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Gönderilen evrak iade olunmaz. 

Ekseriyet,. Yeni Mecliste Esas Olacak 
--------------.>~•Q··..---~~------

S ırf Mazideki Hizmetlerinden Dolayı 
Maksadile Hiç Kimse Bu Devre için 

Mükafat 
Meb'us 

Ve Taltif 
~ 

Olmıyacak 

Dumping 
karşısında 
Dünya Ve Biz 

Halk Fırkası Divanının Kararı Masonların Tarihini Yazacaklarmıı! 

Memurdan,OrdudanMükafatiçin Masonların Esrarı 
y uan:Naoi ISMAIL 

Ruıyanın Dumplnl ılya• 
leU, T6rklye aermayedarla· 
l'lnı da alikadar etmele 
baıladı. Gazeteler de hare· 
kete geldi. Fakat, ne Ruıya· 
bın idari rejimi hakkında 
lcafl mala.matları var, ne de 
dGnyanın lt, fen ve ıerma· 

Kimse Namzet Gösterilmiyecek 
Ankara, 6 - Fırka umu· 

mi divanı lımet Patanın rl· 
yaıeUnde ıaat on beıte top
landı. Bu divan Fırka nam· 
zet Uıtellnl teıblt edecek· 
Ur. Divandaki temayOle na· 

zaran: 
Ye tetklllbnl bilenlere te- 1 _ Buginkil Mecliıin 
&adtlf ediyoruz. Zamıedill· eklerlyeU yeni mecliıln e1&• 
Jor ki, baıit bir 16rllf, indi ımı tetkil edecekttr. ~ 
bir mantık ile vaziyet teıblt D 
olunabilir! 2 - Bugin mecllıte 

Ruı nihillzminfn bu ham· mevcut olup klfl olan meı· 
le leklerden yeni meb'uı alın· 

il, mahalli bir meaele ola· 
rak defli, demokraıl mec:le· mıyacaktır. 
niyetine kup bir A TU afbl 3 - Memurdan ve or· 
mGtalea edileblltr. Y olua, dudan meb'uı abnmıyacak· 
Damplnı'tn tel&ffuz ve 16· br. 
gat manaıı ile yevmi itleri 4 - Sırf mazideki hiz· 

l haklkl çiftçi olacaktır. 
Sabık müzeler mOdOrü 

Halil Beyin Fırka namına 
namzet gösterilmeıl takar

.!!!_ etmftllr. 
O Ankara 6 (Yann) - Dan 
meb'uıluk için Fırkaya mil· 
racaatta bulunanlardan tik 
kıımının fılmlerlnl vermlf" 
Um. Müracaatta bulunupta 

· buginkü " HaklmlyeU Mil· 
liyede,, de lılmlerf neıredl· 
len diler zeyat ta tunlardır: 

lzmirde borsa relıl Talil 
bey, İ1tanbulda t6ccardan 
T~vflk bey, Ankarada mu• 
allim İbıan bey, Eıbak Nil· 
de meb'uıu Hakkı Paıa, 

(Devamı 5 inci •ahileJe) 

Mason Mabetleri Varmışta 
_Kimsenin Haberi Yokmuş 

Büyilk Üstat Op. M. Kem:ıl Beyin Nutku 
-----------------------=-------- 2 -

Bizler mazi deralerinden 
ibret alarak, bu ınnkn tec· 
rlbelerden istiane ederek 
emin ve feyizli bir lıttkbal 
hazırlamaya çahımabyız • 
Er buhranlı zamanlarda da· 
ha az mOsalt teraft altında 
bu ıünkl T6rk maıoalutu· 
nun temellerini atan eıl&fı· 
mızı b6rmetle yadetmek 
vicdanımızın bir borcudur • 

Mazi hakkındaki tenkitleri• 
mlzl yaparken vicdanlarımı· 
zın kontrolu altında olduiu
muzu uoutmamalıyu • 

Bize Türk maaonlufu 
tarihini hazırlıyacak olan 
encümen : ( Servet Yesarl; 
lbrahlm Necmi, Reınell o .. 
man Fehmi, Ferit Aueo B. 
bOyükler ) F aa!iyete ıeçU • 
(Deoamı 3iincii •alıifetle) 

............... ~_. ............................. _..._ .. ...._...~ ........... .. ,_........ __ .............. 
Şirketlerin müracaatı 

Rağbet Umurİıileşti 
karıılaıtarmaktan bir netice metler için mükafat~ mak· 
elde edilmez. Bunları da doğ• sadile kimse meb'uı olmı· 
ru bilen yok ya! yacaktır. 

lımet Pı. -L· M l ·" ıste ese esı 
Cümhüriyet merkez Bankasına Hissedar 
Olmal,. için mliracaat E fenler ÇfJfaldı 

Ankara,6 (A. A.) -Guaa·ı milli Aydın banka11 5000, 
Dumplnc, bir mala ıokaak, nl- 5 - Yeni ~ mecliıte H. meb'uılar bulunacaktır. Bu 

llayet, tuıtlamat demektir. lttı•t • tarıhJnde muhtelif feldllerfne tela- Fırkaımda amele ve çiftçi meb'uılar hakiki amele ve 
Clllf olunur. Raalardan evvel, Ame- .. - .. .,,_,. ... _... ----· _ .. _ .... - ·---.. 
ıta11ııtrın otomobn ctumpıaı·• Aardı. Kuponlar meaeleai Heyeti ve kilede 
lllerfkalılar diyorlardı ti, Amerika --
n smedebet·•flJoaotomoblle lbti- B ı M ı • d :'ç vardır. Halbuki, bu otomobfllerln orç ar ese esın e 

:_•ı mileaıeseıerf Ye lmalzeme faz-
ı Ilı daha bet on milyon otomobil H k 

:::·••bilir. Bunlar, Llmalitın ann- u·· UA metı·n Kararları 
ifa 1dar. Dilnya pfya•larında en acaz 
'- tla eatar, dilnyaaın otomobil ıa
• )linı 6Jailriir ve b• ticareti m~ 
:ollzı ederiz.., Tayıor sisteminden 
tetJ ..,•lan bıı gaye, •nayl memı .. 

trlnfn bepılade az çok takip 
01••11r. Fakat, dlnyaaın ihracat 
~etini idare eden Haate Flaance, 
-._ •azı1etı hülmdfr. Derbal, pfya
..1..lrda bir muvazeııe te1lı eder· 
te ıermayelerl azattır, Klh zlya-

11ftirir ve klh batka bir •alı 
~ıtınetıe "kazıklamak uıu· 
IQnün 6nüne geçer. Çilnkil, diln· 
)'ı! " tlııı 111 latibıat ve fatihlik kabilfy ... 
~· bozutmam&1ını ister. Bunun 
)ol Gir ki, sermayenin dini ve vatanı 

tıır • derler. 
~ ltaute.ı lflnance, bu ltfliflarda 
~ bhr kalmaz, ıaon saz muhar•
"•ı~ bıratılır. Bilyük harptea ..,_ 
tt"'· Almanya, bu vaziyeti ibdaı 
.... .,, harp kopmuıta. Bir sene 
't..:ııu Amerika, blyle bir llatve "• ı! battamııtı. Derhal. : Parlı 
4tru dra kapitalist aleminde bir 
,,. - Amerika muharebesi nıii
tt.ııt' edllmefe bıtıaomııtı. Ba
lltiııet dlnyanın motrlı Jcavvetf, 
-. .... ~!r degn, 2J>eynelmflel Udııad1 

-necUrı 

~ luı1a, bu muvanezeyl 
"'-! lraak lıtiyor. Takip ettill 
'1e lae, ne avantayı ve ne-
'aıaı '•Uonallzirunı'un fazla· 
~ Cihan plyaeayaeallD& 
'-ili l'lnak lıtiyor. Belki, ln
...... )•tin çahımak, yap• 
"1l de:ae J'IJip içmek uıultı
'ç •••Ur11or, halkı yanm 
)\'ct!'Pı.tc bırakıyor, Ru .. 
'-taılf •aldı kabil ne vana tt,,

11 
• çalcanyor ve lıve1-

"1J arı declllfbl pbt: 
~' ..; ll.R. L, Amerika ile .Avra· 
taL_ ..... lladlJ bir ıervet •blbldır • 
-~ ... ,.°" •tf, harekete getirmek içla 

Ga 1111 .. 
""'tı/ttbaı tabaldnat ettirmek fçfıl I or. 
'-1, " Plln, taha\Eku eder• 

~- iDi, pklarını dl· 
1111 4 •nat •alail•J•) 

•••••••••••••••••••••• ··ı••ı•• ••..,,• aıJriHWRfiifi 

. :s S. C. F. -·--• • -TARiHÇESi 
Muharriri: Bürhanettin AI! . 

Bazı notların tamamlanmaaı ıçın ka· 
lan brı tefrika hasırlanmqhr; Çok 

yakında oka.yacakaınız • 
l!Bl!Bjml!B!!!l~!l!!l!!ijt!Rf!i!!ME 

eşriyattan memnun 
olanlar ve olmıyanlar 

Ankara, 6 - Mebuı· 
lufa namsetlildertnln koa· 
ma11 için mtlracaat eden• 
lerln liıtellnln intitara bat
lamaıı, lalmlerlnln duyul· 
mama11nı lıtemlyen bazı 
zevab tel&ıa dütlrm61Ulr. 
Halk umumiyetle liıtentn 
neırınden memnun olmu,. 
tur. Bir çoklan • Llıtenln 
neırt çok eyidir, hiç olmaz· 
la müracaat edenlerin 
kimler olduiu umumi su
rette anlatılacakur. Yann 
namzet llıtesl ilin olun· 
duğu zaman llıtenln teıbl· 
tinde vaki leab~t daha iyi 
takdir edilecektir,, diyorlar. 

Namzetliilnl koyanla· 
rın bir kıımı da "Eler li .. 
tenin neıredilecellnl bil· 
ıeydlk namzetlliimlzl koy· 
mazdık,, diyorlar. 

Bir çokları, namzetlik 
f çln müracaat ettiklerbd 

hurlyet Merka bankauna Koa,.a lkblacb mllal ban· 
ht•eclar ka7dolmak için 
memleketfmisdekl mllll " 
ecnebi bankalar ye prket• 
ler tarafından mClracaatlar 
devam ediyor. 

Bu meyanda yGkıek ma· 
il m8eaaeHlerden SoYJ•t 
CGmburlyetleri ltUbaJı tlca· 
reU ba1fc\ye bankaııl00,000 
Ura ile kaydolundufu aibl 
Tilrk ticaret odalan namı
na mlteraklm yartdat Jb
de onlan olarak dok1&n 
bin lira ile lttırak eclilmlt· 
Ur. 

lstanbul elektlrik tlrke· 
U 30,000, lzmır eınaf 
bankaıı 25.001, Adapazarı 
T6rk ticaret bankaıı 20,000 
Şirketi bayrlye 10,0JO, Ay· 
dın demJryollan 10.000, lı· 
tanbul esnaf banka11 6,000, 
Ankara elektrık ıtrketıS,000 
ha va ıazı tlrkeU 5,000 , 

kua 1,000 , Aluekı ticaret 
baahua S.000 , M n1D 
Uman ıırketl 4,000 Ura ile 
biıseclar ka,.dolunmutlardır. 

Dljer taraftan memle· 
keUn her k6ıeıfnde halkı

mızın ıenlt bir al&ka ile bu 
mflll mleeaeeeye iftlrak için 
mtlracaatlerine deYam et• 
mekte olduiu mOlbakattan 
ıelen telcraflardan anlatıl· 
mıtbr. 

Beyannameler 
Polis şiddetli tahkikate 

başladı 
İki ınn evvel dalıtı'an 

komilnfıt beyannameleri 
hakkında Cibali tltiln fabrl · 
kaeı amelelerlı.ıden bazı 
klmaelerln lf adelerl lllınma• 
ıma lGzum 16rllmlıtGr. 
Hentlz polisçe tevkıf edilmlt 
kimıe yoktur. doılanndan ıakladıklann· 

dan, iıimlerl ltıtede inli• 
ıar ettikçe mütkOI vaziye- 1 .... _____ l_n_tı_·h_a_p_,münase_b_e_t_i_le _____ .ı 
te dGtmektedlrler. - -

·~~-----·ı Ekmekçiler 
Budapeştede kongre 

yapıyorlar 
Ticaret oduından aldı· 

lamız mal6mata 16re l 7 
Mayıııa Budakeıte ekmek 
ve fınncılar bir kımare 
akdedeceklerdir. BJslm de 
iki murabhu ı6ndermemls 
için ticaret oc:luının ta yu• 
autu rica olunmaktadır. 

Adliye miiate,arı 
geliyor 

Adliye mOıteıarı Ferit 
Beyin berayl teneutlh Bur• 
saya aftUllnl yulDlfbL 
Mlıtetar B. per .. mbe sflntl 
,ebrlmlze ıeleceklerdlr • 

• 
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Sahife 2 YARIN 

• 

Bir kahraman! 
Ve 

ŞEHİR HABERLERi Matbuat 
Broşürleri 

iç yüzü 
(Yarın) karileri bilmem 

hatırlarlarmı, bir zamanlar, 
timdi benim Kuıbakııı diye 
yazdığım sütunun yerinde 
"Köıemden" namı altında bir 
takım yazılar çıkardı. 

Bu yazıları yazan biliyor 
musunuz kimdir? 

Bunu size timdi burada 
bir roman ıeklinde yaza· 
cağım. .. 

Bu zat, Cevat bey is
mimle eski bir mütekaittir. 
İntihap zamanında bir gün 
bir havadis getirmek sure· 
tile (Yarın) nı tanımıştır. 
l~te o gündenberi aramızda. 
sıksık gözükmeye baılıyan 
bu muhterem, yine bir gün 
f mzası altında bir yazı yaza· 
rak Arif Oruç beye vermi§ti. 

O da alelfisul mekaleyi 
bana havale etti. O kudum 
ve münasip görerek müret· 
tiphaneye verdim. Ertesi 
gün bunu bir ikinci yazı ta· 
kip etti. işin asıl garibi Ce· 
vat beyin herkesin önünde 
bağıta, bağıra kendisini met· 
etmesiydi. 

Fakat, ey aziz kariler , 
bu ıahte celadetin , sahte 
vatanperverliğin altından 

neler çıktı biliyormusunuz? 
OnU, da dinelyin •. 

Bir gün bir yazı ile , 
memlekette ki doğum mü· 
esseselerine hücum ederek 
§antaj yapmak istiyordu • 

Be ki . • . değildir , diye 
yazıyı yine mürettiphaneye 
gönderdim. 

Arkadan, bir ecnebi fo. 
toğrafhaner.ine, dnha wnra 
hususi iılerine dair yazılar 
yazınca .•. 

- Dur! Arkadaı dedim, 
bunlar neclil' böyle, (Yarın, 
gazetesini merdiven zanne· 
dcrek meçhul f ıler görmeğe 
kalkmayın ... 

imzalarınızı , dürüst ve 
mertçe yazı!arın altına at
manızı tavsiye ederim. 

Kim dinler bu sözleri ... 
Üstadı kalem, harp meyda· 
nındnki palavrası glbi,{Yarın) 
yazı masası baıındada §aha· 
metler koparmak istiyordu. 

Baktı ki, karıısında "dol
ma yutacak adam,, lar yok. 

1ıi hariçte yapmağa ka
rar yerdi. 

Bir 
1okat 
Ne Yaptı? 

Bundan bir müddet ev
vel bir rakı sofrasında Şe· 
raf ettini tokatlı yan Hayri· 
nin muhakemesine dün ağır 
cezada devam edilmiştir. 

Vak'anın ıekli ıudur: 
Şerafettin arkadaılarile 

birlikte içiyorlarmıf. 
Hayri de hariçten oraya 

eelmit ve arkadaıı olan Şe
rafettinin fazla sarhoı oldu· 
ğunu görerek çağırıp çok . 
içmemesini tenblh etmif. 
Şerafettin bu tenbfhe a?dır· 
mıyarak gene içmekte de· 
vıım etmf~. Bunun üzerine 
Hayri tekrar mumaileyhi 
yanına çağırıp ve bir tokat 
atmır. Şerafettin fazla sar· 
hot olduğundan bu tokatın 
hızından muvazenesini kay· 
bederek yere eüımüt ve ba
şından hafifçe varalanmııtır. 
lkı gün sonra da vefat etmlt· 
Ur. Fakat maktul dayak ha· 
diseıinden sonra bir iki gün 
daha tıretlerlne devam et 
mittir. 

Heyeti hakime müdafaa 
için muhakemeyi talik et· 
mittir. 

Ferit Bey 
Bursa mahkemelerini 

de teftiş ediliyor 
lstanbuldaki teftişlerini 

bitirip Bursaya gitmiı olan 
Adliye müsteıarı Ferit B. 
Bursadaki mahkemeleri de 
tef tit et mittir. 

Ferit 8. Per§embe günü 
tekrar İstanbula gelecek,, cu· 
martesi günü Ankaraya ha
reket edPcektir. 

baa müdüründen aldığı pa• 
rnnm ısbatı. 

2 - Ruslardan aldığı 

paranın ısbatı. 

3 - Kadıköyüne geçmek 
i~in 20 kuruı vapur parası 
istediğinin ısbatı. 

4 - Yerli mallar paza· 
rından bayram üzeri tepe· 
den tırnağa kadar ıiyindi· 

ğinin ııbatı. 
5 - ismet Pa§a ya deha· 

let lçln çare aradığının ıs· 
batı. 

6 - Makalelerinin derci 
için binbir rica ettiğinin ıııbatı. 
ve... daha birçok "ispat,,lar 

'f varc.!ır. Ve.. bunlar hep 
Şimdilik bunlardan bah- "Yarın" namınadır. 

sedecek değilim, yalnız bu Ey .. muhayyel bir büyük-
muhterem simaya hatırlat· lüğe kapılıp "donkiıot" gibi 
mak isterim ki: sağa, sola saldıran kahra· 

1 - El mde Bursa mat- man, artık bütün bunlara 

Şark Şimendifer Kumpanyası 

Talebeye Yardım 
Bütün şirketler mekteplilerden 

nısıf ücret alırken bu kum
panya ne yapıyor? 

Bakırköy semtinde oturan lise ve ali mektep 
talebeleri ve Darülfünunlulur Şark ıtmendtferlerinden 

ıikayet etmektedirler. Şirket 18 yaıını ikmal eden tale· 
belere tenzllatlı paso vermemektedir. Halbuki Bakırköy 

semtinde ise pek fazta talebe bulunmaktadır. Bu vaziyet 
karıısında ikinci mevki ile seyrüsefer ettiklerine eöre 
talebeler günde 25 kuru§ yol parası vermek mecburi
yetlnd kalmaktadırlar. 

Diğer taraftan Seyriseferin , Devlet demiryolları tir
ketleri ve Şirketi Hayriye talebelere bilaistisna tenzilatlı 
paso vermektedir . işleri olmıyan bir çok talebelere bu 
tarzda muamele etmek doğru değildir . Alakadar ma· 
kamlar bu iıle meıgul olmalı.dırlar. lime susadığımız ıu 
zamanda gençleri, önü alınması mümkiin maddi zaruret· 
ler kar~ısında bırakmak haksızlık olduğu kadar mana· 
sızhktır. 

Memleketimizdeki ecnehi ıirketlere ıöz geçiremedik 
gitti. Bu vaziyetegöre karıımıza rıhtım ve Terkos belasından 
sonra bir de vesaiti nakliye belası çıktı . 

Eğer iflerimizde bu kadar ihtimam gösterirsek ergeç 
iktısadi vaziyetimiz düzelecektir ? 

Belediye 
Y ollann bir kısmını 

tamir edecek 
Belediye bu sene içer· 

sinde büyük caddelerin mu
him bir kısmını tamir etti· 
recektlr. Tamir edilen cad
delerden çıkacak taılar da 
timdiye kadar hiç tamir yü· 
zü görmiyen sokak ve cad· 
delerin tamirinde kullanıla. 
caktır. 

Alakadarlar bu §ekilde 
hem tasarruf yapılmı§, hem 
de çamur deryası halindeki 
sokakların kısmen düzelmiı 
olacağını ııöylemektedir. 

meydan bulamadığın içinmi 
(Yarın) fena ve onun Jçinde 
bulunanlar (tantaj) cı oldu. 

Gücenme, a... dostum 
gücenme, eğer bu kadar 
düştünıe gel, ben gene seni 
(Yarın)a alır, yazılarını ge· 
ne eski 3 erine koyarım, am· 
ma öteye beriye çatmamak 
ıartile .. 

idare müdürüne de rica 
ederim, eskidikçe sana bir 
kat elbise, bir çift potin alır. 

Zannetmem ki orara 
yazdığın yazılarla göze 
girersin ... 

Bilakis, dostum, bilakis 
gözden dü§ersin . Sen de pek 
ala bilirsin ki, o, çareye bat 
vuranlar (pay) larını aldılar. .. 

Sözünü bitirmeden evel , 
şunu da bil ki muhterem 

Feci şey 
Tren bir adamı ikiye 

böldü 
Haydarpaıadan hareket 

eden 46 · 50. No lu tren Su· 
adiye istasyonundan geçer· 
ken Kartal çimento fabrika· 
sı amelesinden Araçlı Aliye 
çarpmıı karnından ikiye 
bölerek öldürmüıtür. 

Muhsin Naim B. 
İstanbul mıntakası ticaret 

müdürü Muhsin Nnirn B. in 
ticaret mümessiliğine tayin 
edileceği yazılmıştı. Bu haber 
teln:fp edilmPktedir. 

kahraman , senin yazılaı m , 
çıkmıyor diye gazetemiz hiç 
satılmıyor. Geçen gün Avu
kat Orhan Mithat bey de: 

- A yol, bu yazılardan 
artık itıtif ade edemez oldum, 
diyordu . 

Sonra , pala vralarınızı 
dinlettiğiniz, daktilomuz ile 
ilan memuremiz de sizi 
dört gözle bekliyorlar. 
beı kuruı getirip: 

- Cevat beyin yazısı 

olan bir (Yarın) verin diyen 
yok. 

Telefonla yarın müdürü 

umuru Cevat beyi, Yarın 

tahrir müdürü Cevat beyi 
( Yarın ) nın eli kolu olan 
Cevat beyi soran arayan yok. 

1 
Kendinize busüsü vermfısiniz. 

Bize acımıyorsan bun· 
-.--------------...:........;.__~~ --------------------~ ~-------------------=---..-.----
(Yarın)ın Halk Diplomatı 

Sürd 
Agop 
Mezarlığı 

Belediye ile ermeni baş 
papazh~ı arasında Sürp 
Agop mezarlıgından çıkan 
davaya dün dördüncü hu· 
kuk mahkemesinde devam 
edilmittir. Ev•ela papazlıtın 
vekili demiıtir ki : 

Papazlık , bir ıahsiyeti 

hükmiye olan E>rmeni cema· 
atının mümessilidir. 

Bu itibarla tasarruf ve 
temellük hakkı vardır. Sa· 
niyen bu mezarlık bize ait 
olmasaydı. belediye bu me· 
zarlığın bir kısmını para 
mukabilinde istimlak etmez· 
di. Aynı zamnnda elimizde 
bu mezarlıktan satıılara da· 
ir mubayaa senetleri var
dır. Bunlara ait olan 16 ve
sikayı takdim ediyorum de
mittir. 

Bunu müteakip belediye 
avukatı da: "Bu ıahsiyeti hük· 
mlyenln dini esaslara istinat 
ettiği ıöylenildfğini fakat Te§· 
kilatı esasiye kanunu mu
cibince bu kabil tasarruf 
kabiliyetini haiz dini esas· 
!ara istinat eder, hükmi, 
§ahıslar bulunmıyacağını " 
söylemiıtlr. 

Ayr1ca mubayaa senet· 
lerinin de hpuda kayıtları 

olmadığından hukuki kıy· 

met ifade etm;yeceklerini 

zikretmiıtir. Heyeti! hakime 
vesikaların tetkiki için mu
hakemeyi 18] nisana talik 
etmfıtir. 

Darülfünun divanı 
Darülfünun divanı per· 

ıembe günü toplanacak ve 
uzun uzadıya ihtilaflara se· 
bep olan Rasim Ali Beyin 
fizyoloji kitabı meselesini 
bir karaıa bağlıyacaktır. 

Divanın sülüsanı ekseri· 
yeti karar verirse, Rasim Ali 
Beyt> kürsünün terkettirile
ceai de rivayet edilmektedir. 

Boğazlar komisyonu 
raporu 

Boğazlar komisyonu se· 
nelik raporunu Cemiyeti ak· 
vamla ali.kadar devletler~ 

göndermittir. 

lara merhamet et dostum. 
Hülasa, son sözüm ıudur • 

- Gene seni yanıma 
alır, yazılarını da neırede· 
rJm. Bu kadar hiddete lüzum 
yok, maulm ya, Bakırköy
den9 ahbaplığımız vardır, 
bakJ ... 

BÜRHANETTlN ALI 

Memleketimizin her kö· 
ıesinde muhtelif gazete ~ 
mecmualar intiıar ediyor • 
Adetleri her halde pek çok 
olmayan bu matbualar hak· 
kında bildiklerimiz tam ve 
ıumullü olmasa gere1'. . 
Mu h t e 1 i f vilayetlerimizde 
kaç yevmi gazete, kaç haf· 
talık mecmua çıkıyor ve 
bunların janrları nedir bil
miyoruz. 

Tesadüfen elimize geçen 
bazı nushaları hayretle 
karıılayoruz ve ancak o za· 
man böyle bir gazete ve ya 
mecmuanın mevcudiyetini 
anlamıı oluyoruz: Ne gaflet! 

Türkiyeye ecnebi bir 
meslektaıımız gelse, bize, 
nekadar gazete v. s. çıktı· 
ğını ve münderecatlarının 

mahiyetini sorsa, verecek 
hiçbir cevabımız yoktur. 

Burada laalettayin bir 
rahsı kastetmiyoruz. Mevzu· 
ubahs mesele ile alakadar 
makam, pekala, matbuat 
müdürlük veya cemiyeti 
olabilir. Fakat, mezkur mah· 
çubiyet ıeklinden sarfınazar, 
kendimiz için de aynı nok· 
sanlığı.hissetmekteyiz. Mem· 
leket dahilindeki neıriyat 
hayatım t:akip etmek iste· 
yen bir vatandaıımız, bu 
emelinin tatminine imkan 
bulamaz. Çünkü,nereJerde, P 

gibi §eylerin ortaya atıldığını 
bilmediği halde, öğrenmek 
için müracaat edeceği hi~ 

bir vesika yoktur. Halbuki, 
bazen vilayet gazete ve 

· mecmuaları içinde, memle• 
ket irfanı namına çok mil• 
him tetkik ve tetebbülerı 
r:ıstlamaktayız. Yazık değil"' 
midir ki böyle mühim me'f• 
zular etrafında yapılan net' 
riyattan haberdar olama• 
yalım? 

l~te, bu hususta ya mat• 
buat müdürlüğünün ve y• 
ceır iye tinin uhtelerine dil' 
ıünen bir vazife vardır 

Her 11y, muntazaman mat' 
buat broıür1eri ne§retmeJı. 
Temenni ederiz İd, bize bd 
satırları yazdıran hütınü nt 
yet, alakadar makamları dl 
harekete getirir! Jf Jf 

Müdürünü vuratl 
• • 
ışçı 

Haliç ıirketi Jıletme rJJt 
dürü Celal Beyi bıçatıl' 
cerheden Sait dün te;ıJ 
edilmtıtir. Yakında ağır"'° 
zada muhakemesine bati" 
nacaktır • 

~--------------------- l 
Karagöz ve Asya --------

Karagöz lranınızı ı(zclim, ıördüm. Her 
yerde dostluk gördüm. Yalnız, her ıey eski 
hamam, eski tas. 

Çinliler arasında - Ben açım. Ya haıı· 
nı verfrıin, ya ekmeğimi ? 

Karaıöz - Gandi Hazretleri, bu f aa· ı Japon yalıt- Sefa geldin, Karaaöı JJe'I' 
liyet iyi amma, Hint milletini dini taassup Japonyayı nasıl buldunuz ? 

1 
el•"'' 

tan kurtarmadan bir teY yapamazsınız. Karagöz - Gezdim, ıordüm, • 11 •e,a,I 
İranlı - Altınımız yok, Karagöz efendi. 

Karagöz - Her gün bu kasaplık ta ne ? 
Biz, Çtnlilerl uslu adamlar bilirdik. Dünyanın sermayeıini ıetirmiıaJnlzı 91e 1 

ne geçmitainiz. Ne alil 



YARIN 
::; j 1 

Sahife 3 

masonların 
Tarihini 
Detiştireceklermiş 

SON HABERLER 
Koponlar 

meselesi 
(Birinci aayfadan deoam) 
sinden ziyade T6rklyenin ik· 
tiaadl ve mali vaziyetinin 
tetkiki mevzuu bahsolduğu 

noktaıından ısrar ederek bu 
maksatla bundan evvel dü· 
yunu umumiye meclisinin 
.illUrahhaıllU'ile AnkMa' da 
iki defa sebkeden müzakere
leri habrlatmakta ve bu 
müzakerelerde almmıı ka· 
rarlara iıUnaden ve düyunu 
umumiye mecliıi murahhas
larınuı arzularına tevfikan 
Tilrkiye vaziyeti maliye ve 
lkUsadlyesinin bir m6teha1-
sıs tarafından tetkik t:dlldl· 
fi ve bu zatın raporunu ıs 
eylaldanbe":"i vermtı bulun· 
duj~ ifade edilmektedir. 
Tirldycde tetkikat ter~ eden 
mGt~auıı diyunu umumi· 
ye meclisi mur,ahhaılarının 
dahi anu ettikleri zattır, 
yan~ ıahsın M. KtatUr. 

(Birinci sabifadan devam) 
Bu huıuıta biltGn Kardeıle
rin !hatıratından nıüstefit 
olacatız • Muvaffakıyet di· 
lerken çok m6hiın ve ağır 
bir vazf f eyi. deruhte buyuran 
Gıtatlarımıza huzurunuzda 
tükranlarımı arzederim • 

Kavanin Encü"'811i -
Kanunlarımızı tetkik, ihtiyaç 
Ve adabnııza göre tadil veya 
tertip etnıek üzere teıekkül 
eden kavanln enc6nıeni fa· 
alt yete geçti: (Birinci Bü. 
Na •• Cevat Abdürrahim, liü· 
Jilk, Hatip lımail Ratıp, 
Bo:. Kl:. Maa:. Tıngıryan 
B 8.) gtbf kıymetli hukuk· 
finaa üdatlarınııza mnva· 
fakı yet dileı im. 

Biilten.-KK. •• hangi m1:-
denl, ilmi bir teıekkül vaı·· 
dır ki b•r b6lteni olmasın ! 
Türk Maı ••• ları bu elim mah· 
rumiyetf bertaraf ederek me
deni ve ilmi varlıklaranı 
göstermelidirler. Bunun için 
hiçbir Tiirk Maaonun küçük 
bir fedaklrlıktan çekinme~ 
Yecefine emlninı. Bu ıayede 
KK.. ımızm kıymetli maka· 
lelerinden mütekabilen müs· 
tefıt o lacafımız gibi bü

tün dünya Mas .. .luğunu 
. allkadar eden hususattan 

da haberdar olabilecefiz. 
Mah ••• Murahhaı KK •.• 
I• at meraılmi mGnaıe

Ule bir çok Mah ••• !erimizde 
bizzat bulundum... KK ... 
imin samimi temennilerini 
dinledim. ~ıeıleğimiz hak· 
kında gösterdikleri derin 
alakaya ıahit oldum. Bu 
temenni ve tezahüratın ben 
de bıraktığı teıir albnda Tür
kiye Mas ... lufunun terakki 
ve tekimülGne, mefk6renin 
reallze edilebilmeat eıbabı· 

nın ihzarına taall6k eden 
dflttlncelerimi kısaca, fakat 
açıkca ıöylemeği muvafık 
buldum. Görgil ve duygula· 
rımın doğruluğundan ziyade 
.. mtmfyetine emin olmanı· 
zı rica ederken yalnız K K. 
hnden bir ıey temenni ede
ceıım : hisse detti, vicdani 
idaa el maılahata deiiJ, ha· 
ldkate serfuru edelim ! ... 

KK •• , Mas .• luiu yanlıı 
tel&kkllerden kurtarmak için 
•adede girmezden evvel bir 

tkt noktaya temas etnıek 
latertm. 

Maa... ideali nedir oe 
118 olmalıdır? 

.,,_ Bu muphem ve milğlak 

Son 
iki gü:n 
intihabatı 
Ankara, 5 (A.A) - Son 

iki gün zarfıncla isimleri a· 
,ağıda yazılı kazalardan 
mütahlbisani intihabatı fır· 
kamız namzetlerine rey ver· 
mek sureUle hitam bulmuı· 

tur. 
Şimdiye kadar müntahl

bisani intihabı ikmal edilen 
kazalar 231' e baliğ olmut· 

tur. 
Kazaların isimleri: Mıbahç

cık, Pazarcık, Sinop: merkez 
Maydos, Teki~dağ "merkez,, 

Darende, Bayramiç, Malkara 

Su,ehri, Kuşadası, Şarköy 
Osma11eli, Serik. Mudurnu 
Pütürge, Kurkudeli, Meraı, 
"Merkez,, Hendek, Manavgat 
Ya !ova, Keıan, Bozcaada, 
Bodrum, Kavaklı, Tercan, 
Saray, Emet, Burdur "Mer· 
"ez,, Seydigazl, Seydiıehir 
Cihanbeyli, ligın, Hadım, 
Ereğli, Ermenak. 

tabiri bır tarafa bıraka ak 
kısaca meıalmizin hedefi ne 
almalıdır? 

KK ••• , T6rk maı •• .luğu 
yainız 6frenir, süriiklenir 
bir makine halinden, düıii
nGr bir cemiyet haline ge· 
tirilmeli ve hedefi fert ve 
ahllk ıahasında tekamülü. 
ne filen çalıımalıdır. Bu· 
nun muayyen bir modeli, 
ölçülmüş bir hududu yok· 

tur. Yalnız Türk Mas. •• luiu 
için teıbit ve tayin edlbit 
btr ıey Y&Hfl oda memleke
te ıfyaıl cereyanlara karıı· 
mamak, meaalıinl yalnız 

halkın içtimai, Fikri ve ah· 
lakı ıahılyetlerlnfn tek&mG· 
Ulne haıretmektedır· Bu 
noktayl Murabbaı KK. imin 
busunrunda açıkça ve res· 
men tebarOz ettirmek iıte

rim. Her Mas •.• nunu bu 

ide-.le olması pe~ tabOc.lir. 
KK •• m, Maı •• camlasıQID 

kudreti, mlntesiplerinin fikri 

ve ahllki kıymetleri ve di· 

fer taraftan da faalJyetlerile 

ölçOldGfüne nazaran meıa· 

imizln tik hedefi Mn ••• kt·d· 
retlni yilk eltmek olmalıdır. 
Mabetlerfmızde kazılan, yük 
selen bu kudret yavaı yavaı 

Tiirk tarihinde .... ~ 

Yunanistanda Spor Faaliyeti 

Yunan Takımı 
Şeref Beyin yapmakta olduğu 
Müzakerat Henüz Neticelenmedi 

Atina, 5 ( A. A. ) - Y t:nan takımının maç yapmak 
üzere lıtanbula hareketi için Şeref Beyin yapbfı müza· 
kere henüz neticelenmemiştir. 

Mumaileyh, bu hafta zarfında İıtanbula avdet ede-
cektir. 

Atina, 5 (A. A.) - Yunan futbol takımları arasında 
ıamplyonluk müsabaka. larına bugün. deva.ın edilmlıtlr. Se· 
linlğfn Aris takımile Atinanın ApQllon takıml birer sayı 
ile berabere kalmışlardır. 

Bu müsabakada Şeref Bey hakemlik etmlJ ve fev· 
kalade güzel bir intiba bırakmııtır. 

Selinik, 5 ( A. A. ) - Bugün yapılan futbol maçla
rında lrakvit takımı Pirenin Atmikon tftkımını bire karıı 
2 sayı ile mağlüp etmiıtir. 

Cuma günü maç yapmak üzere Selinığe gelecek olan 
Bulgar takımının Perıembc günü muvasaletine intizar 
edilmektedir. 

İng~liz 
Kralı yeniden 
ha~taiandı 

Londra, 6 (A.A) - İn· 
giliz Kralı, hafif bf r soğuk 
algınbğından mustaript:r. 

ı muhiti fçtimaımizde bekle-
1 nilen fikir lnkilabını hazır· l !amalıdır. KK •• takdir eder-

i 
siniz ki fikir inkilabı tecrübe 
tübü içinde hikemi veya 

. kimyevi bir bad~ıe gibi hemen 

gözle takip ve elle hissedile 
cek kadar basit de~lldir ! 
Bunu gorebilmek, hissede
bilmek ancak ahlafa mü
yesser olabilecektir ! 

Türk Maı... lufanun 
lıaralıtari nedir ve ne ol
malıclı 7 

Y aptıjım tetkikatdan 
mOıbet bir fikir alamadım. 
KK •• , Ya çok mütekldiz ya 

lzmit'te 
Bir t --:~yyare 
yere indi 

Ankara S (A . .f\)- Avus
turaly aya seyyabat maku· 
dile uçarak lıtanbula ge· 
len ve lstanbuldan seyyaha· 
tine devam etmek iizere hare· 
ket eden tayyareci Brood· 
bernt, tayyaresinin motö· 
rüne arız olan bir ıakatlık 
neticesinde lzmitin ıtmali 
ıarbiıin~kl yağcılık köyü· 
ne enmefe mecbur olmuı· 
lur. 

Mumaileyh, tayyareıinin 
tamiri ile meıguldür. Tay· 
yare, 120 beygirlik Jibsi mo· 
töril ile mücehhezdir. 

32 seyyah geliyor 
Buııa~ Parla Yllpurile 32 

~man seyyahı •eliyor 12 
Mayııta Oayano yapurile 21 
Mayııta Monterose vapurile 
birçok A.lma11 Myy4hlan 
aelecekt4"· 

J lngiliz 
Müstakil 
Amele fırkası 

Londra 5 (A.A.) - Müı· 
takil amele fırkasının ıene
lik kongre•i dün Scarborou· 
gb'de toplanmııbr. lçtimaa 
riyaıet eden M. Makıton, 
Mak Donald kabiııedntn ta
kip ettiil ılyaaete itiraz et· 
mit, bu kabineyi bilhaua 
mu haf aza kir fırkaııbın bir 
yardımcısı olmak mevkffne 
girdiğinden dolayı muaheze 
eylemfttir • 

Roman yada 
Kabine buhranı 
Bükr,eı, 5 (A. A) - Baı· 

vekil M. Mlroneıco'nun lıti· 

fa etmeıi &zerine Ro~nya· 
nın Londra ort• elçiıl M. Ti
tuleıco müstacelen BGkreıe 
çafırılmııtır. 

Bükref, 6 ( A.A ) - M. 
Titulesco, kabineyi teıkile 
memur ~dilmlıtlr. 

Bir mektup 
Yarın gazeteılne: 

lıtanbulda çıkan bir mec· 
mua boyuna bea~en bah· 
setmektedir. Şahıımı ken· 
dileriııe destek ittibaa et\e
rek muhayyel eser ve ha· 
rikalarını efkirı umumiyeye 
ilin edenler hakkında 

birıey söylemiyeceğim. 

Tahrir hayatında, nifak 
ve fesat hiç ıevmedtğlm bir 
ıeydlr. Benden hararetle 
behseden bu mecmuaya 
biraz ıuur ye meıleld p
ref ta vli::re ecı.. ye kimae
den methiye beklemedflJml 
beyan ederim elendtm. 

8· 4 .931 
Ertalrııl $•m•etlJln mOnklr, ya çok muhafazaki· 

rız, ya çok m6ceddlt ; ya 

çok mate~aliıtiz, Y• çok 
ıpritualiıt. •• ---·• "Y aıun,, ın ·•--... 

Halbuki , KK. m , her 
hangi te19kkGI olursa olıua 

m.esalnJn ahenktar olabil· 
mesi için mucyyt!n bir ka· 
rakter arzetmeıl IAamdır. 
Şu hAlde TOrk mu. lufunun 
umumi karakteri tetkik ve 
tespit edilirken b6tün mil· 
liyetle, dinle, cümhurtyetle 
münasebet ve alakasını a

raıtırmak muvafık olacak· 
tır. Bu münaıebatı ıöylece 
hulisa etmek milmkClndQr : 

(Deoamı oar) 

salisin huzurunda bir medl 
aktedildf. Tesadüf eıeri ola
rak Napolioııun (Ye Vtatül) 

Küçük llinları 
''V ~ arın,, karilerine bir hizmet edebil-

mek emelile küçük ilinlan aş~ğıdaki şart· 
larJa 10 Nisandan itibaren kabule başlıya
cakbr. 

1 - 5 kelJme bir aatırcbr • 
2- Her ıatır l\,!in 5 kuruı öcret allnır • 
3- Bir def adan fazla neıredilecek illnlardan yiizde 

ıs tenzillt Yf.pıhr • 
4 - Kllçük fllnlar her gün neıredilir • 
5- lıteyen kariler intihap edecekleri rumuzla 

'gazetemizi adreı g9sterebllirler • 

2E2!! 

SöziimGzü tutmakta bQ. 
yilk fedaklrlıklar thttyar et· 
ttk. 

Son Ankera müzakere
ılnde anılmıı olan kararla
ra göre müteha11ıı raporunu 
verdikten ıonra d6yunu u· 
mumumiye mufahhaıları tek 
rar Al)kara'ya gelecekler ve 
bu raPorda elde ol,rak me
sele tekrar müzake edlf e

cekti. M4teba1111 raporunu 
verdiif halde d6yunu r umu
mi ve murahhaslan Ankara· 
ra'ya ııelmfflerdir. Maubaza 
Türkiye Cümhuriyetl hiikö.· 
meli son müzakrelerd1tn ve
rilen karatlara ıadık olarak 
düyunu umumiye aenelik 
tak •itinin üçte birini banka· 
ya tevdi eylemekte devam 
etmlıUr. BOUla Dtbayanıa 

ııeçirmekte oldııfu mülhit 
baı~rana nuar•n bund yap
mak Tiirkiye için aliz t•tmak 
heaabına bGyGk bir fedaklr· 
lıii ihtiyar etmek demektir. 

Yeni milzakereler Anka· 
radamı yapılmalıdır.? 

Yeni milzakerelerin ne
rede icra olunacalı bahıına 
ııellnce cumhuriyet bilkdme· 
ti evvelce verllmiı olan ka
rarada mutabık olarak bu 
mlzakerelerln Parfs'te defif, 
Aokarada ypılmaıı daha 
muvafık olacafı mutaleaıını 
ileri silrmektedlr • Ameli 
noktal nazardan bu ıuretle 
hareketin muhassenatı var
dır. T,tkık oluraacak vaziyet 

Tlrkiye'nln mali ve iktiıadi 
vaziyetıdir • Bu vaziyetin 
(Deoamı 4 iincii aalııfede) 

.ANilftflALI 
Etniki Eterya teşkil~ 
MahaTriri: Arif Oruç 

nehri kenanndan yazdıtJ bir 
mektup ta Selim ıaliıln eli
ne deydi. 

da teıci etti. Subaıı elli si· 
li.hlı ile Kınalı adaya geçti. 
Yanında iki top ta vardı. 
Kınalı adaya ıu almafa ge
len lngllfzleri menetmek fı· 
lıUyorlardı. lngllfzlerle mQ. 
ıademe ettiler. Fakat hep 
ada dı:ıfındaki manastır te• 
pelerine taha11un ettiler. la· 
gilizlere teılim olmadılar. 
[3] lngilizler lstanbul ıula
nnda on bir g6n kaldıktan 
sonra on iktnct ıabahı yelken 
açıp n6mayiıler yaparaktan 
çıkıp gittiler. [4] 

•fHlar lnımz ittffalrmın mubafa· 
zası efklrında bulanmuı ise er de .. 
llAh., Dedikten sonra Aıım efendi 
lnghiz donanma11nın lıtanbula ı•I-
. esi v ehi mefJ'U tızere hlfgfinl 
beyan eylemff lıe de •. Aıım efendi
nin rlvayatı dalai edlllel ttfl.ye de
ffldlr. Diyor. 

'!!!!!Ilı 

Yazan ıara7ın Enderun nazırı ve 
blnaenaley en miinevver olmaıı 
lb m Celen b"r adamıdır. Fd: .. t, 
lngfllz amfral gemilerf,.f terke •ent 
naııl kadıköyiine gftl? fbrahfm ket
hiidaya bubdar emniyeti nr mh!J? 
Yoksa evvelce görlJfDldiifD gibi 
tercilmanlar mı gidip geldi? Bu 
noktalar da efkArı tulandıtıp cıcık
lfyacak fey erdir. Belldde Ebubekir 
cfe.ıdlnln rivayetler"dfr. Fakat Ebu
bekir efendi saraydAkl meclfıte ket-

-36-
........ d ak Selim salis vaziyetten 
ft.- onanmaaı fAID Sa d ki k dın 
~~ (Kınabada) önlerine ümits ·zdi. dray a ~ı akl • 
:-.... 1 I 8 1 ferya ı ve ç•• ı arı 
L r edJ. ngiliz aeflri a- arın ince kalpli 
01lli - d eli musiki tin•• ve 
'l'Gr 1e bir takrir ıon er . • adi ahı milteat.ı etmif ür-
'laa k donaQmaunın kendı· :,u.!a ti Karinlertnden 
-ıt: tealiminf, Rnıla~la ıulh İsma:. )•beyi [1] franıız el-
ltıq 'Qf, lnıiltere fttıfakının {ısine 16nderdi. Fransaya av 
tç ldtnt iıUyordu. Evveli dUnl nazfkAne blldlrttl. [2] 
~ 16n mGhlet vermlttL Sebeıtfyanl derhal reiı 
ltıfı et takrtrinde: Fransız OlkOtpe efendiye gitti. Mil· 
~~t (Sebeıttyaninln) lıtan· esir ı6zler ı6yledf. Sellaı 
'de •ıı çıkvılma11nıda talep (l I (Dır.lyo) dıhat) Bey naauıı· 
lıad tek bu milhleti üç saate da bir zabit ı~aderlldlflnl >azar. 

1"-ltti. (2) Cevdet c. 9 s. 113 

Napoleon: Tilrkleri let
ci ediyor , Ruıları arkadan 
vuracafını ı6yliyordu • Na· 
poleonun mektubu Seltm 
ıalisin ceaareUni arttırmaya 
çok yaradı • lıtanbulun her 
tarafı tahkim edildi. Hatti 
Kadık6yl6 bet alb ıerden 
geçti • Bir aandal ile Kınalı 
adaya geçUler. Bir kaç lngi· 
Uz aandalıda Kınalıadaya 
ıu alma} a gelmiıtl • Serden 
geçitlerin aralannda muaa· 
deme olClu. Yedi, sekiz fngi· 
liz maktGI dGttil • Oiierlerl 
de eıir edildiler • 

Estrlertn içinde ln,ılfz 
amiralinin genç oflu da var· 
dı. Bu hidise Kartalhlan 

(3) A11m c. 1 s. 223 
(4) Enderun nazır1 Ebubekir 

Efendi mecqıuuı: vak'af cedit s. 16 
Cevdet pıp merhum e. 8 s. 118 de 
•lnctllz donanmHının bogazdan 

tıtr•11f•1ıini ,ve lnglllz elçfıfaln fit 
e • ne hemen muvafakat olunma
ıının: Bazı ricalin lnglllzlerl hıffyen 
davet ettikleri ıayıııa.ı:ıa atfedildi -
flrıf 8!11Uyerek:Dı '1 ıt ı ricalden 
lbrahfm kethli" , ve aafr ı:'elralk 

Eba elrlr efendi meemuaı nın: 
so 14 Raayaya flAnı harp meı'elesi 

miinakap edilen meclilte kethlda 
lbrablm efendfn 'n koynundan lnımz. 
P.eflrllllıt takrfrlnl çıkardıjfını iddia 
etmuf berinde durulacak aes• 
eledir. Acaba ba zat bu takriri 
ne .. 1&hl7etle almııtı? 

hlda lbrahfmln koynundan lnglllz 
akrlrf çıkan ıi!ınl kat'lyetle iddia 

ediyor. Çünkü kendide n ecUıte bu-
lunmuftar. Aıım efrııdiflln riv yet

lerlde mDhfmdfr. Asım c. 1 s. 
327 bak. gene Ebubekir efendi, m.ıc nu-

aımın il ıneı salıffesinde: •faefHz * * 
donumaıının lstanbala ceıe.ııının Jti•zar ---~ 
onbfrlncf geceai lnımz amfralı ı·--~ ---
(lımit) in lncm.ı Mabmat efendinin 
Kadıköyiindelrf rahi hAne1lne davet Arif Oru~ Bey hapi•· 
edlldljinl, lbrahim kltlald• da !tazu hane la~•4ahaneıinde laaı· 
oldutu halde g6rtı1aıc1qı • "' ba- tadır. Haatolıfı ıimdililı 
nun lzerfn• ertesi glbı lapuz do· bu ciddi mev%u ile ııfraı· 
nar. ma11nın yelken açıp blllhedfı 
glt:nlf olduğuna. lraydtdfyor. lhU- ma•ını ue yorulmaıinı 

mal bu dıt, Cevdet pafa merhumun menediyor. Bu itı·barla 
Jr•rdettıtı gibi Aıam efendinin rfva- bir m'iitldet ifin telrilca 
yetlerlne bıtıııer. Fakat kuvvetle tealaha f .1..t .,. teyit ve tevıft ect~r. Her halde re a rıyaca11 ır. AG 

tamft~ de er mes' ı dfr. ÇDnkil: rilerim;zJen 6sitr ve af 

....... llllımıııidmimkmrıiam ........ I 
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Kıskanç 
Karilerimden birinden ıu 

mektubu aldım. 
Sırdaı Hanımefendi, 

"Yarın,, aazetesinde in
tiıar eden yazılarınızı bü· 
yük hır alaka ile okuyo
rum. Dıier hanımlara ver
diiiniz nasihatları gayet 
makul buluyorum, rica ede· 
rim bana da bir akıl aıreti
nfz. Benim kocam pek kıs
kanç buna karıı ne yapayım? 

Koca 
Muhterem Hanımefendi, 

Kıskanç e"keli ibticlai erkek· 
tir. insan medenileıtikçe bu 
histen kurtulur. 

Fakat kıskaçhk muhab-
betin bir iıaretidir. lnıan her 
bentmsedifl ıeyi kıekanır. 
Kııkanç adam bu ahlakın· 
dan hiç bir zaman vaz 

ıeçmez. 

lbtidai bir erkek seviyor 
sanıE t.ocanızın bu tıkence· 

lerlne tahammül ediniz. E· 
ier tahammül edemezıeniz 

bu adamı delfıtirlniz, daha 

Benim herıeylme karııı· 
yor. Ne sezebiliyorum ne 
ıiyineb;liyorum ne de bir pn 
rahat nefes alıyorum. Haya· 
tımız mütemadi bir didiım• 
içinde g~çiyor. Halbuki ben 
kendisine eayet sac.atım. 

medeni bir kocaya varınız. 

Bu sedakatimi ınandırmak 
ve meı'ut bir hayat ıeçir

mek için ne yapayım? Ben 
bir çare bulamadım. Ceva· 
bınızı bekliyorum. 

Edtmede 

Ecllrne 
Cavidan 

Cavidan Hanımefendiye. 

izdivaçla medeni koca· 
nın, iptidai kocadan daha 
iyi veya daha fena oldufu· 
na dair size ıöyliyeceilm 

söz yalnız budur. 

Sevilen koca iptidai ıe· 
vHmtyen koca medeni ol-

malı kocanız ılzi kıakanma· 

mala baıladıfı zaman ina • 
nınız, bana bedbaht olacak-
sınız. Sırdaı 

~--=-

- -Ali Ticaret mektebinde 

Müderrisle Talebe Arasında 
Çıkan Hadisenin Son Safhası 
Alitlcaret mektebinin ulu- ı ileri hakkında biç bir ıey 

mu aliye kıımında müderriı aöylememlıtir. Ancak mek-
Vehbi Beyle talebe!er ara· tehlmizin eıki t a 1 e heleri 
aında vukubulan hadlıeyi ile yeni ta 1ebe1 eri 
dün aynile yazmııtık · & arasında müıbet bir kudret 

Sabah gazetelerinden birin• farkı olduiundan müderris· 
de hadise tabir edilmlıttr · lerlmizden l izi daha ziyade 

Diin talebe cem~ettnden meıpl otmelerini ve yor-
bu buıusta bir tavzih aldık. malarmı ricaJadığımızı ıöy· 
Ayn neırediyoruz: lemiıtir. 

"-. unkü Millfyet gazete- Hadisenin tavazzuhu için 
sinde iktisat müderrlal Veh· yazımızın neırlni iıtirham 
bi beyle arkadaılanmız ara· ederiz efendim,. 
ıında vuku bulan hadiıe Yarm. - Dün bu hu· 

yanlıı yazılmııtır. ıuıta yazdığımız 'yazıdaki 
Reiıimiz miliiyet muhar- "hidlae,. kalemleri "badire,. 

ririne mtıde,·rislerimizin ha- ıek!lnde . çıkmııbr. tashih 
zırlanmadan cerse girdik· l edJyornz 

Bekleme yerleri 1 ;Yağcılar 
Belediye ile Tramvay lstanbula, henüz, yemi 

'

irketi araımda, bazı mu· ve taze yaflar, külliyetli 
ı miktarda gelmemlıttr. Maa· 

3 wyen yerlerde üıtlerl kapa 1 
ı maffb, 15-20 güne kadar 

bekleme yeTleri inpıı ka· mebzulen gelmeğe baılıya· 
karlastırılmııtı caktır . Bu ıene, Rusyadan, 

Son günlerde, Belf'diye mOhlm miktarda Siblrya 
Şirkete, kııın geçmekte ol· yafı gönderllecefi ve fiatla-
duiunu, yapılacak bekleme ra tesir yapacağı söylen· 

yerlerinin bir an evvel inta· mektedir. lstanbulda, geçen 
s.nı hatırlatmııtır. seneden de fazla yat kal· 

mııtır • 
Şirket, bugünlerde ite Bunun için, yağın, bu 

baılıyacatını Belediyeye bil· aene çok ucuzlamaaına mu-
dirmlftir. hakkak nazarfle bakılmak

mevzuu la, veıaikide bittabi 
Türkiye' dedir . Alınacak ha· 

rarlar gayet mübım olduiu 
bu ıun mua .... hhasiarla bera· 

tadır. 
latanbul yağ piyasasıbın 

alacaiı bu vaziyet, beledi
yeyi de faaliyete aevketmlt· 
tir. Zira bircok yağcılar, 
ellerindeki yağları ucuz ıat
mak ve yeni mahıul gelince 
ellerinde stok mıı.l bulun· 
durmamak gayesile, stok 

w 

Dumping 
Karşısında 
Dünya Ve Biz 

(Baş makaleden deıJam) 
vünmek manasızdır. Asıl rne· 
sele, Rus ihracatının bey 1el
mi1el Ticaret alemlle bir 
alak .... sı olmaması, beynel
milel sermayeye karıı bir 
rakıp vaziveti almasıdır. 

Şahsi teıbbüs, sermaye 
ve mülkiyetle alakadar olan 

bütün milletler bu cephede
dir. Sonra, demokrlll dünvanın 
btlhıal usulüde baeka ttirlüdlir 

Hiç bir zaman, Rus fiyatına 
rekabet edemez. Belki bu
gün, birkaç madde üzerinde 
kalıyor. Fakat, hem yarın 

f azlalaıacak, hem de bu 
günkü rekabet maddelerinin 
piyasalarını b o z a c a kttr. 
Dünyanın tlcaıet muvaz~ 

nesi, 0
/ ı S • 10 nisbetinde 

delil, 0/ 0 O derecesinde bir 
ziyana tahammül edemez. 
Bu r vaziyet karııaında, ya 
Ruı usulilnü almak ve ya 
Rusları demokrasi usulüne 
çevirmekten baıka bir siya· 
set takip edihmez. 

Demokrasi medeniyeti , 
evolutionist in1c1niyetçlliiin 
ifadesi olan bugünk6 siste
minin dofruluiuoa "anidir · 
Bunun için, Ruı emtiasını 

hududu dahilinde bırakmak, 
cihan piyasasında bil&. ve 
bilvasıta sattırmamak mec· 
buriyetindedir . Ruslar ise, 
dahili ıiyaıetlere müdahale 
ıeklinde hareket ediyorlar · 
Bufdaylar, Fransız kabine· 
'erfr,f dGfOriip çıkanyor • 
Makine, Vapur, Şimendifer 
slparlı1erl Almanyada dah11t 
bir siyaset mahiyetine geti· 
rilmek isteniyor. Bu vaziyet, 
bugünkü dünya için bir 
tehlike teıkil eder . 

Dumping'ln Türkiyedekl 
tekli,~ bllvaııtadır. Bil cep· 
besi Tfirklyedeki ecnebi 
maUanna dlier cep
heıi de ihracat pazarların· 
dakl Türk mallarına karıı· 
dır. Son zamanlarda Rus 
kauçuk manlf&turaıı Türk 
piyasalarını istilaya bal adı. 
Arpa tütün ve afyonlarımız 
ise, Almanya'da Rus malları 
karıısında kaldı. 

Bu vaziyetin sonu, Rus· 
Jara boyun etmekten haıka 
hlrıey olamaz. Çnnkü, Rus· 
lara rekabet etmek için Ruı 
uıulüne müracaat ~tmekten 
baıka çl're 'oktur. Demok· 
rat Türkiye, tarihtn en bü· 
yük bir meselesi kartıaında 
bulunuyor. Şüphe:dz, mem• 
leketin menfaatini insaniye· 
tin taaliılle birleıtirecek bir 
formül bulmak vazifemizdir. 

Naci ISMAIL 

Hamparsom Adliyeye 
verildi 

be e .. ıalah:rettar ricah· 

mtzin yakından görüp ta

kip etm~kr müzakerelerın 
selamet ve sur'ati namın 

düyunu umumiye mecliı.nce 
de muvafık ıörülmelidir. 

yai1· rı taiıft etmektedirler. 

Geçen giin meydancıkta 
zuhur eden yanıında sobacı 
Hamparsumun yanan dük· 

kanının 6000 lira sigortalı ol· 
dutu anlaıılmıttır. 

Düyunu umumiye mec· 
lislnln dahıl olduğu yeni yol 

daha ziyade muslihane add· 
olunabllır. Hilkumetbnlz ise 
meıeleyl iyi ve kat'i hallet· 
mek için en halis bir hOsnü 
nıyetle mücehhez bulunuyor. 
Türk cevabı dabj azami mus 
lhe.ne olmak eYaaf ve ,eral· 

ti.Dl ha;zdir. 

Bunu nazan dikkate a· 
lan Belediye yaf imalitba· 
nelerini ııkı bir teftite tibl 
tutacak, yalların tal· 
fiıine meydan vermiyeeektlr. 

Afyon kaçakçıları 
Bet gün evvd Hollanda 

vapurandan 164 kilo afyon 
kaçırılırken cilrmiimeıhut 
halinde yakalanan Sabri, 
Ceork ve Hüseyin baklana· 
dakl evrak ikmal edilmtı Te 
adliyeye •erilmittir• 

Bu huıuıta Eminönü 
merkezi yapmıı olduğu tah· 
kikatı ikmal ile Hamparıo· 
mu Adliye •ermitUr. 

Sarı Ihsan yakalandı 
Kendısfne belediye me 

muru ıüıü vererek, aahte 
makbuzla esnafa ceza ke
ıen Sarı Ihsan, yakalanmıı 
ve mOddel umumiliie ve 
rilmlıUr. 

Defterdarlık 
Alınacak memurların 

evrakı 
Defterdarlığın alacağı 

memurların bir müddet evel 
imtihanları icra edilmişti · 
Bu imtihan evrakları tetik 
edilmek üzere bir memur 
uhdesine tevdi edılmiş iken 
bu memurun bagka bir vazi· 
feye t yin e•lilmesinden 
dolayı tehire uğramıştı. 

Şımdf, } e11iden imtihan 
evrakını tetkik için yeni bir 
memur tayin edilmittir . Bu 
Y'-n! memur bugünden itiba
ren vazlfc>sine ha§, amııtır . 
İmtihan evraklarının tetkiki 
neticf'ıi kazananlar vekalete 
bildirilecek ve peyderpey 
vazifelere tayin edilece'~ler
dir. 

Bir kocaki! 
Gebe karısını dögdü 

cocuk ölü doğdu , 
Karıaı Rabia H.mı ha· 

mile iken dayak atıp ço

cugunun ölü olarak doğma· 
sına sebebiyet veren Bahat· 
tin beyin ve Ebe Hatice 
hanımın muhakemesine dün 
ağırcezada devam edilmiıtir. 

Hey' eti hiklme maznu· 
nun tevkifine ve mfihake
menin haıka bir güne tali· 
kma kaı ar vermiştir. 

Yangın tahkikatı 
bitti 

Bulgar Spor Federasyonu 

Bir Müs~.baka 
Balkan Milletleri Bu Müsabakayı 

Nasıl KarşılıyQrlar? 
Sofya, 5 (A.A) - Bulgar 

ııpor federasyonu Sofyada 
prens Kirll'in himayesi al
tında bütün Balkan millet
lerinin ift•rakile 24 teırin•· 
evvelden 4 teır•nisaniye 
kadar bir spor müı b.ıkası 
tertibine teıeb' üs ttm;ıur. 
Balkaniyat denilf n balkan 
o1impiyadı teıcbbüsü balk~n 

milletleri tarafından müsait 
bir surette k rııianmııtır. 

Difer tar fta'1 Balk n 

turnuvası lertibile meıgul 

olan Bu1gar rcomitesi Arna· 

Tut spor federasyonunun 
Bulkan olimpiyadına tıttrak 

edeceğinden resmen haber· 
dar edllmiıttr. 

Bu tezahüre ittirak ede· 

cek olan Balkan ıiporcula· 
nnın Balkan yarım adası 

mtl'etJeri arasındaki rabıta 

ların takvlye~lne bü1 ük yar

dımı o ac1tktır. 

Edirnekapı halkının Odalar 
müracaati 

Edirnekapı ha kı, bir Kongresi 14 Nisanda 
müddet evvel Belediyeye toplanıyor 
müracaat etmiıler ve Edir- latanbul mıntakası Uca· 
nekapı tr~mvaymın Beyoğlu ret odalar kongresi, 14 Ni· 
veya Be,iktaıa kadar ifle- sanda ... ktedilecekt"r. 
tilmesf fçin tavassut edilme- Ticaret müdürlQii, kon• 
sini rica etmhlerdi. O za· 

gre hazırhkianna haılan• mE\n, hat henfiz tesiı edı!-
diğl için, ıtrkPt bu iti pek mııbr • 
muvafık bulmamııtı. Henüz tanzim edilmek 

Şirket timdıye kadar, olan ruznameye , kömür 
yaptığı tetkikat ve edindiği meselesi hakkında da hi 
tecrübelerie son günlerde, madde ithal edilmlıtir. Zon 
bu tıin, faydalı olacağı ne· guldak ticaret odası da, k Cuma gecesi, yeni pos· 

d k ticesioe varmıı ve yeni miir meselesine ait bir r 
tahane karıısında bir il . bir hat arılmaıına karar 
k d k lt T por hazırlıyacaktır • in an yangın çı mıı ' a 1 vermiıtir. 
dükk.. d kt Ruzname mt~vaddın la an yan ı an ıonra Yeni açılacak olan bu 
ıöndOrülebilmltti· Eminönü hat, ya Edirnekapı • Takalm birisi de, maliye tarifelerid 
poliı merkf'zinln bu huıu.. ya Edtrnekapı-Betlktaı ola· Trakya tıcaret odalan, 
taki tahkikatı bitmtı, evreJc caktır. mes'ele etrafında hl er ra 
müddeiumumiliğ,.. tevdi edil· Z 
miıtır • Tahkikat evrakile Onguldak Postane- tanzim edecekler ve kon 

· d ·hı·la"'s riyasetine vereceklerdir. beraber, yangının çlkt.ğı ilk sın e l 1 
dükkanın sahibi Hamparsl>n Zonguldak postanesinde Trakya ticaret odalan 
efendi de, miiaebbip olarak miihlm bir ihtilis olmuıtur. aılıc" tikayetlerlnl ' Şa 
müddeiumumiliJe verilmiı· Posta mOdürü KAmll Bey e· Demlr yollarının nakli 

l peyce bir para flhttlls etmiş· taı lf t:leri teıktl etmektedir t r • 
Müddei'umumilik, evrakı tir. Kamil Bey tevkif edil· Tar.feleİde tenzilat yap 

tetk1k ettikten sonra istintak mittir. d k T k d h 
• iki müfettiı tahkikat ic· ma ı ça ra ya an Zd 

hakimllklerJnden birine ha· oetirmele imkan olmad rası için Zonguldağa gıt· .. 
vale edecektir· mlılerdir. s6ylenmektedlr • 

Mezbahadaki kanlar ~=-~-------------.eo--------------...-, 
Mezbahada kesilen ko· 1 > Taşra Gaze~e Bayilerine 

yunların kanlarinın israf 

edildiğini düıünen belediye MUJDE 
bu kanlardan istifade çare· 
leri aranmaktadır. J ,. 

Belediye kanları ya bir stanbulda intişar eden bilumum yevmı 
mmeahhlde vermek, ya Gazete ve lrlecmuaların 
but huıust bir fabrikada Siparişlerini tam ve muntazam irsalihnı 
gübre haline getirmek tuav ah d 
vurundadır. en seri olarak ve en müsait şerait t hn a 

Kandan yapılan gübre· kabul eder. 

:~;1e~~~0·~umtli olduiu Umum Gazeteler 
Borsa gaıetesi 
İstanbul kambiyo borsa· Müteahhitliği 

sının neıretmekte olduğu 
borsa gazetesi yakında Av· 
rupa borsaları haberlerinide 
günü güniine bildiren bir 
gazete haline getirilecektir. 

Serhoşluk yüzünden 
Unluıpanında oturan Şev• 

ket, dün ıece aarhoı olarak 
Şehzadebaıından geçerken 
ıarkıntılık etmesine mani 
o an polise hakaret etmiı 
hakkında muameleye bat· 
lanırııftır. 

Koçonun cesedi 
Evve:ki gün dültkanında 

fenali"ıarak yolda vefat 
eden Koçonun cesedi za. 
bıta doktoru tarafından 

görOlen lüzum iizerine mor· 
ıa g6nderilmiıttr. 

~~~~~ 
An karada 

OTEL T ASHAN p ALA 
KALORiFER - BANYO 

Asri ve hususi salonları havidir. 
SERViS MUNT AZAMDIR 

RESTORAN KAilPİÇ 
Fiyatlarda mühim tenzili 

Od lar:n 21 telgrafla angaje ediniz. 
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H. F. Divanının f!!!!!!!..!.. 

emur~an, ordudan, 
ükaf at için kimse na
zet Gösterilmiyecek 

Ulirinci •ayladan deoam) 
~dıköyde tayyare ıubeıi 
i--uru Nuri B., lıtanbulda 

fltGn inhiıarında mub1&ke· 
~t IDemuı larından lımail 
t kkı B. lıtanbulda Akıa· 
'Yd" mukim lzset Tevfik 
., lıtanbulda KandiUlde 

ciye memurlarından Edip 
llıal B. Görelede dava 

0kilt Mustafa Nuri bey 
iktidar ce2 a hlkiml Emin 

bey, lıtanbulda Tütün inbi 
tında Hasan Riza bey , 

Birinci ordu milfettiıliği 
tk&nı harbiyeıinden binba· 
1 Emin bey, Akıehirde 
tka azasından Zeki bey, 
hık Yozgat meb'uıu Ah· 
et bey, lstanbulda Tütün 
hlaarında Arif RGıtü bey, 
beltbereket fırka vili,et 

dare azasından Hamdi bey, 
dliye vekaleti ceza tıleri 

eti lk memuru Fahri bey, 
onya Erkek muallim mek· 
ebı muallimi CelAleddin 
il bey, Molla oflu AbdGlka· 
lr bey, Ankarada Yegen bey 

Maliye tahsil ıubeıinden 
agıp bey. Anadolu sigorta 
keti müfettiıi izzet Melih 

bey. lstanbulda Cibalide bo· 
' fabdkası müdürü Mah· 
Ut bey. Kadıköyde ıabık 
lnfmemurlanndan Cenap 
Ya bey. Kocaeli maarif 

Gdiirii Salt Dofan bey. 
bık Mut meb'uau Mah· 

llt Salt bey. lıtanbulda 
:\ltekait aıkeri kltip Mus
~ bey. Yüksek Ucareti 

rlye mektebi muallimle
~en Niyazi Tevfik bey. 

anada Mardinli Tallt B. 

~ lıtanbulda doktor Hilmi 
)' • Hariciye hukuk mil

~lrf Emin Kemal bey, lı· 
.a_ bul üçüncü ceza azasın· 
'4t rı Haaeyin bey, Urfada 
~b. ıazete sahibi r• eczacı 
e.t_ tı111 bev, Ceyhan fırka 
)\ re refıi lbrahim bey, Kon· 
._baro reisi Hilmi bey, Kon· 
ltaa avukatlarından Fuat Na· 
t\~ey, Beytehir kaymakamı 
lq._ bey,llzmirde avukat Şa· 
~'bey' Diyarbekir baytarı 
~ Sinıavl bey, Nanfaada 
ta ~ Sıtkı bey Tütün .lnhiıa· 

~!e~::~ın~~t ~: 
"-G.te Zeki bey, lıtanbulda 
Şqed lcaıt btnbqı TevfJk bey 
"-t e fırka kaza reiıi Salt 
t,1~ lataııbulda mütekait m•· 
t,, 11 Aı1111 bey, lzmırde 
~-~::cı BGrhaneddin bey, 
'-Clclcı e Fikirler mecmuaıı 
bt .. , •G Kemal Turan bey, 
~il iİ llluhaaebat azaıın· 
~, .. ,da ••an Baarl bey, An· 
~itte doktor Fahri bey, 
-.,... bı Harbt,e Sabık sü· 

ır,•nn oa.llinıl kaymaka~ 
~ .. ._ iller bey, lıkender 
~ ll lllektebi muallimi 
la.; ~ uıa.ı B. Avukat Raif 
tt ~ lfde noteri Ali Niya· 
liu;..._' SUrtte kaymakamı 

t bey' lıtanbulda 1&· 

bık Muı valisi Rafet bey, 
Keıan kaymakamı Nuri bey, 
lstanbulda ıılaht m6e11eseler 
mubasehecfıi Şevki bey, Mi 
lasta Emin bey, Adanada 
Türk sözü baımuharriri Ba· 
ki bey, Antalyada Ahmet 
Münir bey, Muharrir S. Şük 
rü bey, lstanbulda rüttiye 
müfettlıi Ahmet\Htkmet bey 
Ankara belediye azasından 
Nusret bey, Adana kız mu· 
aall.m mektebi riyaziye mu· 
allimi Nabi bey, Harh iye 
vekaleti matbuat müdür6 
muavini Muammer bey. 

Niğde baro reisi Sadet· 
tiıı e. müskirat inhfıarı mın 
taka aıniri Ômer Rüıtü B. 
Mersin meclisi umumi aza· 
stndan Ahmet Muhtar bey. 
"Antalyada avukat Kazım 
bey. Ankara belediye reiıi 
muavini Hazım bey. Sivaıta 
Habip zade Ali bey. İstanbul· 
da doktor izzettin Ahmet 
bey. lstanbulda avukat izzet 
Necmettin bey. 

- Trabzon muallimler 
birliil relıf doktor Celalettin 
Ali bey. Orduda İsa Cemal 
bey. esbak lzmit meb'usu 
Hamdi bey. lstanbulda Salt 
bey. KuleliJ lisesi muallimle
rinden Adem Nezihi bey. 

TOrkiye madenciler ce
miyeti umumi kltlbi Sad· 
retUn bey. sabık Dlyaribeklr 
me&'usu Haydar Adil bey, 
Bereama not•i Faik bey, 
Konya Nafıa mubalibi Mu· 
rat Ali bey, Zhaat Banka· 
ıı m6fettiılerinden Kemal 
Aziz bey, M6tekaidlni aı· 
kerlyeden Sadettin bey, 
SiYrihisarda tüccar Hikmet 
bey ArUvin tapu m6d6rü 

Behram bey, 
Samsun ispirto inhisarı 

baımüdürü Ahmet Nazif 
bey • iktisat vekltl baytar 
pıüfetUti umumisi Ali Rıza 
bey. iktisat veklleti müter• 
dmi Alittin Cemil bey • 
Nifde ziraat bankası mG· 
düril Ali Rıza bey. Ankara 
elektrik tirketi heyeti idare 
Azasından Arif ,Hikmet bey. 
M6tekait kaymakam Asım 
bey. lkuaat vekaleti orman 
müfetUti Kadir bey. Mersin 
de doktor Refik bey. 

İıtanbulda Abdillkerim 
Pı· Çorum middeiumu.mili 
Abdidkadir bey, lıtanbul Tica· 
ret Odall &zaıından'Abd61nefl 
be Baytar mektebi müder· 
rıJ;riDden Ahaaet Hamdi 
bey, latanbul 19hir mecliıi 

Ali Rlza bey, 
basından 
lıtanbulda aaualUDI Ziya 
bey, Adanada tDccar Ahmet 
Fuat bey' Orman ıılerl u· 
mum m6d6rü Bekir bey, Sı· 
yas Tapu mi.IOrG Behçet b., 
latanbulda Avukat Celalet· 
Un bey, bmirde Avukat 
Arap zade Ceriet bey, fen 
faldllteli 6 nebatat mualliaıl 
Cemil bey, aabık kaJllla• 
kamlardan Emin bey, Balı· 
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keair orta mektebi muallimi 
Emin bey, lzmir sıhhat mü· 
dürü Liltfl bey, eıbak Erga· 
ni meb'uıu Hakkı bey, İzmir 
de Hüsnü bey, İt bankası 
Uıak ıubesl müdürü Hayret· 
tin bey, Denizli sıhhat 
müdClril Hasan bey, mütekait 
tayyareci Hayrünnaı bey, 

lstanbulda belediye ok· 
tru va tahakkuk memuru 
Halit bey, sabık bahriye 
müıteıarı Hüıametlin bey, 
Aksaray memleket haıtane· 
ıi lıat doktoru Haıan Tah· 
ıln bey, Sıvas maarif mü· 
dürü Hüsnü Ulüğ bey Sabık 
Meb'uı Haıim bey Divanı 
muhasebat mürakıbı Tahsin 
bey, Muhtelit m6badeJe ko· 
miıyonu mütercimi Halil 
Hakkı bey. 

Esbak lzmir meb'usu Ha· 
san Sırrı bey, Bilecikte 
avukat Hakkı bey, Ankara· 
da tüccar komisyoncusu Şem 
ıettin Gün Doğdu b-y, Sı· 
vasta tüccar Hüseyin Veli 
hey, ticaret mümessili Faik 
Kurt oflu bey, lstanbulda 
mukim Fazlı bey, Bilecik 
valisi Şevki bey, lzmfrdtı 
Ne,et bey. 

Sabık Kareıi meb'usu 
Süreyya bey, Nafıa veklleti 
miJıd6r muavinlerinden Vasfı 
bey, 

Eabak Malatya meb'uıu 
Feyzi bey. Anadolu ajansı 
muhasebe müdürü Cemil 
bey. Aksaray mahkeme re· 
isi Sadık bey. iktisat veka
leti deniz müıaviri Mehmet 
Ali Mlrsat bey. Yeniıehirde 
mütekait miralay lsmail 
hakkı bey • lzmirde tifa 
yurdu dokto\·u Bahtiyar 
bey. Kastamonu maarif mü· 
dürü lsmail Kemal bey. 
lkbıat vekA.leUnde Cemil 
bey. Ankarada avukat Hü· 
ıeyln Feyzi bey. Adapazan 
fabrikası m6dllril Mehmet 
Emin bey. 

Adapazarında eczacı A· 
ıım bey, Antalyada Meh· 
met Num•n bey, kayma• 
kam Ziya bey, Sam.unda 
Şükrtl Emin bey, Orduda 
Avukat Hakkı bey, Mufla 
valfli Cemal bey, Akıehir 
kaymakamı Sinan bey, 
Edlrnede dlı doktoru Salt 
Tevfik bey, latıınbulcla lo
kantacılar ikinci relıf Cemal 
bey, Ayvalıkta doktor Fazıl 
Dolan bev, Ankara Hukuk 
fak6lteıl yardımcı müder
riıi Ali Fuat bey,~ Ankara· 
da avukat Cevat Demir Ay 
bey, Ayvalık kaymakamı 

Hikmet bey, Orduda Zeki 
Meı'ut bey, Antalya da 
Sıhhat müdüriyeti katibi 
Arif bey. 

Ceza h&kiml Haaan Ke
mal bey, Ulukıtla belediye 
rebl Yakup bey, Akıarayda 
mektep muallimi Emin bey, 
Diyanbeldr ziraat midGril 
Halil bey, dahiliye mahalli 
idareler umum mGdGri Na· 
zif bey, tayyare cemiyeti 
reiı muavini ŞükrG bey, Sa· 
ra zade RaeıP bey, sanayi 
tnGfetUti Burhaneddin bey, 
bahriye miralaJı miitekaldi 
Ali Rıza bey, latanbul mec· 
lisi umumi &zaıın,dan Mua
tafa Yahya, bey, doktor Şa· 
kir Feyzi bey, Ankara ma• 
arif kütGpaneıi aahibl Ah· 
met Edip bey, 

.l.tanbulda Hiaeyln bey, 
Sanayi ve Maadin bankası 
müdilrlerlnden Ahıiıet Esat 
bey, lktıaat Teklletlnclen 

--~----------------------------------------
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Yıırdıımun Işıkları 
Yazan: Suat Deroiı 
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ihtiyar kadının, yüzü, 

ateıin mavi, kırmızı alevinin 
ıııiında, daha çizgili, daha 
buruıuk görünüyormuf. Be
yaz dudaklar1 hafif hafif 
tltriyerek konuımaya bar 
lamıı, "Ecdadım süliiem, 
bitün benimkiler, bir seni 
bir de seni temsil eden, para, 
iktidar, aıkını bir din gibi, 
bir iman gibi, kalplerinde, 
varlıklarında taıırlar. Evet 
familyamın biitün kadınları 
ve erkekleri, günaha bir ilaha 
tapar gibi taparlar. 

Dünyanın ıayılı zalimle· 
ri içinde, iımi en baıta ya· 
zıJacak olanlar , benim ka· 
nımı, benim ismimi taııy tn· 

lardır. Hile, entirika, kin, 
cinayet, hançer ve zehir ve 
ıonra bütün bunlan istima· 
le amil olan hisler; nüfuz ' 
iktidar , mevki , para hırsı 
ve ıonra bu hissinde fevkin· 
de olan, zulmetmek, gaddar 
olmak , hunhar olmak ol· 
mak arzusu .. Bu arzunun 
ıtddeti. 

işte vücudümdeki kanın 
terkibinde hunlar kaynıyor .• 
evet benim damarlarımda 
akan kan ıeyyan bir ce· 
hennem ateıidir. Ve kalbi· 
mi yalnız fena, çirkin, kirli 
hislerin humması, zehirle 
besler. Bu kalbe ben bir an 
bile merhamet, muhabbet 
ve ıefkat duygusuna yer 
vermedim. Zulumdan, kandan 
gadirden bat ka hiç bir ıey 
bana zevk vermiyor. Dalda 
sürüye saldıran kurdun· vah· 
ıetine imli olan aeı açık· 
br, yol ke1en haydudun cf· 
nayetfne Amil ihtiyaçtır. 
Fakat ben biç ihtiyaç tanıma· 
dun... En sen8'fn aaraylann 
kızıydım... dGnyanın en l>Ci· 
yBk ve en mafrur bir 'pa· 
dlfahmm bn11 oldum. En 
mithiı hOklmdarlarm an· 
aeıi oldum ••• Fakat nüfuz ve 
iitUdara karıı olan hır11mı 

lalç bir ıey tatmin etmedi .. 

Hiç bir ıey tatmin etmiyor. 
Bu gece bir oğlumun nafi 
ıon defa olarak sarayda ya· 
tiyor. Bir ikinci of lum ilk 
defa olarak bGnklr d6fe
iinde uyuyor... Fakat ben· 
ce bunlann biç ehemmiyeti 
yok... Ne bir oğlumun ma· 
temine kalbimde yer var ••• 
Ne difer oilumun l!nelerce 
çektiif azabın nihayet bltmtı 
olmaa beni sevindiriyor. 

Ey hiılerimln efendiıi, 
ey nıanevi varlıiımm hali· 
ki bu gece sana ıeliyorum 
lıte bak, ellerimde 16iıil· 
miin harareUnde ıakladı· 
lanı içjn ııcaklıjını kaybet· 
memiı olan bir k6çilk kalp 

Cevat RGıtG bey, lıtanbulda 
1ı1uktm Murat Eaat bey , 
Kayıeri de HGk6met tabibi 
Nuri bey, Kır,ehri orta melr 
tep mtidiJıril Aydm bey, Ada· 
pazan kaymakamı ~IHkı 
Diz~, Sakarya liDema sahi· 
bt Hayri bey, lstanhul mec· 
llıi umtıml azaım~an Hayr1 
Şevket bey, lıtanbulda BG· 
ytk adada Mehmet Hikmet 
Paıa, aabık Canlll meb'uıu 
SGleJ'lll&D bey, DarGlftnun 
mG4fnialerhıcl• BGrbaneWn 
Ferit bey, Balıkealr aoterl 
Rtlknettin bey, Da•a Tekili 
Ndıat bey. 

llana kaymakamı Veh· 

' 

var. Bunu cellatların yeni 
doğan bir nevzadm 16fı6ıı· 
den kopanp aldılar. 

lıte onu senin namına 
yanmiı olan tılıımlı ateıin 

içine atıyorum. O bu ateıe 
içinde nasıl kıvranıp yana· 
caksa padiıah oilumun 
damarlarındaki kanda öyle 
yanıp tutuııun... ve her bir 
katraaı onun Yilcudüna bun· 
harlık ve gaddarlık, aıılayan 
bir zehir olsun.. Ey teJtan 
iıte karıında diz çökmüt 
duruyorum, padiıah oflu· 
nun iradeıini, ıuurunu, iıtek· 
lerini, meraılminl, bütün 
benliğini ıana veriyorum •.. 
Buna mukabil aenden bir 
ıey istiyorum... Koraanlar 
tarafından çahnmlf, eılr ol
muı ve esir olarak aablmıt 
oldufum bu sarayın ta· 
mamile bakim olmak, bG· 
tün hakimi olmak .•• 
yalnız sarayın defli, b6Uln 
bu memleketin bakimi ve ıa 
hibl olmak iıtiyorum ••• bütiln 
niifuzun yalnız bende olma· 
ıını iıtiyorum... bütün nüfuz 
ve iktldann... Valde sulta· 
nın ıoluk yüz6 daha ıarar
mıı, sesi heyecanından kııık 
söylemekte devam etmiı: 

Rtcalanmı kabul et ... 
ıana llyik derecede fenalık 
edecelimi g6receklin... göz 
yaıına, ölüme, çocuğa, 

gence, ihtiyara merhamet 
etmiyeceiim,. zevkimi, te· 

min, tatmin için herkeıl 
çahf tıracağım, herkeıi kendi 
Qaenfaatim için yoracafım . " 

Odanm içinde esen ıtd· 
"9tJt rilzaAr V alde ıultanın 
bapnı aÇllllf, aaçlanm c:laiıt· 
-.aıt••• ICUVTetl, nefeat, he,...I 
canından , eaen rilqlnn 
ıiddetinden t6kenmfı .. Son 
bir gayretle ı6zinde devam 
etmlt: 
•Ey karanhklann, baıtalık· 
lann, belllann, fellketlerln 
hikimi, ey kinlerin, hırala· 
nıa, halikt ana yalvaranm 
rica11Dı kabul et... V • ka· 
bul ettllfnl ona bir 1taretle 
bildirir •.• ,. 

Ve ifbu dakikada, Valde 
ıultanın oda kapı11 ııddetle 
açılmıı, ve kapının 6n0nde, 
ıaçb, alev brnaklı, alev ditlt, 
bir zebani peyda olmuı, 

birer ateı parçau olan '6• 
lerlle odaya bakmıı, ve IOD• 

ra hiç bir mahl6k seline 
benzemiyen aeale: "Efendim 
lbliı, duanı kabul etti. Artık 
sen bizimsin, biz de aenlniz.,, 
demtı, ve ıonra ateıten bir 
1ılan ıekline lfrerek dehhze 
doiru kayıp lftmit-•• 

(Devamı var) 
1 

~ı bey • Beqama mGddei 
umumlli Rtfat bey • Uuak 
pker fabrikası muhaberat 
,efJ Ralim bey. lktısat vekl· 
(eti mld6rlerinden Mehmet 
Fahreddlli bey. Temyiz iza· 
ımdan Nazif bey • Edirne 
de ttlccar Saim bey. Vefa 
orta mektep muallimi Si· 
leyman Şevket bey. Denizli 
de avukat ŞGkril bey. An· 
karada Nalbant oflu Hıfzı 
bey • Bıleclkte am1a ffclan· 
hfı mOtebuı111 Şahan bey. 
Ankarada ıq4'al# emini 
Avni bttJ. E..zurum ziraat 
mtıdOril Enver her. Nazilli 
de avukat Salih bey. 

r. ... ~---- -···· 

Sahife s 

Beynelmilel 
Tediyat bankası 
Bale, 5 (A. A) - Bev· 

nelmllel tediyat bankasının 
31 Mart tarihli plinçosu 
1.901. 148·912 laviçre fran· 
ıından ibaret bulunmuıtur. 

Madere adasında 
kargaşaklık 

Vtıo, S (A.A.) - Porte· 
kizden gelen bazı yolcular 
Madere ada11mn merkezi 
olan Funchal limanında bir 
takım karkaıalıklar oldufu· 
nu ıöylemektedirler. Vaziyet 
hakkında hen6z taflilat alın· 
mamııhr. 

Muhafazakarlar 
fırkasında 

Londra S ( A.A ) - M. 
winıton Cburahlll, muha· 

fazakA.rlar fırkaaı reiıi M. 
Batdvvin'e bir mektup gön· 
dererek fırkanın mali komi· 
teıi reiılifinden iıtif asının ka· 
bul6nil rica etmiıtir. 

Florida kazasından 
kurtulanlar 

Marlilya, 5 ( A. A. ) -
Florida ıemislnln ufradıfı 

kazadan kurtularak baıka 
bir vapura nakledilmtı olan 
450 kiti bue6n Marallyaya 
eelmlfleı dır. 

Malaaa, 5 ( A.A) - F
lorida gemiıinin ufradıiı 
kazaya kurban etdenlerln 
cenaze alayı buıün öfleyin 
yapılmııtır. Alayda, Franıız, 
Leh, ltalyan, Yuıoslavya 

konıolosları hazır bulunmuıtur. 

Fransız hava işleri 
nazın 

Parlı 5 (A.A.) - ŞimaU 
ve garbi Afrikanın Fran11z 
idareabıe t&bi bulunan kı· 
11mlannda tayyare ile 15000 
ktlometrelik bir aeyalıat yap
mafa çakan hava itleri na• 
zuıa M.Dumemd refakatinde 
tayyared Goıteı bulundufu 
halde Bourıet kararılhın· 
dan hareket etmUUr. Nazın 
gltGren tayyare saat beıte 
Biarrib: 6atilnden ıeçmiı ve 
SılDt-Sebaıtien lıtlkametin· 

de yoluna devam etmiıtlr. 

Madere adasında 
kargaşalık 

Lizbon, 5 ( A. A.) - Na· 
zırlar mecllıi, biı içtima yep
ınııtır. Bu toplantıda alman 
kararlar hen6z 6ğrenileme
ml,Uı-. Madere adaııaa gön· 
derilmek 6zere kafi miktar· 
ela aaker ıilah baıma çalırıl· 
mııbr. 

Funchal "Madere,, Diln, 
hikamet aleyhine askeri bir 
hareket vuku bulmuıtur •• 
H6k6met memurları tevkif 

edllmiıtir. idare ve ikUdar 
mevkii en yükaek r6tbell 
zabit olan jeneral Souza 
Piaı' a terk ve tevdi edilmit-
Ur. 

Almanya'da 
komünistler 

Berlin 6 ( A.A. ) - Ko
mlniıtferin yapmıı olduk· 
lan lftltatlar Brunnviek' da 
tekerrtlr etmitUr. 

Fransız - ltalyan 
dostluğu 

Tunuı, 6 (A. A.) - Eski 
muhariplerin konıreıi, Fran· 

l1Z • ltalyan doıtluğu lehin· 

de nlmayiıler Y•pılmuna 
vesile letldl etmiftir-
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Sahife 6 

ltalyanlar şerefine 
Türk ocağından : ltalyan 

darülfünunları şerefine çar· 
ıamba günü saat 9 da Türk 
ocağında bir eğlenti vapı· 

lacağından ocaklıların ailei 
muhteremelerile birlikte teş· 
rif etmeleri ric olunur. 
Elbise serbesttir. ..... 

Tashih - Dünkü nüs· 
hamızda intiıar eden İıtan· 
bul Dördüncfi icra dairesin· 
den verilen bir ilanın dos· 
ya numaı·a ı o)an 926-7198 
unutulmu§ ve ilam numa· 
rası da sehven 292 yerine 
282 yazılmış olduğundan key· 
ffyet tashih olunur. 

TiYA TRO SiNEMA 

Üsküdar 
Hale sinemasında 
Çılgın Bakire 

Mümessilleri 
Suzi V crnon, Jan Anjello 
Programlarımız cumartesi 

ve çarınmba günleri değııir. 
Her gün gündüz 3,30 da ge· 
celeri 9, 15 te cuma i'Ünleri 
2 de 4 te gece 9,15 te. Ge
lecek program Bahriye ta· 
!ebeleri. 

lf 

Bu akşam 
Üsküdar Hale tiyatroıun· 

da Hafız Burhan Bey ince· 
eaz, konser, komik D. İs· 
maJI Ef. temsHleri ilk defa: 

Pansiyoncu Cevriye 
Vodvil 3 P. 

M. Anastas varyete he· 
yeti, dans, şante, raks. Her 
yer 40 kuruı. 

lf 

• Şehzadebaşı 
Ferah sinemada 

Bu gece hem sinema, 
hem tiyatro. Hermine H. 
Asso·Jana me§hur (Çin· 
geneler) 9 nisan perıem· 

1 be büyük müsamereyi 1 
unutmayınız .. 

Doktor 

• İbrah · m Zati 
Ca2aloğlu - Mahmudiye 
caddesi Çatalçeıme so· 
kak No. 5. 

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

Acele satılık arsa 
Kadıköy yoğurtçto çe~me 

caddesinde müteaddit mey· 
ve ağaçlarını havi arsa 
ehven fiatle satılıktır. iste
yenlerin arsaya bitişik 88 
numaralı eve müracaatları 
rica olunur. 

----~----------------
lstanbul be§inci icra da

iresinden : Bir borçtan do. 
layı mahcuz ve satılması 
mukarrer kanepe takımı 

büfe konsol ve sair eıya 8· 
4·931 çar~amba günü saat 
12 • 1 e kadar Beyoğlunda 
hamalbaşında şebek soka· 
ğında 10 numaralı aparlı· 

man önünde açık arttırma 
usulü ile satılacağından ta
lip olanların mezkur gün 
ve saatte mahallinde hazır 
bulunacak memuruna müra· 
caat etmeleri ilan olunur • 

Doktor 

gopEssayan 
Langa cami sokak No 
19 Her gün hastalarını 

lkabul ve tedavi eder. 

• 

YARIN 

fi Ger7k Ismarlama ve gerekse Hazır~ 
zarıf mutena 

elbise ve pardesüleri rekabet kıbul etmez derecede 
ehven fiatla imal ve furuht etmekteyiz. 

zmirci Ali Rıza:e~~~; 
f stanbul - Eminönü _.. 

'" ... . . . ~ ... 
f. ~ ~ 'lı • • ı .• 

Büyük Tayyare 
p ngosu 
3 üncü Keşide 11 Nisan 9 31 dedir 

Büyük İkramiye 

100,000 liradır 
AYRICA : 40.000, ıs.ooo. ıo.ooo 

Türkiyenin en meşhur ve m.~rgup 
rakısı dır 

Üsküdar malmüdürlüğündcn: 
Kiralık tütün deposu. Numarası 5 Dabak sokağı Rumi 

Mehmetpaıa mahallesi Üıküdar zemin katında büyük bir 
sofa, birinci ve ikiııci katında büyük bir salon, üçüncü 

katta daraçadır. İcar müddeti HühQmetin dilediği ande 
tahliye edilmek şartlle bir senedir. Mahiye muhammen 
40 lira icar bedeli mahbemah verilecektir. Müzayedeye 
l~tirak edeceklerden yüzde 7,5 pey akçası alınacakbr. icar 
muamelesi 26-4-931 Pazar aünü ıaat 15 te Üsküdar mal· 
müdürlüğünde aleni müzayede usulile yapılacaktır. (R.) 

lf .. 
Kiralık ev. Numarası 21 • 6 Tyatıo sokağı lcadiye ma· 

ballesi Üsküdar, zemin kat bodrum, birinci kat bir oda, bir 
hela, bir mutbak, ikinci kat üç oda, bir yüklük, bir bela 
üçüncü kat iki büyük oda, bir ufak ıandık odasıdır. Deru
nunda bir miktar bahçestle mutbağında sarnıç ve bahçesinde 
kuyusu vardır. Etrafının meydanlık kalması basebile neza
reti kamileyi haizdir. İcar müddeti HükümeJin dilediği ande 
tahliye edilmek ıatile bir senedir Mahiye muhammen on 
lira icar bedeli mabbemah verilecektir. Müzay,•deye itıtirak 
edeceklerden yüzde 7,5 pey akçası alınacaktır. icar mua· 

melesi 26·4·931 Pazar günü saat 15 de Üsküdar malmüdür· 
ikramiye ve 30.000 lira- lüğünde aleni müzayede usulile yapılacaktır. (R.) 

MÜKAF ~~bir v ARDIR r Doyçe Oriant Ba_n_klllr::ıll. 
-cJ Deutshce Orietn Bank :. .. . ~ .. ~. t . • . . : .":.,~ • l "t • 

Dahili hastalıklar 
tedavihanesi 

Erkek, kadın ve çocuk· 
ların dahili (iç) hastalık
larını cumadan maada 
her gün (2·4) de Divan· 

yolunda 118 numaralı hu·~ 
susi kabinesinde tcda vi 
eder. 

Kadıköy sulh icra daire· 
sinden : Andon ef. ile İrian• 
bul Defterdarlığı arasında 
mütekevvin Kadıköyde Ca· 
fer ağa mahallesinde mü· 
hürdar caddesint.le baba 
Muıatafa vakfuıdan atik 34 
ve cedit 32-34 numaralı ve ta· 
rafeyni tarikiim ve Hındam· 

yan ef.nin dükkan ve ar· 
sası ve diıçl hanesi ile malı· 
dut zemini yer mutbak ile 
çama§ır asmaya mahsus bir 
aralık arsaıı ve mermer 
ta§lı antresi ve birinci kat
ta bir ıofa , bir oda , bir 
apteshane ve ikinci katta 
bir sofa , iki karıılıklı oda 

ve kezn üçünçü katta bir 
sofa , iki kar{lılıklı oda ve 
bir daraçası ve terkos suyu 
ve çatı arasın~a küçük bir 
oda mevcut o1up sahası 99 
ar§ından ibaret bulun an 
nim kargir bir bap hane 
maa dükkanın kabili taksim 
olmamasından dolayı satı· 

larak §Üyuun izalesi karargir 
olduğundan 14-3-931 günü 
icra kılınan 11.leni müzayede-
de 2000 liraya talibi ühte· 
•inde kalmı§ ise de haddi 
kifayede görülmemiş olma
sınaJ binaen yeniden açık 
arttırmaya karar verilmit 
olduğundan 13-5-931 takri· 
bine müıadif çarşamba gü-
nü saat 14 de Kadıköy icra 
dairesinde satılacağından 
taliplerin kıymeti muham· 
menesf olan 4000 lira üze· 
rinden yüzde 10 pey arçe-
lerinl müsteshiben müraca• 
atları ilan olunur. 

Dr. A. KUTİEI~ 
Cilt, frcnği, Belsoğukluğu ve ademi 
ıküdar muayc ne,elektirik tedavi hanesi 
Kanı.köy Börekçi fırını sırasında N. :ı.ı; 

Zayi hisse senedi 
Türkiye lı Bankasının sa

hip olduğum 13712 ve 
2357 • 38 numaralı üç ndet 
nama muharrer hisne sene
dini zayi eyledim, yenisini 
alacağımdan eskilerinin hük
mü olmıyacağı ilan olunur. 

Şükrü 

OSMANLI 
BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

İngiliz lirası 

İSTANBUL ACENT ALIÔI 
Telefon: İstanbul 3318 

BEYOÔLU DAiRESi 

Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat ve poliça mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
suretile avanslar,poliça ve iskon
tosu. 
Türkiye Cümhuriyetinin başlıca 

şehirlerine ve mcmaliki ecnebi ye
ye senedat, çek, iübar mektuplar 
ve telgraf emirnameleri irsaıatı. 

l 
iHesabı cari)küşadı, senedat ve 
kı,-melli eşya muhafazası, kupon 
ahsı:ıatı, Türkiye'ye ve memaliki 
ecnebiyeye keşide edilen poliça-
ların tesviyesi, borsa muamelat 
icrası, akçe bey'i ve şcrası, sair 
bilcümle· banka muamelatı, kasa 
icarı. 

........ :::::::::::::::= m .... 

Çocuk hastanesi ku,Jak, bogaz, 
burun mntehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
8., oğlu Mektep sokak ı 

Telefon B. O. 2496 

İstanbul oubeıinin müceddeden küıat olunan 
dairesinde bodrum katınll mükemmel ve 
müzeyyen ka~lar vazolunmuıtur. Fiatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı' da 1 
Aıirefendi caddesinde Yeni Vakıf han 
karıısındaki bankaya müracaatları lazımdır. 

.. .............................. ma .......... . 
İstanbul 4 üncü icra me· 

murluğundan: Tamamına 
(400) lira kıymet takdir e
dilen Edirnekapı' da Hatice 
Sultan muhallesinde kara· 
baş sokağında eski 54 yeni 

78 No. lu bir kıt'a hanenin 
tamamı 9.5.931 Tarihine 
müıadif Cumartesi iunu 
saat 13 buçuktan 16 ya ka
dar açık arttırması icra ve 
ıartnamesi 26-4-931 Tari-

hinde divanhaneye talik o· 
lunacaktır. Artırmaya itti· 
rak için yüzde yedi teminat 
akçesi alınır. Hakları Tapu 
ıiciaerile sabit olmayan i· 
potek alacaklılar ile diier 

alakadarların ve irtifak bak· 
kı sahiplerinin bu haklarını 

ve hususile faiz ve mcGarif e 
dair olan iddialarını ilan 
Tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbite· 
lerile bildirilmeleri lazımdır. 
Aksi halde hakları tapu si· 
cillerile ıabit olmayanlar 
satıı bedelinin paylaımasın· 

dan hariç kalırlar. lSilcümle 
müterakim vergiler ile bele
diye resimleri ve vakıf icresl 
müıteriye aittir. Alikarların 
yeni icra ve iflas kanununun 
119 maddesine ıöre tevf iki 
hareket etmeleri ve daha faz. 
la malumat almak isteyen· 
lerin 930· 635 Dosya numa• 
rasile memuriyetimize 
tacaatları ilan olunur. 

mü-

Beyoğlu Birinci Sulh 
H u k u k Mahkemesinden : 
Dimoıten ve Niko efendile· 
rln Beyoğlu Tango birahanesi 

ı sahibi Yani Velendiros aley· 
hine ikame eylediği eıya 
istirdadı davası üzerine mu· 
maileyh namına tastir kılı

nan da veliye ye elyevm ika
metgahının meçhul bulun· 
duju mübaıiri tarafından 

verilen ıerhten anlaıılmıı 

ve bermucibi talep bir ay 
müddetle ilanen tebligat 
icrasına karar verilerek emri 
muhakeme 6, 5, 931 Çar
ıamba günü saat 11 e talik 
kılınmıı oldui'undan yevm 
ve aaati mezkürda müddei· 
aleyh bizzat veya tarafın
dan vekili muaaddak gön
dermediği takdirde muhake· 
ıinin gıyaben rü'yet kılına· 
cağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 
-------~--------~-----Adalar sulh mahkeme-
sinden: T erekeainin tasfiye· 
sine karar verilmiş olan mü· 
teveffa Papa Meletiyos efen· 
dinin uhtesinde mukayyet 
bulunan Büyükadada mise· 
yani sokağında kain elli iki 
metro murabbaı üzerinde ya· 
pılmıı bir bodrum bir antire 
üc oda bir sarnıç bir mutbak· 
tan ibaret ve dokuz metro 
murabbaında bahçeyi havi 
bin bet yüz lira kıymeti mu. 
hammenesindc 10 numaralı 

iılml••-=====: --------,-.... ' O o k t o r 

hane 17 Mayıa 931 pazar günü 
saat on dörtte açık artırma ile 
satılacağından talip olanların 
yüzde on teminat akçeslle 
Adalar sulh mahkemesine 
müracaatları ilin olunur. 

Çocuk: 1tastalıkları mütehassısı 

Dr. Smiramis Ekrem H, 
B r.yoğtu Mektep sokak 

Telefon : B. O. 2496 

======== Haydar Bıfat beyin eserlerinden 
Ayni h Q!klar İki lia 
Miras meseleleri Bir > 
Şerhli borçlar kanunu > > 

(IKBA ı'L~ ki hanesinde. 

.. 
Hayri Omer 

Almanya Emrazı cildi· 
ye ve züh!'evlye Cemiye
ti a.za ıından Beyojlu Ağa
caml karıı sırasında 133 
No. öğleden sonra miira· 
caat. 

Telefon: 3586 

---~-------ZA YI - Dün sabah 
2338 'numaralı otomobfli· 
min plakasını zayi ettim. 
Y enlılnl alacafımdan eski 
plakanın hükmü olmadığını 
f lan ederim • 

4169 sicil numarallı 
ıoför : Ahmet 

-

IPERTEV 
Çocuk Podr 

Ayni zamanda 
Ayak terlemelerine 

pek mükemmel bir müst 
zardır. - Do tor 
Feyzi Ahme 

Cilt, Saç ve zührevi 
hastalıklar mütehaı 

Cumadan maada her 
saat 10 dan 6 ya kadar b , 

kabul edilir. 
Adres Ankara Caddesi N. 

Telefon ıstanbul 3899 

lstanbul 4 üncü icra 
murluiundan: Abtülkadir 
yin Hüseyin beyden borç 
dığı (132) liraya mukabil 
faen mefruğ çarııyıkebl 

ressam basmacılar sokaiı 
eski ve yeni 21 numaralı 
bap dükkanın dörtte bir 
ıeıi ihalesi yapılmak 
30 gün mnddetle müzay 
ye konulmuıtur. 

Hududu Fatma hanım 
Osman efendi dükkanlan 
çarsı duvarı ve tarik ile 
dut olup alb metro terb 
dedir. lıbu dükkan 19 nu 
ralı Fatma hanıma ait d 
kan ile mü~terek ve zem 
ahıap olup aralarında ba 
yoktu~. Ve her iki dükk 
üzeri tonoz kemeri meth 
birdir. Dükkanda Fotald 
kiracıdır. Taliplerin ta 
mının kıymeti mubamm 
si olan 400 liradan hiı 
muslp miktarın yüzde 
nisbetinde pey akçesini 
limi vezne eylemeleri ve 
931 tarihinde ıaat 14 
16 ya kadar ihalesi yap 
cağından 927-9511 numa 
dosya ile müoterilerin bi 
veya bilvekale müracaat 
ilan olunur. 

.... ll!illl ....... _. .. ~ 

S[LANiK BANKA 
Sermayesi 

Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 Frank 

Merkezi idaresi: İstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, istanbul, izmir, Sam 

Adana, Mersin 

Yunarıistan'daki şubeleri: 

Atina, Selanik,Kavala 

TAKVİ. 
Zilkade: 18 - Mar~ 

Nisan 
7 

Salı 

1931 
Sabah 5,34 1 Akfllıtl 
Öğle 12,16 Yatsı 

ikindi 15,55 lms•r 

---· !!2222! 2!!!ZL ,qıııe 
Mes'ul mDdlir ve ':.u 

Burhan•tlitt 


