mezunlarındandır. Çünkü 
mektep lağvedilecektir. 

G l1ri kalan 8, 9, 10 uncu 
sınıfların imtihanı da bittik
ten sonra kura çekilerek 
bu talebe Kuleli, Maltepe 
ve Buna liıelerine tevzi 
edilecektir. 

Yaz tatili 
Türk · İngiliz muhtelit 

hakem mahkemesi yaz ta
tiline karar vermiıtir. 

Yaz tatili 11 Temmuzda 
baıhyacaktır. 5 Eylulda tek
rar ite baılanacakllr. 

Berberler gitmiyor 
Her sene mutat tekilde 

Parlste inikat eden Berber
ler kongresi bu sene 16 
Mayısta açılacaktır. Ber
berlerimfze davetname gel
memiıtfr. Bu hususta ce
miyet reisi, davetname gelıe 
de fıtiraklerfne imkan olma· 
dığını söylemektedir. 

Cemiyetin böyle bey~ 

ne1milel tanıımalar vesile· 
lerinden istifade etmesi la
zımdır. 

Raif B. izahat verecek 
Gümrük baımüfettiti Raif 

Bey Ankaraya gitmiıtir. 
Raif Beyin müstacel bir 

emirle gittiği anlaıılmııtır. 
Bu da velin gfimrük tef Ut· 
leri ile alakadar olduğu 
söylenilmektedir. Raif Bey, 
Maliye vekaletine icabeden 
izahatı verecektir. 

Ticaret odası 
Toplandı 

Dün öileden ıonra tica· 
ret odasında bir içtima ak· 
tedtlmiıtır. Bu _içtimada 
odaya mensup memurlar 
ıçm bir tasarruf ıandıiı 

yapılması görüıülmüttür. 

lıte Yunan hükQ.metinin 
noktai nazarını bildirecek 
olan mezkiir4cevabi muhtıra 

~ 

ıeh•·imiz Yunan konsolosha-
nesine vürut etmtıtir. 
Yalnız, henfrz, konsoluktan~ 

bu muhtna, Muhtelit mü
badele komisyonuna tevdi 
ediJmemiıtir. Bu itibarla 
komisyon, timdiltk, Yunan 
hükumetinin noktaf nezarına 
resmen muttali olmamıı 
demektir. 

Mekteplerde 
Dersler 31 Mayısta 

kcsiJiyor! 
Lise ve orta mektepler· 

de· imtihanların ne vakit ve 
nasıl olacağı hakkında Ve
kaletten Maarife bir tamim 
gelmi~tır. Liıe ve orta mek· 
teplerde dersler 31 Mayısta 
kestlecek, talebe imtihan ol
mıyacak, kanaat notu ile 
terfff sınıf edecektir. 

Yalnız birind ve ikinci 
devrelerin son ımıflarında 

bakalora :imtihan1'yapılacak 
tır. Bu imtihanlar 15 Hazi· 
randan 30 Hazirana kadar 
devam edecektir. 

İmtihanlar fizik, riyazi 
Türkçe ve edebiyat zümre· 
lerinden tahriri olacaktır. 

Fizik süalleri kapalı zarf 
içinde Vekaletten gelecek 
ve bütün Türkiyede ıon sınıf· 
larda 18 Haziran günü 
yapılacaktır. 

Orta mektep ıon sınif· 

larında ise 20 Haziran gü· 
nü yapılacaktır. 

Bir alim geliyor 
Amerikalı terbiye alimi 

M, Çodı Veıposn Mayısın on 
beıtn.ıe ıebrimize gelecek 
ve on gün kaldıktan sonra 
Ankaraya ıidecektir. M. Ço· 
rhı tetkikatta bulunduktan 
sonra gerek ~İıtanbulda ve 

1 
gerekse Ankarada konfe· 
ranslar verecektir, 

rakın muamelelerinin inta

cı temin edilecektir. Yalnız 
burada garip bir vaziyet 
hadis olacok gibidir. 

Çünki, mevzu olan umu· 

mi tahsisat Haziranda b:t 
mektedir. Halbuki, komis 
yonun itleri hitama erme. 

mit olarak bu müddet ge· 

lecektfr. YanJ Haziranda 
para bittiği halde mesaiye 

devam etmek icap ediyor. 

Bu meı'ele için timdi· 
den tedabir alınacaktır. 

Zekai B. gidiyor 
Türk dainler vekili Zekai 

Bey Osmanh borçları hak
kmda hükumete malQmat 
vermek üzere bugün Anka· 
raya aidece.ktfr. 

Akil Muhtar B. gidiyor 
Doktor Akil Muhtar Bey 

bir kaç güne kadar Cenevreye 
gidecektir. 

Malum oldufu üzere 
Akil Muhtar Bey (Uyuıtu· 
rucu maddelere karı• halkı 
terbiye) cemiyetinin azası-
dır. Cemiyet Cenevrede 
içtima edeceğinden Akil 
Muht•r Bey iılirak makıa· 
dile titmektedfr. 

Hudut harici edilecek 
Evvelki giin Rumelika· 

vağında devriye gezen Jan· 
darmalar tüpe üzerine a •· 
len Rus olan Boronof is· 
minde birini yakalıyarak 
1stanbula aöndermiolerdir. 

Yapılan tahkikat neti· 
cesi Boronof'un Ruı haplı· 
hanelerinden kaçtığı anla
ıılmııtır. Hudut haricine 
çıkarılacaktır· 

U. M. ~kim oluyor? 
Devlet Demir yolları 

umumi müdürlüğü el'i.n 
Vasfi Bey tarafından veka
leten ifa edilmektedir. 

Ahit'en müdürlüie AI; 
Hikmet Patanın tayini ihti· 
nıalinden bahsedilmekte ise 
de en kuvvetli rivayet Vas· 
fi Beyin asaletin tayin olu· 
nacağında tel,asüf etmek
tedir. 

6 Mayıı 
• .:.:'!!' -~ ~~ 

6 Çarşa~~ 
Siyasi 
Takvim 

Köpürse de höpürse de 
İzmir müstakil mebusu 

Halil Beyin H. Fırkasına 
geçeceği rivayetlerinden kuı· 
kulanan İzmir müntehibi 
sanileri bir telgrafla kendi· 
sinden noktai nazarını sor
muılar. 

Halil Bey dıyorki: 
" Evet Halk Fırkasına 

timdilik müracaatta bulun
madun!,, 

Bir adamcağız bir kaç 
kuruıile ÇC\rba aldırmıı. fa. 
kat karnı tok ark.ııdaıı bak
mıı çorba ekıi. 

- Yahu. Demiı. Bu kö
pürüyor! 

Biçare adamcağız köpil· 
ğü görmüı fakat çok mü· 
tevekkil cevap vermiı. 

- Ne yapalım birader 
para verdim. köpürse de 
höpGrse de yiyeceğ im! 

- İzmfrJn müıtakfl Ve
kili Halil Bty! Size Mıllet 
bu vazifeyi bar defa verdi. 
Ôyle çul değiıtirmek yok. 
Köpürse de vaz geçemezsiuf z 
höpürse de ... 

Ayna karşısında 
Fırka gazeteıinin mebus 

baımuharrirlerinden bazıları 
yeni Meclisten ne bekledik· 
lerini çala kalem yazdılar. 
Meclisin çok ağır yük altın· 
da bulundufunu ve yorul
mak bilmiyen çalıımağa 
ihtiyaç olduğunu ıöyliyerek 
yeni Meclise muvaffakfyet 
dilediler. 

Bu bana, küçük kız çocuk
ların ayna karv111nda misa· 
firlik oyunlarını hatırlattı. 

Kendi kendine bakarak 
giiya yabancı varmıı gibi 
evinden, çocuğundan ne ııf· 
kayet eder ne ıtkavet .. 

Bu Millet Vekili gaze
teci mebudar da bana fark· 
sız aıörünüyor. 

Onlar yazsın yeni eelan
ler çalışsın. Bu odun yarı
cının hınk deyiciliği değil de 
nedir? Güreş 

Meclisin ilk içtimaında 
Milaslı HalJl ve Kütahya 
Recep Beyler kapıttılar. 

Bu iik el ense editti•. 
Bu kisbetaiz pehlivanlar ev· 
veli birbirlerini ıöyle bir 
yokladılar. 

Milaslı pehlivan b ı ilk 
güreıte Kütahyalı pehliva· 
mn arkasında bir kaç irili 
ufak' ı pehlivanlar daha 2ördü. 

Dikkat ediniz Halil Bey 
bir klfi ile defli daima bir 
kaç kiti ile güreıeceğinizi 
unutmayın. 

Her maçta iyice yağlan· 
malıdır. Pehlivanlıkta in· 
sana oyun eder?er. Çelme· 
!erden çekininiz. 

Bu iJk el ense neticesini 
karilerimiz biliyorlar amma 
bir de ben söyliyeyim Kii• 
tahyalı pehlivanın sartı yere 
aelmişken rey ve el hesa
bile aalip oldu! MÜNECC/ı~t 

l ___ (_l';_a_r_ın_)_ı_n __ EL_a_l_k_d_ip_l_o_m....__!!_~~- -----------------------------------Mı--ec_l_ü_t_e_ı_1k __ g_u_·r_e_ş __ j 

Recep Bey - Var mı bana yan bakan? 1 Karogöz - Haydi Milaslı pehlivan tam 1 
Yok mu bana bir muhalif? ıenin harcın! 

Pehlivanlar - Hayt!.. 1 h 1 idi Karagöz - Küta ya ının sırtı ye re S e 
Karaaöz - Ha göreyim Milaslı bir el amma bu sesler ne?!! 

ense et ıöyle! •• 
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Katliam! .. 
O/enler arasın-
da büyükler var 

Vaıington, 4 ( A. A) -
Hondura h hükumetinden te
reff\lh eden ve Amerjka ha· 
• ,cıye neza.reti.Je ge:en resm

1
i 

b ir habere i'Öre Santa Rosa 
d a ki federal muhafız kuv
vetler efradmdan 50 kadar 
kimse atiler tarafm J an k a t· 
liama uirntılmıtlnrdır. Bu 
kitale kurban gidenlı> r ara
sındacskeri kumandan ile 
polis 1nüdürünün de bulun
duğu söylcnmel<Ledir. 

Yüzlerce adam 
··ıd·· k .. , mahvoldu o u oy1er 

Moskova, 5 (A.A) - h!~: 
menieıtan hareketi arzı 
kında yapılan tetkikat ~u 
neticeyi vermiştir.: 

Sjsan mıntakasrnda 28 
köy tamamen ve 27 köy 
kısmen harap ohnuıt~ r: 
219 kişi ölmüş 277 kıtı 
açır surette yaralanmııtır. 
5500 hayvan mahvolmuı-

E >6- El 

Ş ~N _!I A !!.~ R LE R i 
Bir günde 83 kişi karar aldı! Bütün 

Kararlar ı 
Kaiıunsuz mu? 

Ankarıt, 5- Şllrayi Dev

let ahiren tayanı dikkat 
bir luı rar ittihaz et mittir. 
Karar Mal1ye Vekildi 
;nzibat kom1syonu teşekkü

lünün kanuna müstenit ve 
uygun olmadı

0

ğı merkezin· 

dedir. 
Kararın ittihazına se· 

hep Maliye Vekaleti inzi
bat komisyonunun bir Mal 
müdrünün memuriyetten 
ih racına .karar vermif ol-

. ması ve bu mal müdürü
nün Şürayi Devlete müra· 
caatla idari bir dava aç· 
mıt bulunmaııdır. 
Şurayidevlet,müdürfin müra
caatı üzerine Maliye Vekaleti 

Boşanan boşanana! 
Beş dakika içinde en güç talak 
davası karara bağlanmaktadır 

Reno"Nevada"' S(A.A)
Nevada hükumeti dahi1inde 
en aıağı 6 hafta f kamet et· 
mit olanlar•n talak da vaıına 
hak kazanını§ olacaklarına 
dair bulunan yeni kanunun 
tatbikine muvaffakklyetle 
<lEvam edilmektedir. Bu ka
m m evBlik bağlarını ktrıp 
koparmak arzusunda bulu
nan bir çok &ilelerin buraya 
gelmesine sebt! p olmaktadır. 
YenJ kanunun mer:iyet mev
kiine konduğu tarihe h sa-
düf eden geçen cumar lesi 
günü 83 karl koca botanma 
kararı almıılar.! ır. 

Bu ıuretle boıanma ka· 

rarı alım§ olan 3 çilt karı 

koca biraz sonra tekrar ev
le mitlerdir. 

Aynı suretle boıanan aile· 
lerden bir çoğu da bir iki 
güne kadar başkalarile ev· 
leneceklerdir. Hakimler, ho
ıanma davalarından her bi· 
rile 10 dakika kadar meı· 
a-ul olmaktadırlar. Boıanma 

• taleplerini tetkike memur 
mahalli mahkemede iki he· 
yeti hlkime nöbetle çalıı· 
makta olduklarından hP· 
men hemen 5 dakika ka
dar bir müddet zarfında 
bir talak kararı verildifi 
iddia edilebilir. 

es 

Klüp te fikayetçidir 

Elinizi çabuk tutun! 
Seyyah, müşkülat gördüğü yer_e 
gelmez, Hala öirenmedik mi? 

İlkbahar, seyyahların 

1

. yatındaki müvazeneıizlik, 
devri aleme çıktıkları mev· bunun umumi amillerinden 
11imdir. Bu itibarla, bui'Ün· ı biridir. 
lerde ıehrlmize bir çok sey· j Sanlren mevzii mOıküll-
yah kafilelerinin vüruduna ı lıda nszarı i tibara almalıyız. 
intizar etmek icap ediyol'. lıtaııbula çıkmak istiyen 
Fakat, bu menim, tahmin ! her hangi bir ecnebi vize 
edildlfi kadar seyyahın muamelatının yapılmasında 

1el01iyeceilnl ıeyahat acen· pek çok merasim merhale· 
talıkları ıöylüyorlar; ezdlmJe leri ııeçirmeğe mE-churdur . .ı 

Nattu eyahat ac~nlası Bizde, Belediye nezdinde 

memurları diyor ki: teıebbOsatta bulundu \<. Bu· 
- Bu, Hne ıeçen een•· nun netlc:esinde vize mua· 

lere nfıbetle ıelen •• ıel•· melltının basitleıtirileceai-
cek olan ıeyyahin mıktan 1 ni kuvvetile ümit ediyoruz. 
epıy a•dır.,, Esasen bu )lzımdır. Söyle· 

Bu nok1anlılın -.ıeden dilim noktadaki mahzur-
tleri ıeldiflni, Turizm he· dan da en fazla tika y~t 
yeti idare a•alarından bir edenler, her milletten ziya· 
zat ı&ylece izah edlyer: de pratik bir hayata alıımıı 

EvYela, cihan ıktıeadi· olan Amerikalılardır. 

tur. d inzibat komisyonunun mev- Mıı.llı"" l'"" b l 
Geriüsi rnıntakasın d D cudiyeti hakkında tetkikatta s tan u a Esnaf bu parayı botazından kesiyor 

Efen diler günahtır! 110 kiti yaralaomııtır. bulunmuf, bu komisyonun I' 1 T .J. l 
Kafarı mıntakasında lO n.ongre V ;g., raal ar 

kiti ölmüştür, birçok yaralı kanuni e~kal ve ıeraite mu-
vardır. Madenler ve elektirlk vafık olm~dığı neticesine Menedildi J Gitti/er J 
l@tasyonları haııara uğramııtır. vasıl olmuıtur. 

Mekli mıntakasmdıı 50 Devlet Şfüaıı bu ıebeple Kahire, 4 (A.A.) - Be· Londra, 4 (A.A.) - İn-
Esnaftan haddinden fazla para 

köy harap olmuıtur. Diğer komisyonun ittihaz ettiii ka- disüYeyf arbedeleri esnaıın- Mfliz tayyareciıi Neville 
taraftan Nahcivan mıntaka· rarlarıo da hükümsüz oldu- c!A. hiç bir Ayrupalı yaralan- Stack i 1e Chaplin, cumar· KQçük eına.fın batın• 

almakta hakkınız yok! 
sında müteaddit köyler hara

1 
P x.una ve müttehiz kararların mamııtır. Muhalefet lfderltt· tesl sabahı lnıiltere'den yeni bir dert daha çıkmır 

Olrnu'tur. Bfrçuk ölü yara ı 15 k B h eket tmf lerdt ve aynı ref't icap ettiline nrar Ter· ri enisüveaf eyaletlerindeki ar e f tJr. Bu da perakende ola· 
vardır. mif, keyfiyeti Maliye Veki· muhtelif ıehirlere küçük günün akıamı lıtanbulda rak yJyecek ıattıklarından 
S . •'vet planı leline bildirmiıtir. grup'ar halinde ırldtlmesi Yeşilkôy tayyare kararıihı· Belediye kanunu mucibine• 

Y J d na inmiılerdir. Tayyare-Neler temin etmiş? suretin e Ahulr - VefU sıhhat veaika11 almala mec 

Bı•r şakı• ko01ıtesf tarafından veril· ci)er bidayette Avuıturalya bur olan eoyyar satıcı, ıar· 
Nankin, 5 (A.A) - 5 Ma seferine devam etmek niye· l 

Yııta toplan:naıı e•elce karar- miı olan karar Gzerlne d ıon, ahçı, bak.kal, hakka 
tinde bulunuyorlar ı. k 

1aııhrılm111 ola n Nankin mil- B b• k ı J gltmiılerdir. çıralı, uru yemifÇi v• em-
let meclia· i bu sabah açılmıı· OYDU lf 1 iÇ a Fakat bilahare bu ıe· ıali eınafın ııhhat veıfkası Sabık Bafvekil Nahas ferlerini bir iki hafta tehir 
tır. CeneraJ Shiang·Kai Sbek Jd pafa ile Veft fırkası 1 der· etmeie karar vermiıler ve alabtlmek için Tlcıuet oda· 
açtfı f nutkuku söylemek ÜZ• uçuru u )erinden batlıca grupta sa· hafta tatilini lstanbulda lln& da kaydedllmeğe 
re kürrüye doğru ilerlerken Şanghay, 5 {A.A) - Me•· b 1 k b b h mecbur edilmelerinden ileri 

d J lk 1 J 1. ~ bık nazırla dan 7 kiti u u· geçti ten ıonra u ıa a tid et i a . ış ar a ısa rıılan- 2eJmittir. 
Sh K hur Çin celladı Vang,ahiren d K h" ı · i Veft Yeşilkövden hareket etmiı-nıı•tır. iang- ai-Shel, hü- nuyor u. a ıre Vi". 

11 lerdir. Bu yaziyete 1ı6re eYTell 
kCım ... un· afaaliyeti ve icra- Şanahayın beynelmilel imti- fırkaunın yaırın için top· l yalnız belediyeye 25 kuruı 

Yazlı nnntakasında ele geçi- 1 d ld Tayyareciler etanbul ile etı hakkında etrafı izahat anmaıa avet etmiş o u- Londıra arasındaki me•afe- ~erilauık suretile alınan 11h· 
Vcrm f ı cih n mt> ııe lerini rilerek idama mahkum edil ğu milli konl'r~nin içtima- yi 14 saat 45 daldkada kat hat vesikaları ıimtlJ ayrıca 
gözden g t çirın i " , aon ıtP.ıı e; m f olan H11u Tien - Yung mı menetmistir. Hükômet ve bu ıuretle yenj bir rekor 20 kuruı ta Ticllret od.uma 
ler zarfında Sovyetler b rli- ile iki refikinin kelleledni bu içtimaa mani olmak tesis ederek saat 19 - 45 te kaydiye ücrt>ti vertmck 
ği hükumetin in P.Jde ettiği ağır kılıcile bir varuıta İ\:iD icap eden bütün ı ed· Londra'da Heıton tayyare auretil• atmacakllr. 
tera.kkilerden büyük bir e· uçurmuıtu~. birleri almıttır. karargAhına inmlılerdir. Her ıün bin Ulrlft cesa 
henırrıtyetle bahıetmiı ve se- Cellat Vang "tek darbe,, h S ye mtııküllta ufratılan Ye 
nelik Sovyte planının temin unvanım almııtır. Zira, Mu afız gücü akarya böyle bilüzum muraflara 
etuği dtklcate ıayan muvaff- bir mahkumun kellesini Seyahati Kaza atlattı duçar edtte• esnafın hali 
ki yeti eri a n latmııtır. uçurmak için kılıcile iki Ankara, 5 (A.A.)- Mu- Jnebolu,5 (A.A) - Bu ıa· cidden acıklıdır. 

Shang-Kai-Shek ~ ovyet- defa vurmağa ula mec· hafızgücü bisikletçileri, ıi- bab Sadıkzadelecin Sakarya Eıaıen eınaftaıı alınan bu 
~e; :!;!~~i~:~::.:ti:~:rI!::· bur olmamıı olmakla ifti- dip 1ıelmei 120 kilometre vapuru kesif bir ıfı fçfnde kabil paralar Yerdikleri ıeneYl 
h.usuai bir dikkat ve ehemmi- har etmektedir. olmak üzere Ayaıa •e a-en• İnoboluya yarıın ıaat mHa· Ter.ri miktarını da tecaTÜZ 

Ç Tn k' İdam hükmünün infaz etmektedir. 
Y'et atfetmesıni, in ur ıs· Muhafızaücü nthJarı ,.ıdfp fede Erkapa krya sahilinde 
t h d ti edildıği mahalde , birçok H d B 1 di d k anı \'e Moıoliıtan u u arı relme 90 kilometre olmak karaya oturmuıtur. Vapu· •m • e • ye e ay• 
Üzerinde sanayi h•yatını ve kimseler ve bilhassa bu dı olan ıeyyar eınafın bir 

d üzere Çubuka kadar bir run t hl" · ] 1 kt d bıihaakalitı genişletik arttır- meıhur ıakinin uzun mü - a mne ça ııı ma a ır. kerede Ticaret odaaında kayıt-
teyal.at yapmıflardır. Her h - k t t lllasını meclise tavsiye etmiıtir. det korkusile titremit olan enuz urtarı mamıı ır. larına neden lüzum •Ö•t•-

Millet meclisinin yapa· köylülerJ e çiftçiler bulunu- iki kafile de 1 Ha ziran 1931 1 SPANY ADA DiNAMiTLER rildiğine b ir türln akıl er· 
tağı içtima larda Kanton• yordu. Geıek ıakinin ve de birisi Şark diğeri Ga rp Kordu4 (A.A) - Üstle· dlrileme~. Bu fıde en büyük 
hlları te .... sı·ı eden m urah· ı b ı hudutlar1mıza kadar mühim rinde birçok dinamit tiıek· kabahati Beledf•f<•• tevec· h .... ' gerek hempa arınm aı arı , , 

1 danları 25 kuruı lzerlnden 

satarak bir ticaret yaptılı 

halde za va Ilı esnafı 20 ku· 
ruı kayıt ücreti verdirmek 
suretile Ticaret odasına da 
kaydetUrmektedir. 

Belediyenin esnafı duçar 
eltili bu zeru esnaf tara· 
fından teessürle karıılanmıı 
ve birçok cemiyetler, Be· 
lediyenln bu yolsuz hare· 
kellerine nihayet ~erilmeıi 

için Dahiliye veklletine 
müracaate karar vermiı· 

lerdir. Sıhhat veslkaıt itin• 

de en çok seyyar a.ıt cı. 

bakkal, ahçı 'f'e garsonlar 
oJdufundan bu esnafın mt"n• 
ıup o ldukları C<'m iyetler 
ani. §&rak Ankara ya bir de 
heyet ıöndereceklerdir. Di
l er tuaft:ın cuma ruhıa· 

tiyesJ namı a ltmda kanun· 
suz olarak bir hayli para 
veren berber'er, otelciler 
,.e Jokantacılar da Dahiliye 
vekaletine müracaa te ka· 
rar verm iılerdir. 

Büyük hava seferleri 

8.•lar Shanı .Kal· Shek hı sırıkla r üzeıindc teşhir edi· bir spor ıeyahati yapacak· le ri hulunmuı olan iki kiti cilh ermektedir. Çünk6 be•t 
~iYasetini ve hareketlerini lecE"k~fr. l ;\ rdır. tn·'ı if ~ ı?iim:ştir. n h ku,.uşa ma.l .,ttiii ciiz - muro'v;; g . lm'ştır. 

~~==~n~k~it~e~d:~~c~e~. k~\~e~rd~i~r·~~~~!!!!!!!~~~~~l!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!! .. !!!!111!!!!~~..iıiıİİ!l~~!!!!!!!!!!!!~~!!!!~~-;''::'~~.!!~~~~~~~':-~!!m":~~~~~~~iıl!!!!!!!!~-·?!!!"'!!!!!!!!!!!~~~~~'!'"'"'~~"~::::"9~ 

Told o, 5 (A.A. ) - Japon 
tayyareci Joshihnra, büyük 
Okyanosu tayyare ile geç 
mek üzere baıl.ıd ığı seya
hatin ıkinci merhalesini de 
blttrerE'k Numazaki'den Ne· 

Tefrika No : 4 --

- Ne ioe yarayacak? 
- Emin olurum ya! 
- Acaba? 

ltti - D•mek, 
Yeceluiniz? 
- Bektaıi sırrı! 

t'et - Ôyle Jse ıizdcn nef· 
ediyorum. 

- Çok hakkınız var. 
S b - B~n biliyorum; zaten 
~:hl~ efendJ, sis, ta kain 
t Ye varıncaya kadar 
Q'l>" 
l\~ı.:nıı, beni kandırıyorıu· ... 

,..," .......... ., .... ' 

lenerek dışarıdaki salona la bakmııkı? Öyle hissetti Suzan ısrar etti: , gül rcugi bir elbisesi var-
çıktı. Ge&fnmf'ff! baıladı. kı, o kadın, hayatına müp- - Hayır! hayır! dendi, 

1 
mıf.. Sarı çizmelı Mehmet 

Kocaaı bu sırada bir ah· hem bir ıurette karıımııtı. Ar· kendisi benden çok daha za rif • ata! •• 
babile g~rüıuıek için, yu· kaıın<lan koımak, yetlımek ve ıık giylnmhtt. Bana ne - Peki, öyle i•e gidip 
k d .n ıebeb ' · k i t d' 'F d b k ' bakalım. Be lki tanırsın. O arıya oiı u yürümüth•· ım ıorma ı e ı. a- iye a sın ..• 

Suzan yalnız kalınca, ga· kat, Enis aellyordu. Kendi Bu, herhalde bent tanı· kadın tara\: aya dogm gitti. 
rip bir surette ıinlrleodi. El kendine utandı, ıfnirlerini yan, beni ıeninle beraber Haydi aeJ ••• 
biseıinin bükümeleri ile oy· zorla teakin etti. Bununla aören, &.iki de... - Y ole ca nı o , bi:- ka-

d b b h 1 k - 1 G d 1 i il · dının ark " sı el.an gitmek namafa baı1adı. Dur u, era er, fza at a ma um • enç a am, ı n r , ıı· ,, 
etraf1na bakmak tçin baıı· dile, kocasına ıordu. nlrlf ıigaraeıoı çekti ve : muvafık mı ya ? Bılikis baı-
nı kaldırdı ve karıısında - Tuhaf delil mi? Bir - Naııldı bu kadın? Ta· ka bir tarafa gidelim: 
kendiıinf Suzan, gri bir kadın tle karıı karııya sel· rif et bakayım.. diye ıor- - GörOyor m ll sun? Sen-
elbise giymif, ıarııın uzunca dik; galfba kim oldujumu du. de kendinden emin d~iilain. 
boylu, iilzel bir kadın gör- bilmek fıUyordu. Bana o - Çok 1Qzel, ıarııın, Bir tt"ıadaften korkuyursun. 
do. llu kadın müthiı bir kadar 11rarla bakb ki az· siyah 1ı&sll, kibar bir ka- Ealı cali bir neı 'e ile ıöy-

d kalıın ne lstedljinf soracak· dın .. Gül renıindekl ıık lendi: tecesııüıle Suzanı tetkik e i t 
yordu. Bir an öylecet, karıı ıw. elbiıealnin içlnde,l>iras mah· - Muhakkak 1 Diyelim 

Enlı zorla tebe11ilm etti zun bir hali Tardı... ki bu kadını tanıyorum; bu karııya durdular, ıonra, o •e: 
d Enfı ı.ıı.I 1 baıladı • takdirde &-n muvafık hare· kadın, baıını yer• il i, ıa· - Ne acayip fikrin var! u me e • 

kin 8~kin uzaklaımııtı. dedi. O kadın, seni '1ı6zel - Amma dehf9tll tarif k·~t, ıenl onunla ka rıılaılır · 
Suzanın boğazı darlar sevimli bulduiu için bak· ediyorsun ha! Gel de tam m.amak değil midir? 

mıfh, ıakaklat 1 zonk zonk mııtır. TuTaletfn, elblıen ıil· bakalım, klmmlf··· Sarııu ı· - İyi amma yü, eğim 
atıyor, kalbi çarpıyordu. O zell. Sen de kadınım: Ka· mıı, aözelmiı,. mahzun bir rı ı.hat etmıdi daha ... 
kadın niçin bu kadar inat· dınlik merakım bilmezmiıin. hali yarnuı,. klbarmıı 'Ve (Devamı var.) 
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Belgrada çağırıldık 
Bizim takımla beraber Slavya 

da davet edilmiştir. 
Şehrimizde dört maç 

yaptıktan ı sonra memleket· 
lerinc giden Beogradski ta· 
kımı Beıiktaı ve Fenerbahçe 
kulüplerimizi iki maç yap
mak üzere Belgrada davet 
etti. 

Bu davet, hiç tii phe 

yokki Beogradski takımı 
karııeında kazandığımız par· 
lak muzafferiyetlerden dolayı 
•uku bulmuıtur. 

ilk maçı Beıtktaıla be-
raber bitiren, ikinci maçta 
Galatnflaraya mağltıp olan, 
üçüncü maçta da Fenerbah· 
çenin son derece şanssızlı· 
ğından istifade ederek be
raber kalan Beoeradıki son 
muhtelit oyununda tam ma· 
nasile maaliibiyete uğramııtı· 

Naııl olduda biz bu ta· 
kımı yendik diyenler olaca
ğı gibi, bu takımın söylen· 
difl kadar kuvvetli olma· 
dığını iddia edeceklerde bulu· 
nacak. 

Fakat biz hakikati iti· 
raf edelim ki bu takım, 
bizim ayarımızda değil 

hatta fevkindedir bile; O 
halde nasıl yendik?Diyecek
siniz. 

Evet yendik. Çünkü bu 
dört oyunda da sahaya çi· 
kan irençler azimle, irade 
ile ye nihayet milliyet at· 
kiyle oynadılar. 

Hem öyle zevklt, öyle 
ıuurlu bir oyun ki misafir· 
lerimize riyaset eden ve 
Balkan maçları komitesi 
umuıni kltibi M. Andhyevi· 

- Böyle oyunlarınız 

varda niçin Avrupa takım· 
Jariyle sıkı temaslar yapmı· 
yorsunuz?Demiıtir. 

M:Andiryeviçaynı zaman· 
da Beogradıki kulübündendir. 
Kulübünün yirminci seneyi 
devriyesini teıit 1için Belg
rada davet edilep Alman 
Ayutraht takımını ihmal 
ederek bizim Betiktaı ve 
Fenerbahçe rnuhtelitini mem· 
lek~tlerine davet etnıiıtir. 

Kulüplerinıiz bu da ve ti 
memnuniyetle kabul etmi~· 

tir. 
Beogr.ıdskinin YugoılA v· 

ya kulübiyle müıtereken 
Belgrada davet ettiği takım 
Çekoılovakyaoın meıhur 
Slavya takımıdır. 31 Ma
yısta Slavya ile Yugoslavya 
Beogradskl ile de Fener
Beııktaı muhteliU karııla· 

ıacaktır. 
1 Haziranda da bu iki 

oyunun galipleri ile mağ· 
lupll\rı çarpııacaktır. 

Beıiktaı ve Fener muh· 
telitlnin bu ayın 27 sinde 
hareket etmeıi muhtemeldir. 
Seyyahat bir hafta devam 
edecektir. 

F ene:- Beıiktaı muhteliti 
istan buldaki gibi atze! bir 
oyunla rakibini yennse, di
ğer galip takımla yapacağı 

maç hiç füphesiz. Türk fut· 
bolu noktai nazarından 

mühim olacaktır. 

Futbolcularımız bu mü· 
ıabakalara ıimdiden hazır

hınmağa baılanmalıdırlar. 
Bu çabıma ayni zaman

da Yunanlılarla 23-24 Ma
yıs tarihlerinde yaplıacak 

m Qçlarda anterenman olur. 
Gençlerimizden muvaffaki· 
yet bekleriz. 

A. R. 
İstanbul futbol hey'etin· 

den: 

Cuma günkü lik 
maçları. 

Kadıköyünde ikinci ta· 
fumlar: 

Kasımpaşa - Anadolu saat 10 
Hakem Retik Bey, Süleyman iye -
İstanbulspor saat 11, 15 Hakem 
Nuri Bey, Fenerbahçe - Kom kapı 
saal 12,30 Refik, Beşiktaş - Eyup 
saat 13,45 Hakem Nuri, Vefa -
Galatasaray saat 15 Hakem Refik. 

Birir.ci küme Taksim 
stadında: 

Galatasaray - Beykoz saat 13, 15 
Hakem Salahattin Bey Vefa· Sü
leyınaniye s at 15 Hakem Sedat 
Riza Fenerbahçe - Anaclolu saat 
15,45 Hakem Şahap Bey. 

CeIDiyeti akvam 1 Gümrük ittihadı 
b ıd• (Birinci sayfadan devam) 

ceva 1 ge 1 fın amele muhitlerinin men· 
(Bidnci sahifeden devam) faatleri ve hükumetlerin 

Cevapta hem içtima ta· 
rihi ve ıeyahat müddeti 

bildirilmittir. 
Ayrıca hükumetin nok· 

tai nazarının kabul edildi· 
ği de söylenmektedir. Hü. 
kiimeUmlz namına komil· 
yona Hariciye Vekili T ev-
fik Rüştü ve İktısat Vekili 
Mustafa Şeref Beyler itti· 
rak edeceklerdir. 

Murahhaslar, Maymn on 
heıinde Ceneneye hareket 
edeceklerdir. 

M. Venizelos 
(BiTfoci aayfadan deoam 

Du.1 bu ıayıa hakkmda 
ıehrimiz Yunan mehaf ilin· 
de tahkikat yaptık. Yunan 
konsoloshanesi memurları 
bu hususta tamamen ade· 
mi malumat beyan etmek· 
te ve böyle bir ıuikastte· 

ş2bbüsüne ihtimal verme· 
<liklerin; ıöylemektedirler. 

ıeref ve haysiyetile telif 
edebflecek bir ıurette halli 
maksadi?e sarfettikleri me
saide devam etmek nok· 
tasında müttehit bulunduk
ları görüJmüıtür. 

Amele enteroaayonalı bu 
ihliJafm lüzum gösterdiil 
müzakı•rel~rin Avrupaya ait 
yeni bir siyasi ve iktısadi 
tesviye suretine müntehi 
olmasını temin edecek su· 
rette hareket edecektir. 

Vücuda getirilmesine 
çalııılan bu tesviye ıureti 
ithalat resim'erinin azaltıl· 
ması ve beynelmilel müba
deleleri güçleıtiren engelle
rin ortadan kalkması neti· 
celine vasıl olmak icap eder 

lranlılarla müzakerat 
Ankara, 5 ( Telefon ) -

İranlılarla aramızda me.-cut 
hudut mesaili rtra fmdakl 
müzakerata badema Tahran
da devam edilecektir. Tah· 
ran sefirimiz Hüsrev Bey 

idare edeceği nıüzakerata Tür
kiye murahhı sı olarak bir 
ateıemiliter tayin olunmuıtur. 

YAKIN 6 Ma111 
5 

ismet 
Paşa 
Kabinesi 

z_ 

... 

(Başmakaleden devam) 
bulunan yeni istikametlerin 
yeni ellere tevdii icap ede· 
cefi &fikir bulunmasına ıöre 
buıün iktidarda bulunan 
kabineyi müstemiı bh ka-
bine olarak telakkide hata 
ederiz. 

Bütün bu hareketler, 
yalnız memleketin ve mille· 
tin göz ününde kaync.ıan 
ihtiyaç ve zaruretlerinin mec· 
buri bir hamleri idi. Fakat: 
istihdaf edilen neticeyi ancak 
bu zaruretlerin icabı olarak 
kurulacak yeni bir kabine 
tatmin edebilirdi. Yeni prog• 
ram bugünkü kabine ile 
makO.sen mütenasiptir. 

Yeni meclisin yeni yolları 
önünde geriletici bir mahi· 
yet almaktan baıka ifadesi 
bulunmıyan bu kabinenin 
iıte bu sebep1erle müstakar 
bulunmadığı tezahür eder. 

Daima tekrar ettiğimiz 
gibi muhalefete hazırlanmı§ 
ve ayni vasıfları vermeği 
kabul etmiı, tenkitlere mü· 
tahammil ve hatta ihtiyaç 
izhar eden bir kabine, bu· 
ııunun ve daha doğrus~ 
dördüncü mec~isin en hakib i 
ve müstakar kabinesi olabilir. 

Eski kabine, teırii pren· 
siplerin namütenahi fark 
ııöıtermeıine ve tek fırka 
esasının tamamen inhilll 
etmiı bulunmasına karıı 
yine bu büyük farkla tecel
li eden hareketlerin baoında 
ayaı elemanlarla b\llunması 
yeniden beklenileni değil 
neticesi beklenilen baılan
mıı itlerde de ümitsbliğin 
validi olur. 

Halk fırkası slyaısi 
teçhizatını btikbal tarihine 

göre aıaiı yukarı muhalefete 
yer vermek suretile bir az 
hayret veren bir f erafatile 
yeni!eıtirdl. 

Bu teçhizab eıki hüku· 
met maktneılntn çarklarına 
takmak, takmak defli kap· 
tırmak olur. Ve o halde 
yalnız bütün bu hareketle
rin değil ıınıf farklarının 
ma1 naıı ne dir? 

E~ueriyeti teskil eden 
Halk fırkasının dört Beneltk 
yekpare itimadile beslenen 
eski kabinenin bugünkü 
muhalefet karıııındaki vazi• 
ytli yalnız yenilik temin ede· 
bilir. O da ancak vurdum 
duymazlıktır. 

Muhalefetin ve sınıfla· 
rın taze ve tenkidi itimatla· 
rile vücut bulacak bir kabi· 
nedir ki ancak istenileni 
y.ıpsın. 

İs111et Pt. kabinesi itimat 
almıı delildir. Çünkü bu 
vaziyet karıııında itimat 
almasi yeni ahitlere itima· 
dı berhava eder. Kabinenin 
vaziyeti, mühım ve tarihi 
kararların ittihaz edileceii 
Fırka umumi kona-reıinfn 

ıonunda kat'iyyet kesbede· 
cek gibi görünüyor. 

İntiha batın çok zaruri 
ve tabii neticeıi bile de· 
iltmiıken bu vaziyetin de 
tabii ve zaruri neticeleri· 
nin defiımeıi her zaman 
için mümkündür. Fakat bu 
takdirde kazanılan ıey, it· 
lerin biraz daba a-eri kal· 
mıt olmasından baıka bir 
ıey olamaz Te biribirine 
zincirlen bağlı olan karar 
lar, vaitler, mücadeleler, 
ümitler, hedefler suya düı· 
müı oluyor. 

Buıüokü mecllı, memle
keti ve sınıfları ne kadar 
temsil ettiiine kantse bu 
kabinenin de o kadar ken· 
dilini temsil etmediğine 
inanmalıdır. 

Milletin her zümresln· 1 
den bir veya bir kaçını ihtiva 
eden koskoca yeni mecliste ~ 

A 

--- 1 • \A 

Ali Rakı masasına gelen arka
daşının kalbini deldi 

işin içinde vine Ayşe isminde bir kadının par
mağı vardır. Hadisenin iç yüzünü yazıyoruz. 

Evvelki gün Çemberlitaı. 
ta Mehmet Alinin kahvP.
sindt! yeue kadın yüzüod.;n 
tehlikeli surette bir ld~i ya
ralanmı§tır. 

Bu hususta yaptığımız 
tahkikatı bildiriyoruz: 

Her akvam bir iki tek 
atarak yorgun!uJunu çı· 
kuran gümrük hamalların· 
<lan Fethullah, evvelki gece 
yine müda vfmi bulunnduğu 
Çem berlita ıtaki meyhaneıine 
gitmittir. 

Kendiıini beklfyen arka· 
daıları geldiğini müteakip 
hemen kadehleri yuvarla· 
mağa baıia yarak dereden 
tepeden sohbete koyulmuı· 
)ardır. 

Biribirlni takip eden ka
dehler boıaldıktan sonra iç· 
lerilıden biri : 

- Yahu, Fethullah; ha· 
berin var mı? Kahveci Meh· 
met Ali sana fena halde 
kızıyor, demif. 

Fethullah ta sebebini ıöy
lece anlatmağa batlamııtır: 

- Kahveci Ali ile karm 
Ayteyi bir seneden fazla 
oluyor ki tanırım. Ali ile 
dargın olmadan evvel ıler 
daim dükkanının yanıodaki 
evine giller, birlikte yer ve 
içerdik. 

Fakat nedense bir gün 
Ali, benden karısı Ayteyi 
kıskanmıt olmalı ki yavaı 
yavaı iltifatını azaltmaya 
baıladı. 

Bittabi ben de bunu 
hhıeder etmez ıeyrek gö · 
rüımefe baıladım. Fakat 
bu bal çok sürmedi, bir 
haber aldım ki AYte ile Ali 
kavga ederek ayrılmıılar. 

"Olur a, yarın barııarlar,, 
dedim. 

Bunun üzerine akıam 
ilzert paydostan ıonra evi· 
me geliyordum. Birde bak· 
tım ki, Ayte geliyor. Ya• 
nına giderek meı' eleyl ıor· 
dum 

O da 
bıktığım, . '. kat ıyyen 
söyledi. 

bana: Kocasından 
bundan böylede 

oturmıyacağını 

Doiru o]mıyan fikrin
den vaz geçmesini söyledim 
fakat bir türlü kararından 
vaz a-eçiremedinı . Bunun 
üzerine ayrılarak o ahbap· 
larından bitinin evine, ben
de evime yollandık. 

Bundan sonra bir iki 
defa daha tesadüf ederek 
yine konuıtuk. 

Fakal bu ara tanıdık· 
lardan biri, bizi ıörerek 
Aliye haber vermiıtir. 

lıte A1i o günden beri
dir ki bana kin bağlamııtır. 

Hikayesini burada biti· 
ren Fethullah hemen kade· 
hine yapııarak atııtırmağa 
baılamııtır. 

Nihayet bu rakı kafa· 
dr.ıları jçme faslına mdyna 
etmiı, hesaplarını vererek 
meyhaneden dııarıya çık
mıılardır. 

Arkadaıları kendisine 
veda ederek ayrılmıı, Fet
hullah ta sallana sallana 
evine dojru yürümeje baı· 
lamııtır. 

Fakat naıılsa, rakı bu 
Y" aklına Alinin kahvedni 
get.irerek hemen oraya git, 
mit• 

Bu sarada kahveci Ali:de 
dört kadınla birlikte kahve
sinin bir köıesine sofrasını 
.~ • .._,.........,...~b-m--• --
yeni hehefler içinde- fera-
a-atle, samimiyetle, istekle 
kudretle çahfacak kimse 
yok mu ? Varsa eıhi kabi· 
neyi eski mecliıin ta!ihine 
terketmekte terf'ddüt niçin
dir? 

Vurulan Fethullah 

korarak çakıthrmağa baıla
mııtır. 

içeriye giren Fethullah 
bu hali görünce : 

- Ey ... anam 
ziyafetten biz 
mıyız? demjı ve 
çökmüıtür. 

babam, bu 
mahrum 
yanlarina 

Fethullahın bu halini gö~ 
ren Ali de: 

- "Hay hay, sofram a· 
çık, demiıtir. Bunun üzerine 
kadm erkek, hep birlikte 
kadehleri boıaltmağa ho
şaltmağ•'l baılamıştır. 

Bir iki parti boşalan ka
dı.:hleri müteakip, Feı hull, h: 

-- Ey Ati, anlat baka· 
lım bana ne :çi.1 <lareınsm, 
d<!rt.if. 

Bu söz iizerinf; A\i ce· 
vap vermiyerek !adece içi· 

ni çek miş ve bir kadeh 
<lah~ rakı içmi§tir. 

Bu t>ıradr. Fethullahın ya
nında oturau diğer Ali ismi t 

de biri atı"arak: 
-Ulan... Hem kel, heJD 

fodultiun utanmadan söz ele 

söylüyorsun ha, demi~ ve 
hemen bıçağını çekerek: 

-lıte kerata, Ane öyle ııe• 
vilmez, böyle sevilir diyerek 
FethulJahııı kalbine 5'ap1a· 

' mııtır. 

Ayrıca bir de bacağına 
saphyarak eyvallah demiı 
ve kaçmıştır. 

Tehlikeli surette yaralanan 
Fefbullahta, yere düşmüı 
baygın bir vaziyette hasta· 
haneye kaldırılmııt1r. 

A. s. 
ı::z:p:z -

Müstekiller Halk F. kongrasını 
bekliyorlar ! 

(1 inci sahifeden devam) l - Mecliıte mi ? Bütün 
Münakaıa meclis kürsüsünde kuvüetimle çittçiyi mü<lafaa 
bittikten aonra koridorlarda edeceğim. Dedi. Bu em-
akilleri devam etti. Halil leket çiftçi mem!ekeddir .. 
Beye koridorda yaklaıtım Çiftçiyi yükBeltıneH, vatan 
tebeasüm ediyordu: tan yükselir.. İıte bizbn 

- Ben buna kauiiro! . düstur!,, 
Böyle olmak rcrettir. Çiftlikte bazı müstakil 
dedi: mebuslarla. da temasa fırsat 
Müstekillerden hiç birri- buldum. Sözlerin hulaai ıudur: 

•inin Halk Fırkasına iltihak 
1 

- Henüz müıterek bir 
etmek gibi bir meyli olma- karar ittihaz etmiş d'ziliz. 
dıfını dün bildirmittim. Ge· ; ıüphesizdir ki müstakiiler ayrı 
ce geç vakit lımirli , ayrı ve ıahsi progra ·nla ha· 
müntehibi s antlerinden eket edemez. 
Fırkasına girmek için hiç bir Henüz biribirim:zi tanı-
mürautte bulunmadığı ce- mak ve temas et ·1ek la-
vaben bildirdi. zım. Maamafih bu Mecliste 

G . ç· ftr ~ • de vücudumuzun aebelJini bili· 
azı l ı~ın <yoruz. Halk fokaıına hiç 

Bugün, dün mecliste bir mana ve sebep olamaz. 
bazı imzalar1a Halil Beye Her feyden evvf l Halk 
bir telgraf ge .. di: . . fırkası kongre11inin bitmesi 

İzmirli muntehtbi sanıle~ ve mecl'sin w üsbet bir pro· 
mumaileyhe bu . mese!.~yı gramla ife ba• laması l azım· 
soruyorlardı. balıl B. mun· dır. o takdirde nasıl çalııa· 
tehiplerine ~u iti yanlış cağımız kendi kcndinede 
haber aldıklıar mı; Halk tebellür edebilir. 
ıörülen simaların hemen ş· d'Jik H f l l . . . d .. ını ı • ır ~a'Sı uon· 
hepsin• Gazi çtftlığın e gor · · ·k ı· · b kl" 

k k b ıd. A k . . gresının ı ma mı e ı}·oru~·' 
m a ı ır. n ara ıçın M r·ı .. k "ll d · "h' hAd• . aama ı ı muGta ı er eıı 
gibtln en mu ım a ıae11 h k · · ı· . 
d b ld Ç

·f 1 -.~ · ld" emeu e cerısı mec ıate ara 
e u 0 u. ~ t ·~ınldyı O· larında 111utlaka bir tesanüt 

nümü mE;rasimı yapı ı b l "' .. h 
Ç f 

ı k f d b' b u unacagına cup esiz na· 
ı t.i etra ın a ır .. a!· zarile bakıyorlar. 

ram manzarıuı vardı. Butun . 
veki1ler bütün mebuslar ve Vakıa Adana m6ıtakilleritl 
halk G~zfoin davetlisi ha· den Ali Münif B. meclisin .ç· 
linde kafile kafile çiftliğe limaın~~? ev.ve! Halk Fıkasııııfl 
akın ediyorlardı aktett•gı ıçtlmada h!\zır 

Bütün çiftlık 
0

bay.-aklarla bulunmuttur. Fakat Ali 
ve elektfriklerle baştan h a· Müniç B. içtinı~a 'fti ·al' 
şa donanmıth· Her keııc mahıyctin<le oeğil , arkada~ 
'ft ·ı·ğı h I" d n bol larının delıilelile aitmi~tir. 

çı cı ı n ma :;u un e F Ih 
b l ğ t "t ·k am edildi 1 aklka siynai vaziyetffl 

o yo ur ve su ı r b" .. k . ki 11, 
Davetliler çiftliğin hakika- utun mer ezı n eti Ha"' 

t f . b ı·ı i z edil Fırka.sımn mayı.;ın 10 uncıJ ( n ne lll ma su ı e za · P .. .. 
d

.1 aza.• gunu açıla :ak olan fıt"' 
ı er. f 

Bizzat Gazi Hz. h"lka ka kongre•iae intikal etmiıtl ' 
çiftliği a-ezdirdiler. lımet paıa kabinesinifl 

ı ·ı "" meclis feshedilip yenideJJ 
smaı aga bir meclis ıclmiı olmasııı" 

Bu sırada Sıvu mebusu ve memleketin siyasi prD' 
çiftçi lsmall ağa ile görüıtüm. gramların da yeni prensip lef 
lsınail ağada bütün bir çift· kabul edil mi ı olmasııı" 
el samimiyeti var. raimen o1duğ~ gibi lı•I' 

Hali, kıy,,fieti. elvarile mıı o'muı kabine nıetl" 
bütiln çiftçi samimiyetini lesinin Fırka kongresine t"' 
ni taıımaktadır. lik olunduğu fikrini tak~i1e 

Bana: etmekt<·dir. Her halde fır' 
- Mebus olduğu'tlldan ka ko~1greıindA Fırka ol' 

elbette çok memnunum. z11.ı:nna\n~sinio pek ınühf~ 
(gülerek) Fakat gorilyorsu· noktalarının tadili me•ı11" 
nuz ki timdi ka.rnımı doyur· bahs olacaktır 
ruakla meıgulüm. FırknkendiEi;ıin mür•k:"'t 

Fazla konuıaçnk halde be edllmesiesa ·ını kabul f, 

de~ilim,, dedi. · 1 tikten • onra gerek kabifl
1
i' 

Kendisine Mecliste ne ı· nin .teekil tarzında v~ grr;1,,, 
iibi bir fikir müdafaa etme- mechfff mosai tarzında rnti 
yi dütünüldüğüni\ sordum: 

1
: tadilat yapılacilktır. J/) 

BÜRH A rvr-:rrrN 

B 

ha 
B 



6 Mayıs YARIN ~~~~===::::::=:=::::=::::::::::::::::::::::aµg:::::~;;::;;:::---------l!!!ll ..... 7"~~:-.. ı:ı---.......... ~ ............................. !!!!!!!lll!l!!!!!!l!'l!ll_;s:a~h~ıı:e~5!'!!9! 
Ffcr m =• ' Poliste: / Adliyede: 

Unutulmu~~;bilr:; Esrarı ... I Bu ~~-hal? Zi~et 
M 

A b~ kt } Yine bir kadın . anevı ır ma e e•• intihar etti! 
Hesabından 

maznun olanlar 
Bir Türk kızının Beybilhavz pa-
pazları elinde elim maceraları .. 

-4-

İrtidat ettirdikleri Ohanes. Avi
taryan kimdi ve nasıl esra

rengiz çalıştırılıyor?. 
Bu Amerikalı ahbabım 

beni kandırdr, ben de illaki 
Amerikan mektebine gide· 
ceğim diye tutturdum. Anne· 
illin bütün ısrarJarınn rağ· 
ınen baham arzu.nrn muta
\'aat etli ve beni Amerikan 
ınektebine verdi. Burada 
Çocukluğum çok ze vkli geçti. 
Ruhumda hiç lıir sıkmtı 
duymı yordum. Okuyordum. 
Evime geldiğim zaman ba
ham, milliyet, din hakkında 
bana bazı ıeyler sorardı. 
Benim biganeHğimi görünce 
uzun uzadıya ders verir gibi 
bir şeyler söylüyordu. Ben 
bunları mektepteki muallim· 
lere anlatıyordum. Hep gil• 
lüyorlard ı. Milliyet ve milli· 
Yet perverliğin yalnız ahmak
la:-ı aldatmak için uydurul· 
nıuı kelimelerden Allahın da 
Yalnız AJJahın oğlu ve bina· 
enaleyh Allah olan ve insan 
ıureunde görünerek lıa 
leanıty0 edilen zattan ibaret 
olduğunu söylüyorlardı. 

Mektepteki bilhassa erkek 
muallimlerimiz beni çok, 
hem p t k çok §evi yor 1ıörü· 
nüyorJardı. Her zaman ve 
her fırsatta beni hususi 
odalarına ıötürüyorlnr, çeıit 
çetit çokalatalar, ıekerler, 
tekerlemeler, pastalar ikram 
:~iyorlar, Allahın, lsanın, 
"•eryemin büyüklüğü hak· 
kanda uzun, gönül alıcı, 
ll~lataçı ıeyler söylüyiirlar, 
telkin!er yapıyorlardı. Bu 
llneıvzulara teallük eden, 
lllesela Hazreti lsanın ölü
leri dirilttiğine, uıefluçlara 
tifa verdiğine, sönmüf göz· 
lere tekrar basiret verdiğine 
\'e ıaire ve sa ire hakkında 
Pek çok şeyler ezberletiyor· 
1ardı. lsa için ( Hakikat 
~elilti ) yahut ( Semalar 

llS.vuzu ) diyorlardı. 
Bunlara göre AUah gök· 

lerdedir. İsa da pederi olan 
.\lJahın sağ tarafına otur· 
ltaak üzere eöklere huruç 
~t~~ttir. Şimdi oradadır. 

b 
Ulun bu fikirler, tabirler 
en· ll ını dehıetle merakımı 
Yandırıyordu. 
~ Onlar aöyledikce ben 
k <>olanıyordum. Babamın iti· 
1 "tlarını, telkinlerini bun· 
ltoı d' l k ,
1 

ın edikçe rü.lünç, re• • 
I:)~ Yabancı buluyordum. 
.\)lllYada Allahın oğlu ve 

-., İh 0.~•n lsadaa baıkası· 
içi iönul bağlamak benim 
~ı~ •ffedilmez bir aünah 

,,.ordu. 

,f,~~ektebe üç sene kadar 
ıt_ trı etıniıtim. Babamın 
h 'herı 
q'l'l . Ye nakli zaruri oldu. 
b~td .i•tnıek iltemiyordum. 
~, ınıı, heni en çok teven 

oda, ~, f ._ ına çatıran ihtiyar· 
6.1tat k '~)1 ço din\: muallime 
edtrn B ~il · lr aralık düıün· 

~ 'lltnı k 'lthtı enıe Jçin itiraz et-
il mi ıöyledi. 

~ lika 
'll k ç aün ıonra baba· 

~ .. ,,~ at't ka,.arını bildirince 
' ~t-lde de hır Amerikan 

mektebinin o!duauna ıt1a 
basıl ettim. Bu mekteb-e de-
vam için tavsiyeler al· 
dım, Kayseriye gidince mek 
tebe tavsiyeleri götürdüm. 
Beni hemen kabul ettiler. 
Bebekteki mektepte Kayse
rideki mektep arasında 
yalnız bina ile simalarm 
değitikliğinden ibaret ufak 
bir fark vardı. Haleti ruhiye 
aynı, c1.ersler aynı, konfe· 
ran$lar, telkinler, proıram· 
Ja r hep, hep aynı idi. Mu· 
allimlt·rio ahlakı, simala rı 
bile birbirini andu ıyordu. 
Hepsi matruş, yüzleri fazla 
kanlı, insanın gözü içine 
bakan ve biraz da korku 
veren adamlardı. Böyle ol
masına rağmen insana ne 
tuhaf sokuluıları, ta ruhuna 
kadar gtriıleri vardı. Ora
daki muallimler de beni 
odalarına almağa baı1adı
lar, onlar da ıeviyorlardı, 

saçlarımdan öpüyorlar, ok
ıuyorlardı. Y aıım biraz iler· 
lemiıtt. Bu aevmekler öp· 
mekler beni üzüyor, sıkı· 
yordu. 

Fakat ufacık bir itiraz 
ve ihtiraz için bile ken
dimde manevi kuvvet bu
lamıyordum. Bu adamlara 
karıı öyle maddt ~e mane· 
vi bir zaaf duyuyordum ki .. 

Muhite uymayı da za
ruri buluyordum. lımet, 
namus hakkında ta çocuk· 
ken anamdan aldığım tel· 
kinler ruhumda yaııyordu. 
Yoksa bütün bu tahtil dev
relerinde namus ve ismet 
kelimelerinin de milliyetçi
lik kadar vahi olduğunu 

öğrenmiıtim. 
Namus bekaretten flta· 

ret deiilmtı. insanlar, inl!an 
gibi yaıamıı olmak için 
dünyaya ıeliyorlarmıı. İn· 
san ıibi yaıamıı olmak 
için de her arzunun yerine 
gelmesi libit imlf. 

Bu mektepte bilhaHa 
Ohanis Avitarayan ismin
de bir muallim vardı. Bu 
ıüphesiz muallimlerimizin 
en dessaıı ve kurnazı idi. 
Koyu bir Erzurum türkçeıl 
konuıuyerdu. Meğer hu da 
proteıtan olmuı bir Türk 
muallimi imiı. Ashnda Er
zurumlu ve ismi Mehmet 
Şükrü Efendi olan bu za. 
valh ınqallimimiz ta ıeoç
lifind~ yicdanını nuılıa bu 

Beybilhavz derviılerinin fjfa
line kaptıran~, neticede koyu 
mutaassıp bir Protestan, 

olmuı, hatta adına (Obanis 
Avitaranyan) denmif, Mis· 

yonerler bunu ararlarına al· 

mıılar, muallim yapmıılar 
bu acı hakikati kendi vic· 
danımıda bu gönül körleten 
bezirıanların kara belAsile 
karartırken bilmünaıebe öi· 
rene bildim. 

(Devamı var) 

Kadıköyünde Mmr)ı Mu 
zaffer efendinin refikası 

30 yaılarında Güzide H~
nım dün zevci ile ailevi bir 
meıeleden dolayı kavga 
etmlttlr. 

Bundan mufber olan 
Güzide Hanım tentirdfyot 
içerek intihara teışebbüı 

etmiııe de yeUten ail• tfok
toru tarafından kurtarı1mııı 
tar, 

Bir kadının marifeti 
GalatRda A"apcamli 

Bokağında 11 n•mAr,. Jı f>V· 

de kahvE'ci A~i çavu, re· 
fikası Veatl'! Hanım evel!li 
gün aynı ıok,.kta ikamet 
eden Mehmet Efe,,dfnfn 
altı buçuk vaşındll Sabl\
hat ismindeki çocuğunu, 110• 

kakta e.kranlRtile oyna· 
makta iken kovalamAVI\ 
başJ1tmı,, yavruya birçok 
sokak dolastırdıktan ıtonrff 

ele geçfrmit ve miikernmel 
bir dayak çekmiştir. Yav
runun feryatlarına etraftan 
yetiıenler, biçare yavrucağı 
zor bela Veııile H"nımın 
elinden alabilmftlerdir. Co- ı 
cu~un sıhhati tehlüke ıı'c>s. 
termittir. Mehmet Efendi 
Vesile Hanımın cilrmfinü 
birçok ıahitlerle teaptt etti-
fi için Müddeiumumlltfe 
müracaat etmişUr. 

Bunlar kim? 
Evvelki akı•m Ferfkö· 

yünde Türk mezarlığına meç· 
bul iki ki ti gelerek ellerin· 
deki kazma ile uf acık bir 
çukur kazarak iple boiul· 
mut 8 aylık bir çocuk göm· 
müı ve ortadan kaybol· 
muıtur. 

Keski ile yara 
Aksarayda Hacım 8ay· 

ram Kaftani mahalleıinde 

oturan kehribarcı Ahmet 
Efendi ile gene kehribarcı 

Refet Efendinin çırajı kav· 
ga etmiıler. Neticede Meh· 
met Ahmedi keski ile yara· 
lamııtır. ----

tahdit 
Fransızlar manidar 

sözler söyliyor 
Parla 4 (A.A) - M. Ma· 

rin ot, nekahat devresinde 
bulunmakta olan M. Poin· 
carenin yerine Bar-le-Duc'de 
söylediği bir nutukta Fran· 
ıanın ıulh ıiyaı;eti hakkında 
fU beyanatta bulunıuuıtur: 

" Sulh ufrunda ıarfetti· 
ğimiz gayretlerın münferit 
bir vaziyette kalmamasını 
ve komıularımız tarafından
da mukabele a6rmeaioi is· 
tiyoruz. 

Böyle olmadıiı takdirde 
bütün emeklerimiz bidm için 
yaman bir aldanııtan baıka 
baıka birnetice haaıl edemez,, 

Şehremaneti Oktur va 
dairesinde muhtelif tarih
lerde zimmetlerine para ae· 
çiren Şefkati ve Sadık it 
lerin muhakemelerine dün 
Ağırceza da devam edil· 
miştir. Makamı iddia her 
iki maznunun ihtiliıtan tec· 
ziyelerini talep etmittir. 

Heyeti hakime karar için 
muhakemeyi baıka bir eO.· 
ne talik etmittir. 

Irza geçen mahkum 
Bundan bir kaç ay ev

vel Polenez köyünde ceb· 
ren Matmazel Bijanın ır

zına geçen ve bavolunu 
sirkat edım Arifin muhake
mesi dün Ağırcebda ol· 

bayet bulmuıtur 
Heyeti hakime cürmü 

sabit gördütünden ll1aznu
nun bir sene altı ay a~ır 
hapsine kaı ar vermiıttr. 

Hapis kararı 
Yalova havalisinde icra

yı §eka vet ed8n Muııta fa 
ile Osmanın muhakemesi 
dün Alırcez•da nihay•tlen
miştir. Esnayı muhakemede 
~ahitlerin hepsi maznunla
rın aleyhinde ıahadette bu· 
lunmuılardır. Heyeti haki· 
me cürmü sabit gördüliin· 
den Muıtafanın yedl sen• 
üç ay haplsine ve Osmanın 
da be§ s,. ne on ay haplsine 

karar vermiıUr. - . 
Vilayetlere tebliğ edildi 

Dün yeni Meclis intihabatı 
neticesi Dahiliye vekAleti 
tarafından vilayetlere tamim 

olunmuıtur. 
BaıvekAletten de Gazi 

Hz. keyffyetJ intihapları 
tamim oluıımuıtur. Bu ta· 
mim ıudur: 

" Ankara 111ebuau Gazi 
M. Kemll-1 Hz. ri 289 reyle 
müttefikan Relslcilmhur lntl· 
hap edtlmiıttr. 

4 Mayıs 1931,, 

Malul ve şehit 
Yetimlerinin bey'iye 

ikramiye defterleri 
F atlb Askerlik reisll

ilnden : 
Maleillere ve ıehlt ye· 

timlerine 1931 senesine 
mahıue dağıtılacak bey'lye 
ikramiye defterleri May11 
1931 nihayetine kadar lk· 
mal edilecektir. 

Kayıtlarının yaptırılma-
•• için mensup oldukları 
askerlik ouhelerine hemen 
müracaatları ve Mayıs 1931 
tarihinden sonra vaki ola· 
cak müracaatları nazarı 

dikkate alıomıyacalı llln 
oldnur. 

''Y ı ~ arın,, ın ...ı•--

K üçü k llinları 
''V ı arın,, karilerine bir hizmet edebil-

mek emelile küçük ilanlan aşağıdaki şart
larla kabule başla.mışbr. 

1- 5 kelime bir ıatırdır. 
2- Her ıatır için 5 kuruı ücret alınır. 
3- Bir def adan fazla neıredilecek ilanlardan yftzde 

15 tenzilat yapılır. 

1 
4- Küçük ilanlar her gün neıredilir. 
5- isteyen kariler intihap edecekleri rumuzla 

gazetemizi adreı gösterebilirler. 
.... ,_...., pe..., w.a. ~.,,,.... ... e".'!!'J~'i·--""""'""""'_..,,....ıı~"'" ..... ı...ı~ ... ,· 

/zmirde wünün vak' ası 

Biri birini vurdular! 
Bu kanlı hadisenin de icinde 

kadın parmaiı var ' 
Sabahın ıaat yedlsiade 

iki a•ele birlblrlerinl yara
lamıılardır. 

Kapalı yemtı çar1111 ar· 
kasında yeni lnıa edilmio 
olan Vakıf blnası•dakl OJs· 
ton titün kumpanyası ame· 
lesinden Arap Ahmet ile 
Şa.klr ara11nda ille ııam•ıu 
•eıeleılotlea bir kaTaa 
çıkmıı netice.le Ahmet bal
dırından ve Şakir .le ı6i
ıünden bıçakla yaralanmıı
tır. 

Mecrublar, •ubelaa kolcu· 
)arından Y •hya Ef.nlo mlda-
haleıl elmasa biribJrlerlni 
öldirlnceye kadar bofuıa· 

caklardı. Tütün kumpanya
sının ameleıinden htç bir 
kimse bu iki adamı ayır-

maia toıebbils ~tmemiıler 
ve adeta ka rııdan seyirci 
olmutlardır. 

Kemeraltı karakolunda 
ahnan ifadelere gö e bu 
kanlı hAdtıedc kadın par· 
mafı mihim bi r rol oyna.· 
mıı ve bir ki1lniı1 de mi· 
nafereti hldiscı.yJ biıbütiin 
kızııtırmıı o~duiu tespit edil· 
naiıtir. 

T hkikat de ,·am etmekte 
ve bazı ıah.itf.:.: rin ifadcl<'ri 
alınmaktadır. ···-----

Aferin şoförlere! 
Şoförler otomobilleri yok ba

hasına if letiyorlar 
Şoförl..r ceodyett, b tı;d-l.uaır ıofirler ce•lyeU 

halka fe•kallde bir kolay
lık olmak IHH ıayet 
ucuz flatla nakliyata ltaıla· 
mıı ve A1sancakla h6ktımet 
aruıaa 30 oto•obil tahılı 
etmtıttr. 

1 birdea blsıl olan uf beti 
ıörünc• bu ı•ldı muhafazaya 

Te d1.ha ıe1ı1l1 teJbirler ala
rak bir ta.rif'liı yapm ja ka· 
rar Tetmiıth. 

T1.lısts olunan otomobil· 
l•r likı otomobillerden ol
dueu için ratbet fa zlalaı
mııtır. Husustle her yol
cudan yedi buçuk kuruı 
ücret almd1fı aolaıılınca halk 
tramTayları terkederek mil· 
temadiyen otomobfllere h6-
cum etmektedir. 

Konyada 
Garip bir cinayet oldu 

Paıı:ar ılnl akıamı Kon· 
yanın uı.ır•ak mahall•ıin· 

de böyle bir oturak al•mi 
ya.ıl•ıt .,.. bir adamı• alü-
mft ile netfcelenmJıttr. 

Hlltı Efendi isminde bir 
kuyumcu bu oturak llemln· 
den Hatice ismindeki aHlfte 
ile birllkte ayrılıp eTin• 
ılderken Ahmet ilmindeki 
ıoförle ·Kara Mehmet ismin-
deki adam:; Haticenln ken• 
dilorine bırakılmasıaı söyl• 
mlılerdir. 

Hallı efendi raıın olma· 
mıı ve bu iki ada111 tara· 
fından tabanca ile öldürül
m üıtür. Şofor Ahmetl• 
Kara Mehmet Tak' ayı mü· 
te1.klp kaçmıılar, fak: at bi
tlhara yakalanmıılardır. 

Erzuruma kar yaiıyor 
Erııurumdan 1r•l•n 111•

hlmata nasaran o haTallye 
kar yafmaktadır-

Sıhhat müdürü 
ne diyor? 

Dnn Belediye 11h.hat 
mtdflrfl Beyle ıörfııeo 

mubarrfrfmize müdür B. 
demtıttr k l: 

-Ş.hrlmlzde t ifo hastalıiı 
olmadıtı 1ılhl haıka herhanıi 
sarl hir hastalık ta yoktur. 
Şehrin umumi ııhhatl mem· 
nunty•t Yerecek bir Taziyet· 
tedlr. 

Afgan sefiri geldi 
Af ıan Hfirl Ahmet Haa 

Ankaradan ıehrilniz• ıel· 
mittir. 

Habcır alındıfırıa ıl re 

ıoförler comiyeti , . iki ııiin• 

kndar mm,toza btr ıeyrt

sefer programı yap cak · ve 

otomobiller i fnzlala~tı rarak 

ı f rler:ni tramvayların ha
reketin• göre tPabıt ed cek· 
Ur. 

Bir cocuk 
' MANGALDA y ANDI 

Kanal.mrükte Moll~aı
kı m.ahaHHJndo oturan Bin
naz Haanmn 2 yaıındr.. ki 
çoculu Hüı•y in odA için
de emeklerken ilzed nde ıu 
kayna.makta ola.n manialm 
berine dilımüıtilr. 

DenJleıııı ateı v• kayaar 
sudan •a •aliı ya. nucak ynn· 
mııbr' Etfal hutaln ueılne 

kaldırılmıı bJr saat senra 
ölmfli tnr. • 

1 Küçült lldnlar 
POSTA PULL.AIU 

8atıu a.hyor vo mübadele cdi
yer um. Jcyan l pestil kuhsw e 

Nciat 

* SATILIK CAZBANT 
DAVULU 

Tefcırruatlyle b irlilc te 
mlkc1111mel b!r Cazbant Dr.
Tulu •h·.-.n fJatla ılltılJklır. 
• Yarmrı" A. S. r umuıı:una 
yazını•. 

lf 
MtJHA SIP ARANIYOR 

T ' ayJ. r ihP~k ,artly)e 
200 1 ra aaaıla İtclyanca 
ye A'manca bilir tccl"lheli 

bJr auhadıt aranıyor. N. 
rumu•uyl& ıuetemlz• •ft· 
racaat edlnl:ı. 

lf 
iŞ ARIYORUM 

· 22 yaıındayım Orta ek· 
tepten mezunum her han 1ıl 

8ir mle11Hede çalıım 1:1 k 

lserl it llt•yerum. 

(Yarın)da A.M. rumuzuna 

ıalracaat 
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TiYATRO VE SiNEMA 

Üsküdar 
· Ankarada Hale sinemasında 

iki kırmızı gül 
Müme1&ilt 

Liane IHaıd 

23 nisan 1931 Çocuklar 
filmi 

Programlarımız cumar· 
tesi ve çarıamba günleri 
deği§ir. 

Her gün gündüz 3,30 da 
Kcceleri 9, 15 te cuma gün· 
leri 2 de 4 te geceleri 9 15 
gelecek program bekleyiniz 

Çocıılc ltast11 ıcs· ku lak, bogaz, 
bı ru ııı!itehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
il. o .u rAckter> sokak 1 

fon B. O. 2496 
MM 

Çocuk h stalıkları miiteh ssısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoglu Mel:tcp sokak 

Telefcııı : B. O. 2496 

OTEl T ASHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve hususi salonları havidir. 
SERVİS MUNT AZAMDIR 

RESTORAN KARPİ~ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

telgrafla angaje 

. Bahrisefit Felemenk 
L.75f •• Bankası r,~n11ım_--.. 

flf __ ..,..,~,,,r.. 

İST AN BUL ŞUBESi 
idare merkezi: A M S T E I~ D A M 

Haydar Rıfat beyin eserlerinden Mezun sermayesi: 25,000,000 FL. 
Ayni haklar İki Jia Tediye edilınlş serm:ıJ•esl: 5,000,000 FL. 
Miras meseleleri Bir ll ihtiyat akçesi: 3,250,000 rL. 

Galata.da Karaköy palasta Tetefoıı: Beyoğlu 37tı-~ 
Şerhli borçlar kanuııu » :ı> Jıtanbul tali şubesi : •Merkez Postanesi ittisalinde 
(iKBAL) kitaphenesinde Alla'lemeci Han. Telefon: lst. ~9 

:m Bilumum banka muamelat t 

Doktor • 1 

Telefon: İst nbul 2385 ... 
Doktor 

• İbrah~m Zati -rioy~;();iant·B;nk 1 
Cağa loğlu • Mahmucli; e 
caddesi Çatalçe~me so 
kak No. 5. 

Her gün öğleden ıoa· 
ra altıya kadar hasta· 
larını kabul eder. 

D utshce Orient Bank 
iatnnbul ıubesinin müceddeden küıat olunan 
daire-:inde bodrum katına mükemmel v e 
müzeyyen ka~lar vazolunmuıtur. Fiatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 

Sultan Ah met 3 üncü Aıirefendi caddesinde Yeni Vakıf han 
ıulb Hukuk Hakımliğinden: 1 karşıaınd'-ki bankaya müracaatları lazımdır. 

K k M 
~11!92!!!Cil:l--:a:lill. '1111!11-llillllll________ ---

üçü ustaf a pa ıada -~~i;a::1\ll'ill~iimlm!Ul!~UllD!lll 1 b 1 n• ilan ul 4 üncü cra me-
dibağ yunlf yokuşunda 9 QSMANLJ murluğundan: 
numarada mukim iken el- BANr VASJ Galatada Abit hanında 
yevm ikametgahı meçhul n. 14-15 No, da mukim iken 
Mustafa Kaptan efendi: elyevm ikamet1ıAhı meçhul 

Sipon Civaniyan efen· Sermayesi 10,000,000 bulunan Ali Muhittin Beye: 
di tarafından aleyhinize açı İngiliz lirası 1 Avukat M. Nuri Beyin 
lan 200 lira alacak da va· Zehra Hanı•a 5500 liraya 
sından dolayı tayin edilen İST ANBUL ACENT ALIÔt birinci derece ipotek irae 
gilnde hazır bulunmadığınız· Telefon: İstanbul 3318 ettlfl Bikhane de Dizdarlye 
dan hnkkınızda bermucibi mahallHinde kltip Sinan 
kanun giyap kararı veril- BEVOÔLU DAİRESİ yeni ıekakta 2,2, No. lu ha· 
mtı ve müddei vekili bu Tflefon: Beyoğlu 1303 nenin ipotek fazlasına ıa.· 
bapta iki ıenet ibraz ederek Se,ıedat ve poliça mukabilinde mil olmak dzere 3 indi le· 
imzanın inkarı halinde btik- muayyen vadeli veya hesabı cari ~ ranın 930· 1270 numaraıile 
tap ve abit olmnz a yemin st•re ıl.. avarıslar,poliça ve iskon-1 730 Ura için üçfinı..ü dere· 
tcldif etmiş olduğu :dan bu tos·ı. cede hacztniz meTcut olup· 
şeylere karşı b r ilircızınız Tur !ye Cümhuriyetiniıı başlıca mezkur r11.yrimenkul bu ker· 
varı;a tarihi ilandan itibaren ~ehirlerine ve meınaliki ecHcbiye- re ikinci açık arttırmasında 

"e se'l"dat, çek, it.iblr nıektupl.ır (3700} Jı·ra alacaklııı Z-hra 
152ün zarfında mahkemeye 1 

"' ve t lgraf emirnameleri irsalatı. .Yanım üzerinde bırakılmı~ 
gelerek dermeyan ve muha• (!·fes bı ı::ari)küş~dı, senedat ve 

olt11asma binaen mümaileyhn 
keme lu-rıu- olan 1 6 931 t k ymetli eş,·a muhafazası, kupon · · a- , Zebra H~mmm alacaiına 
"h' - dif · alısılatı, Türki} e'ye ve meınaliki rı ıne musa pazarte'iı gü.. dahi kafi gelmedl"'lnden bu cnebiyeye keşide edilen poliça • 

nü seat 13-30 da mahkeme· ı· bapta vukubulacak bir it'· !arın tesviyesi, borsa muame at ı 
ye ~elmeniz akd takdirde icrao;ı, akçe bey'i ve şerası, sair razmız var ise (7)2ıün için· 
bütan vakıaları kabul ve bilcümlr! banka muamelatı, kasa de mahkemef aideıine mü-
ikrar ctmit addolunnrak ye· icarı. racaatte muhtar bulundu· 
mindende imtina e~i~ addo· ğunuz yeni icra ve if.as 
lunacafınıza dair iıbu mu· il ,.. . kanununun (130) uncu mad· 
ameleli gıy.ııp kararı H.U.M. s r LAN 1 K B AH K As 1 desine tevfikan iıbu ııra 
K. 402 ve ıonrakt me.dde- (. defteri tarafınıza ilincn teb· 
lerile 14 üncü maddelerine Sermayesi :--l_ii_o_ıu_n_u_r_. ______ _ 
l••fikan ilô.n~n tebliğ olu- 1stanl>ul3nçü icra tlairesinden 
nur. 

...... ~==~~~~t.Zil!S'!I~~ 1 Doktor 
Fevzi Ahmet 

Cilt, Saç ve zübre~t 
hastalıklar mütehas 

Cumadan maada her 
saat 10 dan 6 ya kadar b ta 

kabul edilir. 
Adreı Ankara Caddesi N.43 · 

Telefon ıstanbul 3899 
& ntt .. rırens.-e; .J .. 

Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 frank 

Merkezi idaresi: İstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, İstanbul, fzmir, Samsun, 

Adana, Mersin 

Vunarıistan'daki şubeleri: 

Atina, Selanik,Kavala 

Bir borcun ödenmesi için : 
puaya çevrilmeıine karar 
verilmit olan muhtelifülclns 
bakkaliye emtiası 10 mayıs 
931 pazar günü saat onda 
Akıarayda polis karakolu 
karımnda klin helvacı 
Muıtafa ustanın dükkanın· 
da açık arttırma suretile 
satılacaktır Talip olanların 

memuruna müracaatları ilan 

olunur. 

. - ·.· . . -: ; . . ' .... _ 
ı - ,- 1 • • • • • .) -

Büyük Tayyare 
• p 

4 üncü Keşide 11 Mayıs 1931 dedir 

~ B · yü ikramiye 
45, 000 liradır 

Ayrıca: ı s.oqo, 12.000, ı o.ooo, 
8.000 Liralık ikramiyeler ve 35.000 
Liralık Bir Mükafat Vardır. 

•• 
Bitlislilere müjde 

Damğa pulu, tütün ve sigara1 kırtasiye ki
taplarile mecmua ve gazetelerinizi Yılmaz 
kütüphanesi sahibi Niyazi Beyden alınız Mül
hakatlara da gönderir. 

BEN AMAR 
4 KARDEŞLERiN 
HAYVANAT 1 V AHŞIYE 

SiRKi TAKSİM MEYDANI 

4 Direk-3 Yarıı- mahalli 
Bir Olimpik Güreı meydRnı 
12 Bin Kiıtlik yer - 400 
Artist 500 Hayvan - ·2 
NakllyeVapuru-120 Araba. 

HAYVAN T ve LEVAZIMlNIN 
MECMUU 

6 000.000 Fr:ı.nkhk serma· 
yeyi mütecavizdir. 

14 Mayıs akşamı tam g da 
MUHTEŞEM RESMi KÜ· 
ŞADI YAPILACAKTIR. 

Devasa Filler • Hakim 
Kaplanlar • Beyaz Ayılar· 
Can baz A\'Sla.n· Vah ti Ars· 
lanlar-Hecin Devleri- Ma
hir Köpekler-Maymunlar· 
Benekli Beygirler· Küçük 
Taylar· Soytarılar· Canba:ı· 
lar İp Caııbazları Ölüm 
Merdiveni-Çinlilerin Hiy· 
leleri• Faslılar · Hintliler· 
Far • Whest Oyunlarında 
Kovboylar Milletlerin Bü· 

yük Resmi Geçidi 
Olimpik 2üre~ meydanında 120 
kişiden fazla dünynmn bef kıt'ası 
temsil ediliyor. Ben Am r 4 
Kllrdeşlerin Vahşi Hayvanları -
Beynelmilel Hayvan Mürebbillc-

rinin Resmi Şanıpi:, onları 

İ&tanbul mahkemel asli· 
ye 6 ıncı hukuk dairesinden: 
Sabiha Hanımın kocası 
Eyup. babahayclar cadde· 
sinde 29 No lı h~·mede mu· 
klm Mustafa H:ılil Efendi 
aleyhine ikame eylediği 
bo§anma davasından dolayı 
müddeiye tarafından ita 
o1unan arzuhal sureti mu· 
maileyhin hali firarda o!
ması hasebile kr:ndisine teb 
liğ edilemediji anlatılmı~ 
olduğundan bu itibarla teb
ligatın ilanen icrası karar· 
1ıir olmuıtur. Binaenaleyh 
da vanm esasını tc tki\ eden 
hv baptaki arzuhah il bir 
sureti mahkeme divanhane 
sine yapıotırıldı. Huausu 
müddaabih tarihi ilandan 
itibaren bir ay zarfında 
cevap ita ve itiraz edilme
diği ve yemi tahkikat ola
rak tayin olunan 8 Ha:ıiran 
931 pazartesi günü saat 13-5 
da İstanbul asliye mahke· 
mesi 6ıncı hukuk dairesinde 
isbatı vücut edilmediği tak· 
dirde tahkikatın gıyaben 
icra edileceği malum olmak 
üzere keyfiyet ilan olunur. 

htanbul 3 üncü İcra me· 
murluiundan.,. : Tamamına 
2200 lira kıymet takdir edi· 
len Pendikte Oba kariye
sfnde ay~zma mevkiinde 
4407-64 No: lu kayden 4 
dönüm ve derununda bir 
dolaplı kuyuyu havi bir 
kıta bostcn He yine tama
mına. 2701.l lire laymet tak 
dir edıJe ı Pcndikte del kli· 
kuyu mevkUnde 49·4-16 No: 
:u derununda bir kuyu ve 
meskeni muhtevi kayden 8 
dönüm bir kıta boıtanın 
tamamı 9-6·931 mliaadif salı 
günüsaat14den 16ya kadar 
kıymeti muhanımenesini bııl· 
dufu taktirde en ziyade 
nrttıranm üzerJn .! bırakı

lacaktır. 

Şartnamesi 23·5 931 tarihin· 
de divanhaneye talik olu· 
nacaktır. 

Arttırmaya iıtirak için 
yüzde 7 teminat alınır. Hak
ları tapu ıicillertle sablt ol· 
mıyan ipotek alacaklılar ile 
diğer alacaklıların ve irti· 
fakı hak ıahiplerinin hakR 
larını ve husuıile filiz ve 
masrafa dair olan iddiala
rını ilan tarihinden itibaren 
20iün içinde evrakı müıbite
lerlle blldirHmesi lb:ımdır. 
Aksi takdirde tapu siciUerlle 

sabit olmıyımlar sahf bedelinin 
payI&§manndan hariç kahr· 
lar. 

Bilcümle miitnakim ver· 
gi, hdedıye relslerile vakıf 
icrası müıteriye aittir. 

Alacaklıların icıa ve if· 
las kanununu ı 119uncu mad
desi hükmüne tevkifi hare
ket etmeleri ve daha ziya· 
de m lumat almak istiyen· 
lerin 930-2725 No. doıya 

No: lu İstanbul üçüncü icra 
memurJu~una müracaatları 
ilan olunuı·. 

latanbul 7 inci icra me

murluğundan: Bir borçtan 
dolayı mahcuz ve paraya 
çevrilmesi mukarrer kur· 
tuluıta Kuap sokağında 38 
numarah hanede bir adet üstü 
mermerli Büfe 12 • 5 • 931 
tarihinde saat 9 dan ona 
kadar açık arttırma sure· 
tile ıatılacaiından mahal· 
linde hazır bulunacak me. 
mura müracaat olunması 

illn olunur. 

6 Mayıı 
ses s= 

KARADENİZ POSTASJ 

E l'1.puru 
fZUfUID 6 Mayıs 

Çarşamba 
günü ak§amı 18 tle Sir· 
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Sam· 
sun, Ordu, Gireson, Trab
zc.ın, Sürmene ve Rize ) 
iskelelerine azimet ve av· 
det edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Yelkenci hanında kain 
acentasına müracaat. 

j Tel. İstanbul 1515 

f TA VIL ZADE V A7>!JRLA1ı 
1 Muntazam AYVALIK postası 

, SElAMET ~ vapuru Perıembe Fr ~ ak§amı 
,r 17 de SirkecJd en 

hareketle Gelibolu,Çanakkale 
Küçükkuyu, Altmoluk, Ed· 
remit, Burhaniye ve Ayva· 
Jığa azimet ve avdet ede· 
cektir. Yolcu bileti vapur-
da da verilir. 

Adres: Yemişte Tavilzade 
biraderler. Telefon lst: 2210 

Be§iktaı Birinci Sulh 
Hukuk Hakimliğinden : Ce· 
mal Efendi ve İzzet Paıa· 
nın Selami ve Seyyit Meh
met Ali Efeodileı le Melek 
ve Güzicle Hanımlar aleyh· 
!erine ikame eylediği Be· 
tiktaş Sü?eymauiye mahal-
bslnde Küçük çiftlik ve 
Silahhane : beyninde kal n 
4 numaralı tarlanın izalei 
ıüyuu davasının icrs kıh. 

nan muhakemeı!inde taria· 
nın açık arttırma suretlle 
satılarak esmanmın hisse· 
daran beyninde hisseleri niı· 

betınde taluimi ve masarifi mo• 
hakemenin keza hiase\eri niı• 
betinde taraflara yükletil· 
mesine 1·4·931 tarihinde 
kabili temyiz olmak üzere 
gıyabeıı _karar verilerek 
müddeialeyhl~rden Seyyit 
Mehmet A1i Efendiye Bat· 
kat!p ihbarnamesi usulen 
tebliğ ve ikametğahmın 

meçhuliyetine mebni bili• 
tebliğ iade kılınmıı olduğun· 
dan H. U. M. KnnununuP 
141 ve 142 inci maddelerine 
tevfikan bir ay müddet zat" 

fında müracaat edilmediği 
takdirde hüküm kesbi kat'if' 
yet etmit olacağı tebliğ ına· 
kamını\ kaim olmak üzere 
ilan olunur. 
~~~~~ı 

Doktor 

·Agop Essayatı 
Langa cami sokak N 
l 9 Her gün hastalarııJJ 
kabul ve tedavi edet 
!8&& in 

TAKVİ~ 
Zilhicce 17 - Nisan Z' 

Mayıs 
6 

Çarşamba 

1931 
ıet10 

Sabah 4,51 1 Akşam -~ 
Ôlle 12, 10 Yatsı :~ 

hindi 16,04 tsaıak ~ 


