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i 1- felrk: Haftanın yızısı 
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GaZ:i Hz. düil Bursayı teşrif ve gece avdet ettiler -
.. 
Inıan kuvveti 

ı.,. liayattaki tereddütlerimiz, korku 

. '~· ekseriya programınuzı, icle
-1ınu,· d-L • 0 

" tn' 1 ııma evvel teıbıt etmeyıfı-

ızdan, yahut tesbit ettijimiz prog 
..... "d • 
1 

"e ı eale tamamen ınanrnaınıt 
o trı•- d l' • • . ...... .,,z an ge ıyor. Ferdı ve ıçtı-
lrıai hayatta uğradığımız müıküli.-
lın ç kt. • · "h. ' c ıgımiz ıztırabın en mu ım 
•<heb; budur. 
Ciriştiğimiz i§lerde muvaffak ol-

1\ok.. ., 
.. ıçın, o işlere tam bir iman ı e 

lıoiıı olmak onlara ve kendi kabili-
Yetj ·.' 1o• rnıze ıman etmek zarundır. Bu 

~ret, şahsi hayatımızda olduiu 
adar ıiyasi ve idari hayatonısda 

ıa, kendini ıiddetle hi11ettiriyor. Fır 
~asının akide ve prenıiplerini anla-

1t'ı.arr-.ş, onlara inanmamıf, bir adanı ...... • ıt başında memlekete ve ınen-
•up oİduğu zümreye ha)'Jl'lı bil" it 
lı.klemek muhali istemek olur. 

llüyük tarihi hadiael.,,.de iman 
kuvveti· her kuvvetten d•ha yüksek 
biı- nisb~tte tesirini göstermittlr. Şu 
•aaı ınuhakkak ki, eğer Gazi ve o
llun açtığı inkılap yolunda benıber 
Yliriiyenler, giriştikleri muaz%811> te
l•bbüse daha ilk günlerinde yiilısek 
ô• • • 
•r •oıan iJe inanmamıt olaalardıt 

l>ıiisbet bir netice almalarına iınkan 
01trıa:.:dı.Tarihin ehramlan, seddi~in 
1....: - lru -., katedralları hep bu ıınan v-
~ ti. • nden doimu§tur. 
Şüphe yok ki, Türkyenin medeni

Yet kafilesinden bu kadar ıeri kal
ll'ıasının en müh;m sebebi tiındiye 
lı.odar muayyen bir programa rnuay 
}en bir metoda bağlı olmamasıdır. 
.Programsrzbk ve metotsuzluk yü

:ı:Undeki mem1eketio imarına garfedi 
!•,,, milyonlar heba olmu§tur. Devle 
l:n mali iktısadi,ıiyasi muayyen bir • 
ı,edefi olmadığı iı;in, iktidar mevki-
İne gelen her ada:n '\'e h~r hHkUmet 

n istikamt.t'ni yalnı~ kcn:li gö .. 
hlfUne, kendi arzu ve tel&kkilerine 

<ioğru çevirmiştir. Şuurlu ve prog
tarnlı memkkctler, bugÜnkü karar-' 
lannı, daima yarının zaruret ve ihıi
Yaçlarını göz ilnüne alarak verirler. 
Eğer bundan yarım a~ur evvel, mu· 

8 l'Yen bir timendifer politikanl!z, 

tııuayyen br imar ve İnşa po1: tika- \ 
trıız. olsaydı; bugünkü Türkiı e ~ir) j 
harabe halinde kalmazdı. Meşrutıy• 
lin ilanından sonra da bu cepheye\ 
0 kadar ehemmiyet veril nedi. Cüm~ 
lıuriyet idaresinde metot ve prog
taın meıeleıinin ehemmiyet ve kıy
ıneti tamamen takdir edimiıtir; fa
~t, tatbikattaki tezahürat, heniia 
İhtiyacı tatmin edeeek bir raddeyi 
bulrnut değildir. Cümhuriyet Halk 
Fırkasının son programı; devlet ida 
resine ait bütün itlerin ana hatları-

Bursada Gazi köşkü 
BURSA 7 (Hususi muhabiri ı nan tenezzühe İflİraJc edenler 
· d-) _ Gazi Hazretleri sa tarahndan hararetle selamlan 

ınız ~· . k" . 
bah 88at altıda mail'.etı er .. anı- dılar, saat 19 da avdet buyurdu 
le Bursayı teşrif ettıler. Cum • lar. 
huriyet köşküne indiler.. Ve gece saat 0t1 bire çeyrek 

Öğle yemeğini müteakip Po- kala Mudanyadan hareket et 

lis müdürü Mustafa Bey ma tiler. 
iyetlerinde olduğu halde mşa-
atı bitmek üzere olan "Ulu 

dağ,, oteline çıkmıtlar ve oteli 
çok beğenıni,lerdir. 

O esnada tesadüfen oradan 

geçmekte ola.n ve halkın sesi 
gazetesi tarafnıdan tertip olu 

Musa Dervit 

• • • 
Gazi Hazretleri Mudanya 

dan Ertuğrul yatile doğru Ya 

!ovaya ve oradan da Dolmabah 

çe sarayına gelmişlerdir. 

nı teıbit etti. Şimdi onu hakikat ve J 

tatbikat sahasına intiı.al ettir.-k ıa Taggarecilef" Topkapı müzesinae 

:tınıdır. Bu lüzum ıunaa için kat'i- Amerı·kalıtayyarecı·Jer 
<lir IU, hazan tatbikatta ana hatlar 

lİ>erinde de ihtilaflar oluyor, herkes d 1 
!~iini okuyor, gördüğünü yapı- dün şehri gez i er 

Bu hal, ruhlarda ve fikirlerde ka- İlh b . l h kahramanla yare yüzbaşısı an, yüz atı 
"-'>tlerin,prensiplerin iyice yerleşme Amenka ı ava Zek · B 1 1 t ·· 

h h 
· ezmişler enyya ey er e, gaze e mu 

tlıeainden geliyor, maneviyatımızda, n dün saba şe n g mesıilleri Parapalas oteline gi 
leJakk. 1 b" nizam di 1 1 1 ıyatımızda şuuru ır r. miyeti derek tayyareci eri a mı§ ar. 
teessüs etmemesinden doğuY • Saat 10 da ta~>:Fd;:,; tay (Devamı 5 inci sahifede) 

liet1ıalde kabul ettiiinıİz progra- ı1~s:tan::b:u:l ~~:u:be;:~re=ı~s=ı =="".::' ~======-===~-;:=;--= 
;;::ı;:;::!::::.:.e sağlam bir iman .. 11ıelih - Bunyagı yendi! 

Sürt Meb'usu lt'l 4 

MAHMUT 
......... -...... _··-·--········· ... ......---
Maarif Vekili de 

dün geldi 
P.taarif vekili Esat Bey dün eks

l>reale Ankaradan ,ehrimize gelınit 
Ve • •f k' •stasyonda şehrimiz JIUl&rı er ... 

"' tarafından istikbal edilmiştir. Ve 
kil Bey bir kaç gün tehrimizde ka-
lacak . k . ve Y alovaya gıdece tır. 

Mustafa Şeref Bey 
dün de gitmedi 

lktısat vekili Mustafa Şeref Bey 
dii., d A · · tehir c vrupaya harekeünı 
~lıtıiştir. Bugünkü ekspresle hareke 

"1uhtemeldir. 

Ankara valisi de geldi 
I ~İin ekspresle Ankara vali ve. be
edıye ı·eis. e t Beı tehı·im.:ze 

bok• mtıçındo11 bir en.tonitın• 
_ Yazısı it; st1lıifemiztle 

İsmet Pş. Hz. 
Dün saraya inerek 

Kazım 
Paşayı ziyaret ettiler 
Ba,vekil ismet Pata Hazretleri 

dün sabah Heybeliadada biraderleri 
Rıza Beyin kö,künde istirahat et
mi§ler ve öileden sonra Sakarya 
motörü İle brlikte 'eh.re inınitler ve 

Dolmabahçe sarayına ıiderek Mcc
li1- Reisi Kazım Pal-ayı ziyaret rt
mi~lerdir. Başvekil Pata geç vakit 
Kadıköyüne a•det ederek ıeceyi 
bemtİrelerİnİn bi\nEsjnde l'eçİmtİf• 

!erdir. 

Soygunculuk 
Failleri 
Yakalandı 
Kurtul boğazı soy
ğunculuğu ehemmi
yetle takip ediliyor. 
BURSA 7, - (H. M. df'n)-

Uçüncü saliifemi7de Yalova -
Gemlik • Buroa nl :-ıda. Kurtul 
boğazında vukua selen otomo
bil soygunculuğu hiıdise•i var .• 
Oldukça ehemmiyeti haiz olan 
bu yol üzerind~ ,.e'evki Bdi bir 

soygunculuk derhal ehe:nmiyet
]e nazarı dikkate auı m f ve C a
zj Hazretleri da~i soyguna uf.ra 

yan yolculara Seryaveri Ruıuhi 
Beyin gönd:::rıne\ ıureti!e bu 
yol keıenlerin derhal ele geçece 
ğioden emin bulunmalarını ve 

kemali itrr.inan ile )ollarına dc
yam ttmcleıini tebliğ etmişler
dir. Burta muhabirimiz; gaııpla 
nn bir kısmının ele s~çtiiine da 

İr olan telgrafı pdur: 
Gazi Hazretleri Gemlik - Ya-

lova yolund•ki aoygunla 
pek ziyade alilıadar o-

larak dün gece iatira-
hatlerini feda ile Buraayı teırif 
etmiılerdir. Ahiren aldıiım 
mallı.mat• n11zaran dün ge
ce y a)ovaya ıibnekte o
lan üç otobüste mevcut 

yolculara seryaverleriRusuhi Be 
~i göndererek SOY&'Un faillerini 
cümhuriyet hükümetinin behe
mahal derdeıl edeceğini huzur 
•e emniyetle bu yoldan &eyrüı~ 
fer etmelerini bildirmek suretile 

~Devrmı 5 inci sahifede) 

Matbuat 
Celsesi 
Tabii bu meyanda matbuata ela 

teminat veriıniştir. Ve orada denil· 

miıtir ki matbuat kanun dairesinde 

serbettir. Efendiler matbuatı ser
best yapmak, fikirlere serbest cere
yan vermek ve muhtelif içtihadatın 
çarpı1ma11ndan mcmeleket iç.in rah
met gözetmek idealidir. Fakat unut 
mamalıdır ki heı· idealde de zaru
retle tetabuk etmesi mecburiyeti 

vardır. ismet Paşa hazretleri bu 
yurdular ki memelekette ıstırap 
vardır. Ve o ıstırabı kötü ıur~tlc 

istismar etmek dogru değildir. H&
k.ikaten efendiler, memelekette 1s

tırap vardır dediğim ıibi zaruretler

le idealler tetabuk etmelidi>, bu 
vaziyette zaruret nedir? Her şey. 

den evvel ve her şeye müreccah o· 
)arak memlekete liızım olan, aükun 
ve nizamdır. (Bra·ıo ıeıleri, alkı~

lar). 
(Devamı 4 üncü sahifPıfa) 

iş kadınları 
Birliği 
Beynelmilel birliğe 

mensup bir 
kadın heyeti geliyor 

Soldan birliğin umum katibi Kana

dalı Miss Dorothy HrnEJı.er, sağda u. 

mum muhasiı' Am.,ikılı Jliss Hen 

rietta C. Hııris. 

Muhtelif meıleklerde çalıtan A
merikalı kadınlardan yirmi ki,i Bal
kanlarda yaptıkları bir tetkik seya
hatini bitirmit ve şehrimize hareket 
etmitlerdir. Heyet yann ıebrimize 
muvasalat edecek ve Türk Hanım 
lan tarafından ştikbal eclilecektir. 

ı Hanımlarımız tarafından Ameri
kalı miıafirlere pazartıeei aünö ıaat 
17,30 da Tokatlıyan otelinde bir 
çay ziyafeti verilecek ve miaa.firleri
mizin Türk meılektaılarile tanııabil 
melen için muhtelif meıleklerde ça
lışan Türk Hanımları bu çaya davet 
edileceklerdir. Amerikalı miıafirler 
şehrimizde dört gün kalacaklar ve 
betinci günü Pireye hareket edecek 

!erdir. 
Bu heyeti beynelmilel İt ve mes

lek kadınlan birliği reiseıi ve Nev
i york avukatlarından Mi11 Madisen 
1 Philipı idare ebnektedir. Bu fede

rasyona 16 memleket kadınları itti-
' rak etmektedir. Heyete federasyon 

umum muhaıibi Miıı Henrietta 

Harris ve seyahati tertip eden Mi11 
Marjorie Lacey - Baker İştirak et
mektedir. Bunlllrdan maada matbu
at namına Miıı Havener ile muhte

lif meıleklerde 15 Amerikalı kadln 
heyeti teşkil etmektedirler. Bu lede 
raıyonun 60 bin uaıı vardır. 

Seyahatleri eına•ında Amerikalı 
hanımlar bulundukları memleketin 
kadınlnrile tema•ta lıulunarak bun
ların kendi teşkilatlarına dahil olma 
Jannı temine çalışmıılardır. 

Tahkikat 
ikmal edildi 

·---
Yangında bir kast 
olmadığı anlaşıldı 
Ni§antaşı yangını etrafında 

ki tahkikat ikmal edilmiş, ya.n 
gında kast olmadığı anlatılmış 
tır. 

Maamafih yangın esnasında 
evde bulunanların ikametgah 
senetleri de alına.rak tahkikat 
evrakına raptedilmittir. Evrak 
bugün Adliyeye tevdi edilecek 

tir. 
Yanan mahallelerin ihtiyar he 
yetleri dün terkos aleyhinde bi 
rer mazbata tanzim etmişler 
dir. Bugün mazbataları viliye 
te ve belediyeye vereceklerdir. 

Sigo. ta şirketleri dün cuma 
olmasına rağm.en, yangın yerin 
de tetltikat yapmı9lar, ve zarar 
mikdarını tesbit ile mefgul ol 
muşlardır. Sigorta şirketleri de 
terko~ aleyhine zarar ve ziyan 
davas. açmak tasavvuru!ldadır 
!ar. 

Oçüncü koşuda çıkış 

Dünkü at yarışları 
daha parlak oldu 

Bahsi müşterekler de, bilet fiatlarının 
artırllmış olmasına rağmen 

geçen haftakinden hararetli idi 
Yazlık at yarıılannuı ikinci hafta 

11 d~ dün Veliefendi çayırında yapıl 
dı. Millet Meclisi reisi Kizım Pata 
Hazretleri, Maraş meb'usu Mithat, 
Ihsan Abidin, Mısır Cokey kulübü 
reiıi lıhak Pata ile daha bir çok ze
vat ve halk yanı mahallinde bulunu 
yorlardı. Bu hafta bahıi mllıterek
ler geçen haftakine nazaran daha 
çok hararetli oldu. Geçen hafta elli 
kuruıa Htılan babıi müıterek bilet
leri bu hafta bir liraya çıkanlmıttı 

ve üç giteden satılıyordu. Koıulara 
muayyen zamanlarda başlandı. Ne-
ticeler şunlardrr: 

Birinci koşu 
Satı§ kotuıu olup dört v., daha 

yukıın yaştaki yerli ve rap at ve 

lu ..... karına mahıustu. Bu k.,.uya 
giren hayvanlar 400, 600, 800 liraya 

satılıktır. 

Kotu meıafeıi iki bin metre idi. 
Birinciye 150, ikincye 76, üçüncüye 

25 lira ikramiye verilmittir. Bu lıo-. 

ıuya dokuz at iştirak etti. 

(Devamı 5 inci sahl/ede) 

Politika 
lYCAT 

Evet, hepsini biliyoruz ve 
ınanıyoruz. Yarm içi aynalı Jrir 
kutuyu cebinizden çzkarıp,/Jer
lin'de bulunan bir dostunuzu 
bulabileceksiniz ve karşı kar-

Üçüncii koşuda bi,.inci ge
len Prens Halim Beyin 

Rüchanı 

Falih RIFKI 
şıye görüşeceksiniz. 

Mekan o kadar ortadan kal
kacak ki zaman kısalığının 

hiJkmü blle olmıyacaktu. in· 
sanlar, yerlerinden kımılda-

(Devamı $inci sahifede) 

lstanbul mıntakası 
kongr~si toplandı 

Dünkü 
ka 

içtimada yeni 
heyetleri 

mınta

seçildi 

lstanbul mıntaka kong,.esi diin toplandı •. 
( Y azıaı iç aabifelerimiıde ) 
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HARICf 
ERMENİLER 

HABERL R •• 
Yazan: A. H. Prusyada arayı umumiye yarın! 

Biz çekileceğiz, fakat .•. Neticeyi şimdiden kestirmek mümkün değildir 
Bununla işgal ve mücadele bitmiş 

değil, şeklini değiştirmiştir 
Çinde 1 Bankalar 1 Hükumet 

Geçen sene 15 köy, tarlalan rane ve o kadar hainane bir 
ııı ekmemiıtir. Ekmemi§ değil ıekil almııtır ki biz Türkler i
yüzde yüz faizle tedarik ettik- çin bunları görmemek müm
leri tohumlar sellerle süprül- kün deiildir. Memeleketimi
müt ve sular altında çilrüıniit· zin mali ve iktıaadi iılerile ali 
tıir. Şahsi menfaatlar içi.n köy- kadar ve her günkü hareketleri 
Iüleri borç ve sefalet içinde bı- takip edenler bu müessesenin 
rakmak her hangi bir Fransız sinıi oyunlannı bizden daha 
müstemlikesinde bile görül- iyi bilirler. DeYletin istikraz 
müş şeylerden değildir. Bir mecburiyetinde kaldığı, para 
(fazlı Pata Dalyanı) için bin- bula:madıiı, ihracat yapamadı
lerce Türk çiftçisi aç kalmıt· ğımız, müfteri bulamadığımız, 
tır. Çiftçiler hükfunetin dalyan ecnebi sermayesinin memleke
dan aldrğı parayı temin etmeği timize girmekten korktuğu ve 
teklif ve dalyan seddinin kaldı daha binlerce şayiaların zencir 
rılma&ıru rica etmişlerdi, fakat !erini te.kip ediniz, ayni halka. 

Fegezanlaı Arasında Mahafili 
Bir nehir taşb ve bin 

kişi boğuldu 
NEVYORK, 6 (A.A.) - Pekin-

Pariste Alınanlarla 
müzakerat ne safhada? 

PARIS, 6 (A.A.) - Salahiyet-
den Auociated Presı'e bildirildlli- tar mali mahafil Doyçe bank mümes 
ne ııöre Yang-Tae nehrinin feyeza. 

bunu dinleyecek ve anlayacak ya vasıl olursunuz ..•. 
kulaklar tıkalıdır. Antakyanın Dahili hadiseleri müteakip 
en münbit yerlerini Ermeni mu çıkan havadislere dikkat etti
hacirlerine verdiklerini yukar • niz mi? Sistematiktir, ve hep 
da söylemiştik. Son zamanlar- Fransız nefesi kokar. Gazi has 
da Asker çayırı denilen mahal tadır, İsmet Paşa çekilecek· 
de yeni bir Ermeni köyü yapıl tir, kumandanlar arasında a
mı;tır. Yapılan Ermeni köyle- henk yoktur, Menemen hadise 
ri elliıer evliktir. si (dahili propagandada) ehem 

Suriye ve Manda meselesi- miyetsiz bir taassup meselesi
ni artık kapıyarak bahsimize dir. Hükumet kasten işi büyük 
dönmek istedğim halde bir tür göstererek muhaliflerin gözü
lu Kendimi alamıyorum. Önün nü yıldırmak istemiştiı·. (Ha
de daha 0 kadar çok ve merak· rici propagandada) Menemen 
)ı vesaik var ki okuyucularımı hadisesi göründüğü kadar ba
yormaktan korktuğum için nak sit değildir, gelecek vak'ala
ledemiyorum. Ve bu sayfaları rm mukaddemesidir • 
tekrar kaparken söylemek iıti- Sonra din •. Fransızların en 
yen bir hakkın ağzıoı kapar çok itine yarıyan bir körük. •. 
gibi derin bir eza duyuyorum. Nerede bir kıvılcım görürlerse 

nerede parlıyacak bir zemin bu 
2 - PROPAGANDA lurlaua bu körükle koşar, bu
Propaganda bahsini ikiye nun zehirli nefeslerinden stifa

ayırmak lazımdı. F ansız pro- de ederler. 

ru neticesinde 1000 kiti ölmüıtür. 

Oustric'in muvacehesi 
NIS, 6 (A.A.) - M. Oustric ile 

M. Gualino'nun müvacehesi, saat 
14,30 hakim M. Beno;a ile M. Brack 
ın, müddei umumi v~kili M. Porta-
nier'in Fransız ba~kı:;rinin avukatla
rı M. Valiler ve M. Bi7on'un ve 

ltalyan bankerinin m•li müıaviri 
M. Plach'ın huzuru ile icra edilnl.iş .. 

tir. Müvacehe 18,05 e k•dar devam 
etmiı ve bazı anlerde heyecanlı saf. 
balar arzetmiştir. 

iki eaki ~erik kartı kar1ıya bulun-
duldarından dolayı müteessir idiler. 

M. Gualino, Ouılirc iıinde kırk mil 
yon kadar para kaybetmi' olduğu

nu iddia etmitti. Fakat Fransız ban .. 

keri, Holfa iı yapıldığı zaman M. 
Gualinonun IS ııü" zufında 92 mil 
yon kazanmış olduğunu temin et .. 

mittir. 
ltalyan bankeri, Oustric iti ile 

Bundan sonraki i~lerde zayiatı ye .. 

kununun 132 milyona ve müt,hak
kik borcunun kırk milyon~ kadar 
bir mikdara baliğ o'duğunu söyle" 
meıi üzerine M. Ouıtric, iht'.zari, 

bir takım şarlar dermeyan et"lli§ "9\ 
müteh3asıs?ra müra aat lüzumunu 

ileri ıünnü~tür. 

Nihayat tam bir itilaf haaıl oldu. 
Her iki maznun kendisine ait mes'u .. 
liyet hisıeıin' Üzrenie almak arzusu 

pagandaaı, Taşnak propagan· Biz din namına yapılan tah 
dası. Fakat Hoybun teıekkül rikleri tetkik ettik. Ve o/o70 
ettikten ve yuvasını Suryede bu havayı bulduk. Hasılı fena 
kurduktan sonra bu iki şeytaoı •ayialara dikkat ediniz, hadise 

· "kr k t "Y nu izhar etti. aynı mı oz optan temata e • kahramanlannı tetkik ediniz, 
k · · k d S · b b Bundan sonra M. Gualino, birkaç me mum ün ür. urıye a • •ayialarıo hangi hortumlardan 

• d b" ·· d""k "'- 7 aya kadar serbest kalacağı ve Frnn sırı e ır az gor u ve e,.~r o g-tig" ini takip ediniz, sözüm-
b h · t k ·· kü" I ~ alz adliyesinin emrine imade olaca-.ı sı uza ma mum n ° say de mübalağa olmadığını göre-
ch ·· kt" · ki b" ha ·ce g" ı ümidini izhar eylemİftİr. gorece ınız ız rı ceksiniz . 
ka l 'k t k d" h l" · de M. Gualino, Franaız polis müfet• rtı a ay • en t a ımız Mısırda Şeyh .•••• fala bakı-
d rdu - n· ett h a mları tişlerinin refakatinde olduğu halde u gumuz ısp e a ı yor, Türkiyenin gelecek za 

ld k k ·sıı· trenle Menton - Garavan'ı terket-mız sa ırma • ren ve 1 • manian için birçok kerametler 
' et deg" ı"ıtı"rmek ı"ınat ı"ftı" mitb"r. Bundan ıonra bir muca bine Kam • • • de bulunuyor. Ortada bir şey ' 
rıı., tahrif silahlarile bizi sars- yokken, semada kuyruklu yıl- rek Lipari adasına gitmittir. 

- çalı m kt k dar ı"lerı" M. Oustric te otomobille Pariae ma.ga f a a 0 a dızlar doğmamıtken bu falları 
gidiyorlar, Türk propaganda- hangi sebep ve hangi işkembe gitmit olup oradan trenle dö-
sı, Türk propagandası .. Frao- doğurdu diye bakıyorum; ade necektir. 
sız ve Hoybon organlarında semin karşısına arap harfleri M. l\1aı·jn, saat 18,05 trenile dön 
her gün buna dair yazılar var kıyafetinde frenk plakları çıkı müıtür. Hareketinden evvel ltalyan 
dır. Ve bu o kadar ileri götü· yor. Halepte Elseyit ... Bir rü ve Fransız gazetecilerile dostane 
rülmüştür ki hakkını arıyan ya görüyor; dört beyaz dev:. bir surette görüşmüı ve tahkikat ko 
bir davacı, it arıyan bir genç kanatlanıp uçuyorlar. Bunu misyonunun mesaisini methüsena 
ve Türkçe konuşıın bir adam derhal (Kapiten de Baro!) un eylemiıtir. 
Türk casusudur; dalga, yıldı- kitabı ve yahut (Calchos) un Mezarlıkta dans 
rıın, rüzgar gürültüler Türk kehanetlerile tabir ediyorlar: 
propagandasıdır. Hakikatte ise BABRA "Andalose., S (A.A.) -
cenup hududumuza dizilen ve Bu develerin biri din, biri tica- Bir mezarııkta çalıtan bir çok ame-

ret, biri bilmem ne ve dördün h · · · d h memleketimizin can alacak yer le, içlerinden angmnın a a cesur 
cüsü yine bilmem ne imi,. d bah · · · 1 !erinde dizilen Fransız gayda- olduğu suretin e se gırıtmıt er. 

lan ( Cornemuse) bakınız na- Evet, gülünç oyunlar; fa. ı Bir genç kız naıını kabirden çıkara-
sı bir nefesle doludur, ve han- kat Fransızların "Mandanın rak etrafında danıederler. Bunu ha· 
gi havaları çalmaktadır. çarhları,. ( !) dedikleri Suriye ! ber alan hükumet memurları, ölüler 

itilaf orduları henüz lstan- istihbaratı bu oyunları tertap i diyarı rakkaslannı tevkif ettinnit· 
bu!Ja idiler. Milli hükümetimi etmekten ve bunları bir yem tir. 
zın memleketimizi bozuk ve gibi kullanmak için köhne ka· ı' ~!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!I!!!!!! 
hain unsurlardan temizlemek falarda örümcek aramaktan sına başlamıttır . 

ıili ile hususi Fransız bankalan ara 

ıında elyevm Pariıte cereyan ~t

mekte olan müzakerelerin, ecnebi 

memleketlerde şayi olduğu gibi, 
kredi muamelelerine fasda vermeğe 
değil,fakat mezkUr Fransız mali mü 

esıeseeri tarafından evvelce Alman

yaya açılmıı olan kredilerin müddet 
ferinin temdidine matuf olduğunu 

taarih etmektedir. 
Mü-zakerelere bugün ve yarm da 

devam edilecektir. Ayni mahafil mü 
zakerelerin iyi bir yolda cereyan et · 

tiği mütaleasında bulunmaktadır. 

Almangada ecnebi 
mütehassıslar 

BERLIN, 6 (A.A.) - Mare.;al 
Hindenburg, ecnebi banka mütehas 
aıaları ile lngiltere bankası nezdİn· 
deki Amerikan müıaviri M. Spra
gue'ı lsveç bangerlerinden M. Wal
lenberg'i kabul etmiştir. 

Yeni bir kararname 
BERLIN 6 (A.A.) - lnıperator 

luk kabinesi tarafından dün yapılan 
bir içtima hitamında tasarruf san· 

dıldarırun muameli.tı ile nahiye kre 

di cemiyet ve müesseselerinin devir 

muamelatını tanzin1 eden yeni bir 

kararnamenin ahkô.mı tesbit cdilnllı 

tir. Bilhassa müesseselerin uzun ve· 

ya kısa vadeli ikrazlarda bulunma
ları ve nahiyelere veya nahiye cemi 

yetlerine ve bütün umumi koopo-

rasyonlara kredi açmaları menedil
miştir. 

Taaarruf nndıklarının normal 

muamelitı önümüzdeki pazartesi 

günü baılanacağı, Rayhitbanlan bir 
mikdar hazine bonosu çıkaracağ1 

aöylenmektedil. Bu yeni ihraç Al
manyanın elinde bulunan 400 mil
yon mark hisseyi tüketmektedir. 

Neflgork bankerleri 
komisyonu 

NEVYORK, 6 (A.A.) - Banker 
ter komisyonu Amerikan bankerleri 
nin Almanyaya kartı m.,_i ittiraki 
zihniyeti dairesinde, alacak.lan yazİ 

yet hakkında komisyon azasının bir 
anlatma hasıl etmit olduklarını teb 
liğ etmi~tir. 

İspanya'da herkes 
toprağını ekecek 

Muvaffakıyetsizlik 
tahmin ediyorlar 

BERLIN S (A.A.) - Prusya di
yetinin feshi için atağı yukarı i.rayi 
umumiyeye vuku bulacak müracaat 

Alman siyaai mahafil.inin meualele 
rinin Ön safrnda gelmektedir. Muha
lefet fırkaları, muvaffakıyetten e
min olduklarını bağıra bağıra söyle 
mekıedirler. Fakat Prusya hükume
tine taraftar olanlar bir takım ra
kamlar ııöstererelc diyetin feshi ta
raftdrlarını muhakkak bir muvaffa. 
kıyetsizliğe doğru gitmekte oldukl.a 
rını isbata çalıııyorlar. Hakikati hal 
de vaziyet çelik mağferlilerin bu te
ıebbüaünün muvaffakıyete mazhar 

olacağını veya mazhariyetsizliie uğ 

rayacağını keıtirmeğe müsait olma

yacak bir ıekildedir. Prusya hüku
meti ile yakmdan temasta bulunan 
bir takım mahafil, sağ cenah ile ko
münistlerin takriben 10 milyondan 
fazla rey toplayamacakları mütalea
sında bulunmakta, fakat şimdiki va
ziyette göze görünmeyen her türlü 
kuvvetleri de hesaba katmak icap e
deceğini söylemektedir. itin nazari 
cbetine gelince, vaziyet şöyledir: 

Prusyada rey vermeyen hakkı oldu
iu beyanile tescil edilmit olan mün 
tehiplerin adedi 1930 d11 Reiıbtag 

intihabatı icra edildiği zaman 26 mi 

Devrilmesi istenen Prusya 
lıükumeti reisi M. Braun 

lzmirde Altay; Göztepey 
lzmir Spor da " Şark ,, ı ~ 

lZMlR 7 (A.A.) - Bugün 
Alsancak spor sahasında Al
tay Cöztepe ve lzmir spor Şark 
spor takımlar ıarasmda hususi 
müsabakalar yapılmıştır. iz. 
mir spor Şarkıporu sıfıra kartı 
bir sayı ile mağlüp etmeğe mu

vaffak oldu. Şarkapor takımı 
çok zayıf bir kadro ile çıkması 

na rağmen çok güzel oynadı, 

golü sağ mudafii 
ruı neticesinde k 
attı. ikinci maç A 
arasoıda saat 18 d 
rinci devrede Alta 
cıi devrede de otuz 
da ikinci golü iki 
ve iki dakika sonr 
gol atarak 0--4 ga 
tay hakikat- bug" 
bir oyun oynadı. 

M. Venizelos agın 18 in 
Bükreş 'te bulunacaku 

BÜKREŞ 7 (A.A) - Yu
nan Batvekili M. Venezilos 18 
ağu5tosta buraya gelerek iki 

İspanyol meclisi; diva- 1 

nı ali mi? 
MADRIT, 6 (A.A.) - Meluli

yetlerio taharrisine memur parla· 

mento t..._hkikat komiıyonu, ilk celıe 
sini aktetmiıtir. lçtimaın nihayetin· 
de resmi tebliğ neıredilmemiıtir. 

Ancak fevkalade mühim bir itilif hi 
ad olmuftur. Koridorlarda devreden 
fllyİalara inanmak lizım geline ko
misyon önümüzdeki salı günü fevka 
13de salahiyetler verilmesini isteye. 

cektir. Bu takdirde, meclis divanı 

ili halini alacak ve tahkikat komis· 
yonu da müddei umumilik vazifesi

ni görecektir. 

İngiltere bankasının 
altun muamelah 

LONDRA 6 (A.A.) - lngiltere 
bankamun albn muamelatına dair 
olan günlük bülteni 475,000 lngiliz 
lira11 kıymetinde altın çubuk satın 
alınmıı, 29,000 lira kıymetinde ge
ne çubuk halinde altın satılmıt ve 
tedavül mevkiine 770,000 albn lira 
çıkarılmıı, 27,000 altın lira ihraç e
dilmit olduğu bildirilmektedir. 

Altın muanıelatından bahseden 
Eveniq Stanılard yazıyoı·: Paris
ten ııelen 500,000 lngiliz altın lira· 
ıınm Londraya ııelmesi, iki nakit 
merlteı:i araıındaL:i en mühim kıy
metli maden mübadelesi muamelele 
.!indendir. Bu hal piyasaya, büyük I 
Fransız bankasrnın Londra pİy•ıa- ' 

sile alakadar olmakta olduij-u şek· 
!inden ba,ka bir suretle izah edile-
mez. 

Fransa toprağında 
düello 

MADRIT, 6 (A.A.) - M. Galar 
za, Meclis reisinin kabine~inden çı

karken gerek M. Niemboro ve ge
rek kendisnin hô.diaeyi kendi bildik 
teri gibi anlatmıı olduklarmı, fakat 
münazaa şahitlerinin vak'ayı oldu .. 

ğu gibi anlatacaklarını söylemittir. 
Mumaileyh, emniyeti umumiye mü
dürü kaldıkça, hadisenin arkaoını 

taltip etmeyeceğini ilive etmi1tir. 

M. Niembı·o iıe, emniyeti umumi 
ye müdürlüğünden çekildiği zaman 

kendisile Fransa toprağında, veya 

herhaıı~i bir baıka yttde çarpıfma
ğa amade olduğunu söylerniştir. Mu 

maileyh, M. Galarzayt tokatlamış, 

fakat M. Galarzanın da ceketirun 

gün kalacaktır. K 
ileyhi Sinaia saray 
decektir • 

Trakya mua 
Bulgaristana 
EDiRNE 7 (Hususi 

ilk ve ta!i mektepler 
den bir crup yaz tatili 
de Bulgariıtana bir te 
ne çdunıılardır. 

Muallimlerimiz Sof 
tevi, Rusçuk, Pravad<; 
Şumnu tehir ve kaaab 
ettikten sonra Gorna 
dan Balkan tarikile F 
cek ve oradan da tehr" 
edeceklerdir. 

LONDRA, 6 (AA.) 
bir bülten, M. Lloyd 
kabat devresinin norm• 
devam etmekte olduiua 
tedir. 

Toskanini 
BERUT, 6 (A.A.) -

c!ün akt•m tiyatroda or' 
kalade hiddetlendit"mit · 

Bir şehir ya 
NEx-YORK, 6 (A.A.) 

ııalpa (Honduras) dan 
P.eu'e bildirildifine g"" 

gın Ceiba tebrini tahrip 

Kongo'da va 
LEOPOLDVILLE, 6 

Kongodan ııelen •on h 
yetin bayii düzelmit ol 
dinnektedir. Asktrt lııtaa 
ne, cddi bir mukavemet 
kalmakıaın, iri_miıl r~İr. 

bii tel.tini tekıar almaiia 
tır. 

Tuna komisyo 
öd~nç par 

ROMA, 6 (A.A.) -
de Tu.na komisyonuna ıe 

albn fr•nk ödiinç p>ra 
hakkındaki protokolun ta< 
ğini na~ık olaa l.a,urcu 

tir. 

Rusya- Arja 
VARŞOVA, 6 (A.A.) 

ret heyeti izaıının te 

üzerine Sovyetler birli,ii 
nin Arjantin ile ticari m·· 

rini keımeğe karar verdi 

mektedi.-. 

husuaunclaki ısrarı bilhassa bıkmazlar • 'i Suriyenin dahili hudutları 
F nnsızları çok kızdırmı' ola- M~nemen hadisesinden ev- ayrılırken ır~i, idari. ve siyasi 
cak ki bi~ gün Fransız ~ark ve! ve onu takip eden ;:ünlerde l esaslarda? ~t!.ade dm farkları: 
orduhr~ umaı:~anı.~ın maıyet Suriye istihbarat ağının dikka ; mn gözetıldıgı ve ~unun h~ngı 

MADRIT, 6 (A.A.) - Meclis, 
celsesinin ilk kısmında meb'ualar

dan biri, arazilerini zeretmek iste
yen büyük toprak sahiplerine karıı 
ne gibi tedbirler alınmıı olduğunu 
hükUmetten sormu§ tur. Mesai nazı

rı, me~anin fevkali.de olan ehemmi

yetinin kendiıinin cevap venneıine 

müsaade bah!Olmadığını ve evvelce 
rüfekası ile ııörütmek mecburiyetin 
de bulunduğunu beyan etmittir. 

iyon 400 bin kitiye olınuttu. O ta
rihten bu ana kadar rey vennek hak 
lanı iktisap etmiı olan kimseler he
saba dahil edilir ve bunların da 400 
ili 500 bin kiti olduğu farz olunur
sa bu ayın dokuzunda mÜ•eccel 
müntahipleri miktarı 26 milyon 900 
bin kitiye baliğ olacakbr. Hesabı. 

esas olarak bu tahmini rakamı ele 
alırsak, nasyonalist!erin teşebbüsü.

nü muvaffakiyetle neticelenmesi için 

intihap sandığına giden bu miktnr 
halkın yarısından fazlasını sandığa 

diyetin feshini talep eden pualalar 
atması ktiza eder. Filhakika Prusya 
kanuouesas.iıi bir piledisiıtin mu

vaffak olması İçin rey verenlerin 

ekseriyetinin deği mÜ:Jeccel münta

hipler ekseriyetinin rey vererek fi
len müzaheret etmesini derpi, eyle-

k ed. · yl\kaaına yap:l"'ak gömeğini yırt-
me t ır. 1 

Fas sultanı P 
sergisinde 

PAltlS, 6 (A.A.) - Fa 
dün Meçhul Aakerin m 

zahıtlerınden hırı mubadele me le şayan ~-ollerı görülür. Ma- l maksada dayandıgı malum· 
• Jesind~ _hararetle bahseder- ı maafih gazetelerin neşriyatı, dur • . . . 
ke:ı dedı kı: . Aptı.ilkadir Kemalinin propa- Başka bır safhaY_a geçelım. 

- Biz çekileceğiz· fakat gandaları, ifsatları, vak' ayı mü Jeneral Goro dost hır_ komşu· 
bununla işgal ve müc~dele bit- teakip kaçması ve şimdi Suri· muza taalluk eden bır .n>:e~e~e 

• el ··ıd ki" · d - · t" n"yede hatta yine Türk mrnta· nin müzakere ve tertıbı ıçın mı:; egı ır; şe mı egış ıre- • . . . k 
cektir . kasıoda himaye ve teşvik gör- memleketımızde~ g~ıyor . ~-

Zab.t. ·· ı k · t d" - · mesi Kürt Ermeni faaliyetle disine layık odugu hurmetı ıfa ı ın soy eme ıs e ıgı ve • • - F 
d · · t" k" k' ··t k" ed" uz· buna ragmen ran-ya "steme iği şey iktisat harbi rıne ış ıra ı; va ayı mu ea ıp ıyor '. . . . . . 

idi. Bu, 0 zamana göre haddet- Adanalılara isnaden çıkarılan az mahafılının hızı Bolşevı~ t_e 
le soy lenmiş bir tehdit idi. Fa- şayialaı- henüz yafıyan ve göz. siri altı~da ~ul~n~~kla ıttı· 
kilt bir cihetteıı l:ıu t"hdit boı le görülen delillerdir. ham ettıklerı goruluyor 
değildi. Filhakika Sultanlar Fransız propaganda servisi Arkadan Mareşal . Fr~se 
devrinden beri İstanbulu işgal son zamanlarda yeni bir usul Despere cenapları te,rıf ~_ıyor 
eden bir Fransız müessesesi daha tatbike hatladığı görülü lar. Dizgin ve özengilerını Ba 
vardır ki ne zaman devletin ba- yor: Hakiki aktörleri gizle- likaryalar tutan kır atla Kuru-

··c · k da şı .;ıkışsa, ne "aman bir tehlike mek için ecnebi ajanslar kulla çeşmeye go urmıyorsa • 
zuhur etse bu müessesenin ha· myorlar; Mer'aş ve Ayıotap bir Franaız maretalın~ layık 
n p:ırmakları faaliyete geçer. civarlarında din propagandası hürmette de kusur etmıyoruz. 

• P r mızın kıymetten, Milli yapan bir Amerikalı goruy0 • Buna rağmen Mare,al Hz. a-
bankalarımızın itibardan düş ruz ki bu adam esasen İzmir, leyhimizd~. be~anat~a bulunu
mcsı, iktısadi vazıyetimizin ha Balıkesir, İstanbul Amerikan yorlar. Muşarıleyhın Mondo ·, 
rı tP fena görünmesi hususla- mekteplerinde muallimlik et· r~t~n s~~ra 1stanbulda nasıl 
rın a bu müessesenin oynama mekte iken Fransız servisinin gırdıklerını ve neler yaptkları 
dıgı rol ve yapmadığı propa- parasile cenup hududumuza malum ve henüz hatırlardan 
ga~da kalmamıştır. Hele son gönderilmit ve din propaganda silinmemişken, kendilerine gös 
zam nhrda bu oyunlar o ka· terdiğimiz bu hürmeti 
dar oarvasız o kadar cür',.•1·.:;. ( !) Armature. (Bitmedi) 

ı ' 

Yat yarışı 
LONDRA,6 (A.A.) - M. Louis 

Breguet'e ait bulunan Doris yatı, 
12 metrelik yatlar için yapılan bey
nelmilel krallık filosu yarışları

nı kazanmııtır. 

Ecija'da vahim 
hadiseler 

ECIJA, S (A.A.) - Um,.mi gnv 
vahimeşmiş ve ihtilal n1ahiyetini al 

mıştır. Grevcilerin kırlarda toplan
dıkları, kargqalık çıkardıkları ha
ber alınmıştır. Grevciler, greve itti

rak etmeyenleri de zorla sürükle
mektedirler. 

yeni sivil muhAf ız takviye kıtaatı 

gelmiıtir. 

Tayyareci Mollisson 
İngilterede 

LONDRA 6 (A.A.) - 29 tem
muzda Avustralyada Wyndhaın'den 
hareket eden lngiliz tayyareci Mol
lisson, Sussex kontluğu dahilinde 
Pevensy limanına geerek yere inmiş 
tir. Tayyareci bir az ıonra Groydon 

tayyare karargi.bına gitmek üzere 

tekrar havalanmııtır~ 

mıı ve yeleğinin düğıneerini kopar-
Halbaki feshi istemekte olan fır- ld - ·ı· tm" t" 

mıı o ugunu ı ave e ·~ ır. 
ka yani halkçılarla beraber sağ ce-
nah muhar~plcri ve homüoiatler 

hep beraber EylUI ayında takriben 
12 milyon 600 bin rey eld<0 etm:şler
dir. Binaenaleyh, bu:ıların yalnız 

başlarına muvaffa1<iyet el etmeleri
nin imkanı yoktur. Fesih kararı 

,·erebilmek İçin Eylül ayında rey 

vermiş ol.:ınların bu hususa rey ver .. 

meleri kafi değildir, bu grupların o 
zamandan beri fazla taraftar kazan-

mıı olmaları muktez-idir. 

itte göze görünmeyen gizli kuv. 

vetler burada hesaaa girmekte ve 

Prusya hUkUmet mehafilinin temin 

etmekte olduğu kuvvetler de bun
lardır. Son günlerde muhalefet fır

kalarının buhran dolayısile gayri 
memnun olan kütleler üzerinde yap 

mı~ olduk1an propagandaların ne te 

sir husule getirmiı olduğunu tayin 

etmek mütküldür. Yalnız pazar gün 
kü netice, muhtelif reyler arasında

ki tesaviyi izale edecektir. 
Bazı sağ cenah gazeteleri, plebi

ıistin müvaffakiyeti takdirinde pru
hemen iıtifa ede-

Barcelone'da bir 
fırtına 

M \ORIT, 6 (A.A.) - Gaut,le
re gelen haberl.:re nazaran Bat"c lo

ne iimanır.da bi,. fırtına olmuftur. 

Lmanda bulun..,. br Aı-jan-irı kı·uva 
zörü halatlarının kınlıµ kopması yÜ 

zünden iki dokun batmasına ve bir 

çok sandalların hasara uğı·amasına 

sebep olmuştur. Tarra~one limanın 
d~ ela h~yle bi, hô.dhe oimuıtur. Bu 
~ ... uia c.ı.yet iri bir deniz hayvanı· 

nın bir sanlalı k~ al ldığ·, limana 

girdiği ve biır az sonra ortadan kay

bolduj•t giirülmüştür. 

······-······-·--···---···-····-·········-·· 
ğildir. 

Hük~met. İstifa i~in yeni diyetin 

içtim~.,. bekliyebilir. Şimdiki diyet 
se re:; listelerinin tetkikinden son

ra feholunacalcbr. Listelerin tetkiki 
iıe eyliil ortasına kadar sürer. 

Yeni intih~bat ise bunu müteakip 

ve takriben 30 gün sonra yani kD. ... 
nunusani bidayetinde yapılacak ve 
itte ancak o zaman Prusya istifa 

iıtir. Bugün öğle yem -
bouillet' de Reisicümhur M. 
ile birlikte yiyecek, yarın 
kit ıerı:isini ziyaret edecek 

Mısırda bir ist 
KAHiRE, 6 (A.A.) Kr 

kalemi mahıuı müdürü Te 

istifa etmiıtir. ______ __, 

Haliç şirketi müdü 
Haliç şirketi müdürü 

B. in Eı·gani bakır ma 
tirketi müdürlüğüne tay 
mesi üzerine münhal b 
müdürlüğe henüz kim>e 
rilmemiştir • 

Enspektör Hüsnü B. 
vekaleti vazifesini ifa e' 
dir. Verölen malümata g 
sarruf maksadile · mü 
kimse tayin edilmiyecek, 
nü B .. y çalışacaktır • 

Bundan başka şirk'!t 
umumiyesinin eylül a.yı i 
tekrar bir içtima yapara 
büı r.,kabeti ve şirketin 
rının kapanması huiu3ı:md 
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Asrın umdesi "Milliyet" tir. 

8 AGUSTOS 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde· 

i No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 
l.tanbul. 

Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 --ABONE ÜCRETLER! 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylığı 400 kurut 800 kurut 
6 " 750 " 1400 " 

12 .. 1400 .. 2700 " 

Ve derhal eğilip poti.ninj 

b • ) yahut paçasını duzel : ag ar, b"' . 
tir. Kadnlar dönünce la ıı sızı 

görürler: d' 1 d" 
_ Ne istiyorsun efen 1• 1 

ye sorarlar.. . .. 
Siz cevap verırsınız: . . m' _ Bir şey ıstemıyo~~ · . 

_ Neden, çağırdın oyle ~-
se ! utanmaz herif! Biz,. ~e~ın 
bildiğin kadınlardan degıhz: 

_ Canım ben seslenmedım. 
şu efendi seslendi · 

Beriki gayet ciddi tavı~la: 
- Ağzını topla! Ben oyle a 

d d -· ıı·mı Şurada yoluma 
am egı · . k d 
'd" m Hem ehlı ıı·z a ın 

gı ıyoru ·· b 
!ara satat, hem de sıAkışkıncla n~ 

· t •OSU. 

Gelen evrak geri verilmı•z 
Müddeti ceçen nuıhalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler· 
için müdiriyete müracaat edilir. 

nim üzenme a ··· • _ 
Kadınlar beri taraftan bagırır-

lar.. · · ha 
- Seni utanmaz senı,senı 

ybız seni! Allahrm ırzım na
muıum aana emanet! yollu Y~ Gazetemiz ilinlarm meı'uliyetini 

kabul etmez. 
--------ı 

,-Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 28, 

asgari 20 derece idi. Bu
gün ru7gir poyra:ı: hava 
açık. 

llaftanın ya~ 

Sulu! 
Az kelime vardır ki; (sulu) 

nun ifade kuvvetini haiz olsun. 
Birisi için sulu dedik mi yılı
ıık, densiz; zaman mekan du-. 
şünmez; münasebetsiz ve terbi 
yesiz manalarını bir çırpıda 
vermiş oluruz. F 

Sulunun envaı vardır. a-
lı.at kurusu yoktur. Size bu haf 
ta bu sulu güruhunun bazı nu
maralarını yazacağım: 

~ "" $ 

Rarst gelir gelmez, arkanız 
dao bağırır: • 

_ Beyim Beyefendı, Bey 
• d' . ' e"endimiz ! Beyefen ımız · 

Dönersiniz; . 
- Aman beyim, cebıne 

merdivenle ineyim!. iltifat yok 
mu? .. 

_ Hayir, dalgınlık! 
_ Pek dalma! dibini hula

1 ·ıden kadınlara da sat&Jı una g d" 
orlar .. Seni ırz namus ?şma 

!ı edepsiz kazık herif sem! Bo 

d boıundan da mı utan-yun an . ha 
d 1 Kılı~ına kıyafetıne • 

rna ın. " . ede
kıp ta insanın efendı zann . 
ceği geliyor. Seni külhanbeyı 
senı .. 

- Hanım uzatma ben sana 

br şey... . d' 
_ Halil inkar ediyor, şım ı 

tişeyi kafana indiririm. (bu es
nada halk toplanır) düa et şu 

. ef d'I e Yoksa seni burada enıer.. S. 
vallahi pas gibi ayırırdım.: ı enı 
alçak seni! Aman yarab~ı .. ?.e 

dk G .. gunduz günlere kal ı .. upe 
adama sataşıyorlar... (derken 
bir polis peyda olur) davacı-

' Namus .Javası edece-
yım ... h T k 
Şim. pülüs efendi.; şu, ferı ı a 
rakola götürün bıze la attı ... 

Polis sorar: 
_Ne dedi? 
_ Ne diyecek? hitt 

bak tekerim ! dedi •. 
Siz dayanamazsınız: 

bana 

- Sus be! tırpıntı! Sana ben 
ne laf attırn ne biı- ,ey! Şu ya
nımdaki zevzek (hişt) dedi.Siz 
de beni zannettiniz .. Daha faz
la söyleme! Ben kadın madın 
ammam veririm terbiyeni son-
ra .. 

mazsın! -Ne dedin ne dedin! terbiye 
- Latifeyi bırak, itim var mi mi vereceksin.. Alimallah 

ne istiyorsun! sana bir terbiye veririm ki; ye 
- Acelen ne yahu! Şura- di ecdanın görmemiştir. Sen 

dan bana bir dondurma ıamar- kim oluyormufSUn bakayım ba 
la!.. na terbiye verecek! Bana k<m 

- Vallahi işim var! Defter derler biliyor musun? Ben bu 
haneye gideceğim! güne bugün ekmekçi başının 

- Hah tamam! ben de Sul torunu Zülfiyar hanımım! Bi
tana'hmede çıkacağım! beraber zim senin gibi uşaklarımız var 
çıkarız! Hele gel beraber Hacı dı .. Züppe pısırık mendebur se 
Recebe gidelim de.. n& ! Bir de bana terbiye vere-

Dondurmı>yı ısmarlarsnız ! cekmiş .. Sen o terbiyeyi kapı 
yer İ>İr ikincisini de kendi ıs- eşiği gibi aşınmış suratına ver! 
ma;lar ve parayı size verdirir!. Seni edepsiz, alçak haydut he
Çıkarsınız! bir otomobil çağı- rif! .. 
rır beraber binersiniz yolda Polis işin uzadığını ve kadın 
ba;lar: )arın tecavüzü ileri götürdüğü-

- ::>İgarayı bırakdın mı ? ·· görünce müdahale eder : 
_Hayır! nu_ Hanım fazla söyldin! e-
- Versene içelim. - er sen bu efendiden davacıy-

Bir paket sigaranızı alır,, g an 0 da senden davacı olur.! 
size bir tane verir ve üst tarafı lyisi mi hadi sen işi.ne b.ak~lı~ 
nı c~bine koyar .• Sizin canınız (bana hitaben) beyım s_ız e ı- i 
sıkılır. \ şinize gidin. (halka hıtaben) 

_ Bir paket sigara be~den hadi •İZ de dağılın bakalım!. 
iyi mi yahu! al öyle ıse... Siz pür hiddet lahavle çeker ı 
verir ama paketi boşaltır hoş ken beriki yanaşır. 1 

_ Bir sigara versene! •. kah kutuyu verir ... 
Otomobil Sultanahmet par kah, kah d D .. 

kının önüne geldiği zarnan ara İşte bu bir sulu adarn ır. ~." 1 

en me•hur bataklık mu- , bayı durdurur. ve: yanın • 1 
- Ben azıcık kaynanamı tehusısları bile kurutamaz .. ' 

Bunların hakkından ancak ken 1 
goreyım . C bı hak 

Diye adı lazım olmıyao eli gibileri gelir.. ena 
yere girer. Siz arabada bekler- .. temizi ate,ten afetten ve i 

k cu)m ·kadaş ,errinden muhafa j siniz ..• Bir müddet sonra çı ar. su u aı : 
Tekrar arabaya biner. Defte~- za buyursun. FELEK 
hanenin önünde araba durdugu ı • ________ ..;."':'.:-'-ı 

zaman siz araba parasını 0 ve- i A•keri fabrika· 
recek zannedersiniz, vermez, 1 .., ı 

tabii siz mecbur olursunuz ver- 1 ıar ilanları 1 

MfLLlYET CUMARTESf ıJ 

Çapras kelimeleri Matbuat Celsesi 
1 2 1 4 5 • 7 • ' 10 il 

ı MAS RAF• A B•A • 
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~·;=~.i=·~~r-1 
Yeni şekil 

Soldan sağa 
1 - M~7i (5). Hayvanların fa

hı (5). 

2 - Yüz sene (4). Yuva (2). 
iyi (3). 

3 - Nazlı (5). lkrrun (4). 

4 - Tembellik (5). Nota (2). 

5 - Köpek (2). Bir fransız ro
manc151 (4). 

6 - y.,nmek (3). Sulamak (4). 

7 - Bizi doğuran (3). Yunan 
paytabtı (6). 

8 - Nota (2). Boy değil (2). 

9 - Madeni ip (3). Niyabet e
den ( 4). 

10 - Arının verdiği 

(3). Nota (2). 
(3). Ben 

11 - Müıtehak (5). Su icabı (3). 

Yııkandan aşağı 

l - Tarihimizde bir devir (8). 

2 - Sopa (3). Şafak (3). Yemiş 
sebzr atılan yer (3). 

3 - Mııvafalcat (4). Ekıik de-
ğil (3). Nota (2). 

4 - Gelir (4). Köp<lc (2). 

5 - Tanzıın eden (5). 

6 - Tuzsuı: peynir (3). Eleyen 
(4). 

7 - Zaman (2). Renkler (5). 
8 - Emir dinlem•k (5). 

(2). 
Sual 

9 - Bir ırlc (3). 

10 - Elemler (4). 
malc (6). 

Mund~fi ol-

11 - N czalcetli ( 5). Demir kiri 
(3). 

(Ba§ı 1 İnci sahifede) ı inkitaftaclır. Bu suretle cidilecek ne 
Arkada9lar, dfmyanın üzerine cat yoJunu ıöıterdi. Ondan ıonı·a 

müthif bir buhran felaketi çökmüı- milletin ruhunda fazla çalıtmağı, 
tür. Bunun esbap ve avamilini 'llrr- hırı ile çalıtmaiı canJandırarak bu 

yan mütehassıslar birçok hukukti- yolda muvaffakıyete yürüyebilm.-k 
naılar ve ıiyaıiler birçok esbap için ona\ l~zım olan at~i verdi Efen 

ve avemil bulmuflardır. Falcat bu- diler; zaferler, istiklaller, bir mille. 
nun ne için ve nasıl geldiğine ne tin mevcudiyetini temin etmez. An

zaman ve nasıl ıideceğine dair cak iıtiklAlden milleti azamete ei· 
kat'i aurette henüz bir şey söyleye- den yolu bulanlar ve onda muvaffa
memişlerdir. Mjfletler silıileainde kıyetle yürümek İçin 1t\zım olan ate 

bulunuyoruz. Bizde bu umumi felci fİ ruhunda yaşatan mletler ki, payi
ketten hissemize düten ıstırabı ı;:eL. dar olur. Onun için milletimiz.in ru

mek zaruretindeyiz. bunda canlanan bu ate,i muhafaza-

Sonra arkadatlar; biz çolc hızlı da çok kıskanç olmalıdır. 
yürüdük, devletçe, milletçe, çolc itte ondan sonradır ki devletçe 
hızlı cittik. Hata mı ettilc? Onu de ve milletçe hızlı gittilc. Hakikaten 
mek istemiyorum. İtle hızlı ıider

ken dünyanın umumi fel3J,etinin 

dalgasına çarptık. Ondan dolayıdır 
ki cluralclaclılc. Her yerdeki kadar 
olmamakla be,·aber yine ıstırap çe-

hesapları olduğu gibi aöz önüne 

getrilirıe çok hızlı ıittiğimiz anla~ı 
hr. Bir kaç ser.e zarfında 1500 ki

lometre şimendifer yaptık ve bu şi

mendifeı·e iki bin klometre olmak 
kiyoruz. Batlamış olan bu ıstırap üzeı-e devıun ediyoruz. Bunun Ö

artmak İstidadını haizdir. Onun İ· nünde yükstk bir valanpervelril,, 

çindir ki bu hakikati olduğu gibi büyük bir irade ve azim eserleri ü

görmeli ve ona aöre tedbir alınmah- nünde hürmete eğilınek her vatan-
dır. Dedim lci hızlı cittik. Evet perver için büyük bir borçtur. 
memleketin balansına bakarsak Efendiler; Hüki.ımet daha ne yap 
(1925) de (190) milyon ihracal mış, benim gördüğüm, dünyanın 

yapmıJız. 1924 le 185 milyona in- en kuvveti lıh· orduaunu yapmıt An 

mi~. Evvelki sene 155 milyon geçen karaya !"eldikten sonı·a gördüm, An 
sene de 161 milyona inmittir. Bu karanın etrafında indeli.ktiza menı· 
böyle olmakla beraber biz milletçe leketimiz abluka altına gelecek ~
ve devletçe hızımı~a devan1 ettik. lursa vesait·~ müdafaa tedarik cdc

Böylece bir taraftan varidatı umu- ct:k muazzam tc~isatı yapmıştır. 

miyeyi düşünmekte devam ederken Bina~naleyh Anadoluyu cayri lcabi
diğe rtaraftanda dövlet bütcesi ken li teshir bir vaziyete sokmuıtur. 
di yük•elme seyrini takip etmiı Hükumet daha ne yapmıttır. 

d h · - k'" ol"u Bunları bu" yük eserler yanında iz.ah mih.Jçe e drıçten mum un -
ğu kadar fazla satın almak seyri etmek i•temiyorum. Millet ne yap
takip eclilml~tir. Binaenaleyh balan- mış: Efendiler arzetıim, ihracatı 
si aşağıya giderken Devlet bütcesi 190 milyonl\ çıkarmıtlır. 190 mil

bütcesi 180 milyondan (220) ınil- yon elemek 20 milyon altın lira dt
yona çıkmış. Dıtarıdan satın auoan mektir. Evvelce Tur ut Bey arknda 

e§ya mıktan da inmem~ !abit olarzk tımızın uzun uzun anlattığı lmptra 

kalmııtır. Bu surt:lle sattığımt.L e,- torluk devrinin ihracatını yapmı§IZ. 

ya ile satın aldığımız ara5ındal<i far Efendiler; lzınire giderken hal
kı sermayeden ödemeğe devam et kın yaptığı mucizeyi gôrmüşsünüz
tik. Nihayet geçen ıene ithalillınuz dür. Bunu l:iç bir millet yapanıa-

225 miyondan 148 milyona dü~- · mııtır. Az müddet zarfında lzmir 
müştür. tt:hrinde n1ilyonlz.r r.arfederek, İm&r 

Efendiler; ni.çin bu kadar hızlı edi1me!İ li.z.ım gelen yel'lrri e8kiıin
gitik. Ben bunu kemitlİ ehemmiyet- den daha i)'·i yapmı~lardır. 17.mİrİn 

d k buh · ~-elim· A·1·dın, Na,illi. A-Je huzurunuz a izah ttnıt ve · cıvarına .-7 ' 

rannı bizim için gaw·ct huıuıi ve na laşE"hır, Salihli, Manisa, Kasaba, bu 

zik bir cephesi olan bu nokta ÜZt>- şehirler ba~tan başa mamure hali~~ 
iıterim. Mnd~ nazarı dikktinizi cel gelmi.~lerdİl'. Halkın elinde Vef>aı:ı 
betmek i~tt>riım Bence ~fendilrr, isti'hsaliye namına bir ,ey olmaclıgı 
Gazinin memlekete en büyük hiz- halde a:ı.roi saye:inde bunlat"J: yap
meti, ne büyük zaferidir, nede mil- m;.şh~rdır. He abını kat'i olarak bil-

b "l 1 l · m 1'ahıninen buralara 5arf~ 

No: 84 l'az.ın: l'tl. }'avu7 

Bu ne cesur kadın! 
Bağırıyor: Haydi! ne duruyorsun? 

Hançerini çek diyorum sana ! 
• 

T eofiloı, Sofinin et varın- kadındı! 
dan şüphelendi. Teofilos hala hançerini çı-

- Ne demek iıtiyorsun, karamıyor, onunla döğüşmeğe 
Sofi? karar veremiyordu. 

- O orospuyu ben öldür- Hapiaanede binlerce mah-
düm demek istiyorum, hala kumu ayaklandırı:n bu kadın. 
anlamadın mı? la boğu~mak, T eofilos için çok 

Teofilosun saçları dikildi: şerefsiz, çok çirkin bir hareket 
- (Afrodit) i sen mi öldür olacaktı. 

dün?!.... Büyük §airin cesareti bir 
- Evet ..... Ve icap derse.... anda kırılmıftı. 
- Eyyy..... Zaten Teofiloı, bütün bu 
- Seni de.... "btilali kafasile idare eden bir 
- Senide mi?! damdı. 

•. - Evet ... seni de öldürece- ı Belinden hançerini çekip, 
gım! böyle karşısında dim dik du-

- Sen çıldrmışsın, Sofi! raır bir kadınla nasıl boiiu•abi 
- Aklım başımda.. Görü- litdi? 

yorsun ki seninle sükiinı:t ve iti Sofi: 
diı.limi muhafaza edere .• konu-
şuyorum ... 

- Peki ama .. Bu melek ka 
dar sessiz ve bigünah kızcağızı 
neden öldürdün? 

- Seni sevdiği için •.. ! 
T eofilos şaşaladı ve bir a

dım geriye çekildi: 
- Beni sevdiği için mi? 

- Evet .. hain ve müste-
bit bir prensin cariyeleri, hiç 
bir zaman, senin gibi vatanper 
ver bir kahramanı aeveme:zler .•. 

T eofilos soğuk kanlılığını 
muhafaza ederek cevap verdi: 

- Ya ben sevmişsem .. ? 
- Senin gibi vatanperver 

biı· kahraman, hiç bir zaman 
hain ve müstebit bir prensın 
cariyesini sevemez ... 

-Severse ..• ? 
- Bir başka kahraman zu-

hur eder ve o sahte kahrama
nın kanını yere akıtır ..• 

- Selanikliler içinde ben -
den daha yüksek ve cesur bir 
adam varsa, şimdi mevkiimi 
ona terkedip gideceğim! 

Sofi koynundan hançel'ini 
çıkardı: 

- İşle, ben ..• 

- Seni bekliyorum .• Fazla 
düşünmek korkaklıktır: 

Diye söyleniyordu . 
T eofilos kararını vereme

miıti . 

- Yaz geç bu delilikten, 
Sofi! 

- Deli olmadığımı anladı
ğın İçin ko .. kuyouun galiba! 

- Bir kadınla benim döğüş 
mem çok ayıp olur, Sofi! biz 
bu muazzam ihtilali beraber 
yaratan ve yürüten iki arkada
şız .... Halk kavgamızı işitirse, 
bizi tel'in eder. Kahramanla
nn deruhte ettiği vazifelerden 
biri de halka rahperlik ve mür
titlik etmektir. Bi:z Selanikli. 
!ere, kahramanlık sahasında 
iki ihtilalci arkadaıın boğuştu 
ğunu gösterirsek, memlekette 
yeniden ihtiial ha !ar •• Cahil 
insanlar birbirlerini vurup öl
dürmekten çekinmezler. İki el 
birbirine çarparsa, elbette biri 
acıyacaktır. Biz döğÜ!Ürsek 
ya sen vurulacakıın, ya ben yn 
ralanacağım! İkisi de fena de
ğil mi? 

Jetjn ayağından ag aı-r çözere < a - mıyoru . . 
dı- 1 ic:tiklfo.lödeın~kte devam ettik. dilen para iki yüz nıiiyondan a~a~ı T eofilos hayretle genç ka-

g · • · · 1 h · t Gazmın d ·· · · b kt · 

Sofi müstehzi bir sesle, önü 
ne bakarak mırıldandı: 

Nihayet geçen ırne ıthn1atımız 225 değildir. B;nncna e: •t e. ~ ının yuzu.ne a .~·" .. . 
·1 d 147 milyona düşmÜ§tÜr. verdiği büyük ateşın mucızekar ~ Sofı, tek gozunu benım 

mı yon an · · fi k et yu- k"" · d'kt' k ?I 

.,, 
1 

er, • · · umi S f' b h k · · 1 

- Sen beni vurdun.. Ben 
de seni yaralamak İstiyorum! 

T eofilos bu ıözden bir şey Ef d ·ı 0 l&yrk ve milfi e•aıl..._. I aslaı- dzhılıadc muvR ft ıy mev ııme mı ı ın yo sa .•.. 
. d ek cümhuriyet ile vo- _.. Pktc iken nıc.mcketnnızl" um 1 o ı u a arete sınır en-ı·a ıstnı::.t c er . ı um . tt • -

1 k.. . .. baıını gayet <ağlam kur- buhranın dalgası geldı ça ı. mı§lı. -- Ben seni 
un opı u 1 ı c!' ı. d ttle 8' .. . .. 1<·· ld • 

d <onra miHcte dedi ki,...__ Bütün '\·atanda, ar ... ('n ı u ,r .. - ır gozunun or o ugunu dedin? 

anlamadı: 

vurdum mu 
du. On an . k. t · ııttı · ed d d h 1 d·· · "-ı · ı· kazandık. Fakr.t se- · vesaıtleri fn 111

' e ı\e gı · ıma en a ama er a uş- Sofi biraz daha sak"ınle•t"ı ·. fer ve ı,tı.., a ı rı ve ,. J d ., 
ı· t bun•!• değil. <clamet ikt,. di ]er. Fak•t buhran dalga11 gı. ı~~~e man o ur u. ,,....- Evet.. hem de kalbim-
ame t b' oklarını c!oK· O b . k h ) -

hasıl ol"n •arsm 1 
" ç - enım a raman ıgı· den ..• Kalbimin en derin yerin 

tü. Biıı<' • ~leyh bu v.ziyet "ır~uın- mm ni~anesidir, dedi, gözümle den yaraladın! 
da bel' J•; den evv•I .ve t.c·_r §eye m~: İstihza etmeğe ta?a.mnıül ede - j - Benim bu yaradan habe 
reccah olarak, ltkıa'. cdıyoruın. la mem. Çek hançermı.. rim yok, Sofi! Ne demek iste-
zıın olan ı;iıkun ve nız~nıdır. Döğü~elim ! 3iğini anlıyamadım .•. 

DENiZAŞI 
Falih Rıfkı Beyin Brezilya Seyahat

namesi Bu isim altında çıktı. 
" DENiZAŞIRI ,, 

1 - Türkçe yazılmış en iyi eeyahr.t kitabı, 
2 - Türkçede Cenup Amerikası'na dair 

ilk eser, 
3 - Türk harfleri ile basılmış en güzel kitaptır. 

* * 
Viyana'da yaphrılmıt olan renkli ve renksiz 

kıliteleri papyekuıe üzerine baaılmıthr. 

Denizaşırı gazetede tefrika edilmiş 

mektuplarının yarım misli daha 
zenginleştirilmiştir. 

olan seyahat 
urtırılmış ve 

Deni:zafırı her evin okunacak en iyi kit•bı ve her 
kütüphanenin hakiykl süsüdür. 

Efencli!er· muhalıf malbualın Sofi· / S fi · ı· d k' h b' ' · ı _. · · o nın e ın e ı aınçer ır neşriyatı ınemlekette t-mnıyet nızı- .,, S . . B . d' d .. t .. 
d . . - enı sevıyorum.. u en yere uş u: 

ni çoğaltıyor. Buhranlı zaman " bır • 1· . k b d Af .. __ . sevgı, e ımı ana oya ı.. ro 
millet için en buyuk felaket, ~mnıyct d't' "ld" . k d 1 

. . k .1 ı ı c ul en a1" ım ır .,, 
...,rizi.dir Devlet otoı-ıtesıne arşı mı D. k . 
u • _ ıyece tı. 
Jetin emniyeti ıaglaın durdukça kor- H ı· b k' T f' I 

_ _ . . a u ı eo ı os onun ız -
ku yoktur. Çünlcu emmyet grızı le- t' f . d k 

. d ze ı ne sme o unmuş ona: 
li.ta sevkeder. Bu vazıyet k~~~ıı.~n' a - Kör... , 
itidali demimizi ınuhafaza , muıku1ıer D . • 

emıştı. 
lcartmnd" karar almak l<uvvet ve ku Sof' b h k k d 

· k k b ı u a aret arşısın a dı·etimiz.ı tam olara tutma mec U· h .. 
1 
.. 

. 1 h h l'f ta ammu u taşımıştı. riyeti vardır. Bınaena ey ' mu a ı 1 . f . . b' b d k 
. zzetı ne sının ır ar a 

matbuat eğer anka•dn bu yola ııı- 'b" 1 d" t" - .. .. .. 
.. 1. h · 1 su gı ı yer ere uş ugunu go-

1 diyorlarsa ben de soy ıyen atıp ere .. h . k d 
1 

. runce er §eyı unuttu ve a m itlirak ediyorum, hıyanel yapıyor- 1 k k k . ed' 
. . k. ı gururunu oruma ıst 1• lar. Gaflet yapıyorlarsa, bılsınler ı H d' k d . . 

.. .. . 1 . B - ay ı, arşırn a sınaı buyuk bır gaflet yapıyor aı, un- b' k d' 'b" d 
d . d.. .. 1 ır e ı gı ı ne uruyorsun? 
an ııerı onsun er. H · · k d" 

ançerını çe ıyorum sana .. ! 
Efendiler; kendi hayatımda halı- Teofilos, hayatta bu dcrt'ce 

rıma gelen bir mi•al aı-zedeyim; 31 cür' elkar b;r kadınla ilk defa 
martta daha 10 temmuL inkılabının karşılaşıyordu. 
üzerinden 4-5 ay geçmeden lıtanbul Ona, timdiye kadar, bir er 
da izah ettikleri cibi bir takım mat- kek bile, böyle merdane: 

- Seni 
los ! 

seviyorum, Teofi-

((Bitmedi) 
---·······----···--·--.. 

MiZAH 

Sürat asrında 
Eskilerden biri son arabacı

nın kullandığı son arabalardan 
birine bindi. 

Araba l:ı:ı hayli yürüdükten 
sonra, içindeki zat yolu biraz u 
zun bulmağa batladı. Arabacı
ya dedj ki: 

-Y abu, biraz daha çabuk gİ 
demez misin? 

- Ben daha çabuk ıriderim 
amma, atlarla arabayı kime bı
rakalım? 

miye: Lira verirsiniz, araba alt 
mı' kuru~ yazmıttr. Şoför ~ 
kurut iade eder. O sizden atık 
davranıp kırk kurufU alır, beş 
kurut toföre bahtı§ verir, üst 
tarafını cebine atar ve güle
rek: 

- Kısa günün karı az olur, 
ne yapalım! kızma yahu! Sana 
kızmak yakışmıyor. Kah kah 
kah! bune surat be! 40 kur.il! 
aldık diye mi? 

2'00 Ton Ge:ıeratör kö.~urü 
106 900 kilocivata Demırı 

Yukarıdaki ınalume kapalı 

f 
.
1 31 _ 8 _ 931 de aaat 

%U ıe k 
'halesi yapılaca tır. 15 te 1 • · h 

Taliplerin şartname ıçı~ er 
··nakasaya gırmek iln ve ıuu 

~. d 0 gün teminat (tek-;;;:t) ~e müracaqt-. (3402) 

lstanbul evkaf 
dürlüğünden: 

• mu-
bual hücumları oldu. "- Haydi, hançerini çıkar, 

Yeni otorite ve yeni hüküıneti seninle döğüşeceğim !., deme -
de\'İrdi. Bunu yapanlal· yAlnız vah- mitti. 
detiler cleğldi. Avrupadan bi,imle Sofi, rengi bile uçmamı§, 
beraber dönenlerin içinde bulun"'11ar elleri bile titrememiş; metin, 
da vardı. Birisi malümunuz, Ali Ke- mütevekkil ayakta bekliyor-
mal. du. 

Hesap 
Küçük Recep manava gitti 

ve sordu: 
- Beş kuru?a kaç tane ar· 

mut verirsin? 
- Sana altı tane veı;rim. 

Küçük Recep hesap etti: 
- Altı tanesi ~ kuru•, b" · 

3 üncü t{olordu 
ilanlar1 

- Kuzum, şimdi latife. e_de 
celc zaman degil ! Benim ışım 
var! Senin de keyfin yerinde! .. 
Ben sana mukabele ederim a· K. O. ve I. F. kıtaatı içın bir 
ma .... Ne ise!. )"iden bir Kanunevvele ka-

- Vay bt"vim!. beyime dii- Ey u 1 k 64400 kilo yaş seb-
- b dar 3 ay ı. 3 8 931 ner ~ e• !. )' ag' lı ohun ... hiş a- 1.. ım vardır. 2 · · 

zeye uzL . k .. 
ı:a b:ık ff~rçek! s<!ni ne za· at 16 da ihale edılme uze-
man evlendireceğiz?. . sa aleni miinakasası yapılaca.k-

- Onumüzde iki tane şalı· ıe. T !'plerin muayyen vakıt-
L"Jl· k . . . ._. - tıı. a ı KO 

Etlirnede Sultanselim, üç serefcli, Sı.ileymaniye Beyazıt 
ve Muradiye camilerinin minare külahlarile tamiratı sairesi 
8-S. 931 tarihinden 29-8-931 tarihine müsadif cumartesi günü 

saat 14 te ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. Teklifat mezkur tarih gün ve saate kadar İstan
bul Evkaf Müdi·riyetinde İdare Encümenine tevdi edilecektfr. 
Teminatı muvakkate akçesi miktarı (iki bin altı yüz) liradır. 

Miinakasaya yalnız bu gibi işlerde ihtisası olanlar dahil olabi- ı 

leceklerdir. 
1nsaat sartnamesini almak ve malilmatı mütemmime ahzey ı 

!emek iize;e talipler İstanbul E\·kaf Heyeti ferıniyesine müra

caat edebilirler. 
n ı. adın ındıyoı· .. berı><ı ses I K O SA. AL. . nuna 
ı · ~ te · · ( ı 05) ~'mı: .. tları ilan olunur. 

. -·~ın~ıı~ra:c~a:a~ ........ llllllllllll -Hışt' 

(Bitmedi) Bu ne cesur, ı .. e metin bir 

-I t:t:ilıa. clı. .lVI. Ii 
Türk Sigorta Şirketi 

I tan si dört kuruş, dört t&n si 
uç kuruş, üç tanesi ıki kuruş 
ikı la'!esi bir kuruş, bir tan si .. 
Bedua .. Öyle ·se bir t ne ar
mut istiyorum. 

Lokantada 
- Garson, iki tane alalıok 

yumurta getir amma, yumurt 

1

1 lar dört dakika kaynar sıulv 
durmalı .. 

- Peki Beyim, üc sanİ) edt 
ı a-etiriı-lm. 



MiLLiYET CUMARTESi 8 ACUSTOS 1931 

• • Balkan • • 
sargısı ıcın hazırlıklara devam edili or 

Ekononıi 

Balkan konferansı ve 
sergisine hazırlık 

Ticaret odasındaki Balkan komi
tesi bugün sergi işini konuşacak 

Ba:k>n konferansı teşnnievvelde ı ta 132 bin ton kömür istihsal olun
ehrimizde toplanacaktır. Konfe- muı, 17 bin ton ihraç edilmiıtir. 
ansta, Balkan memleketlerini ala-
.::adar eden ticer4 meseleler görütüle 
:ektir. 

Bu nıey:ıt.nda bir BJ.:kan ticaret o .. 

lası ve bors:ısı tetkili görütü1ecek
İr. Konferansa, Yunanistan, Ro

nanya, Yugoslavya, A.rnavutluk ti
:aret odalarından ikışer murahhas 

nr Balkan sergisi ~çdacaktır. 
Balkdn konferansı müna•ebetile 

ttirak edc«ktir. 
Sergide Balkan memleketlerinde 

(etişen mıhsu'at t:,. te~his edJecek

jr. Bu münasebetle ticaret o :fa1ın

la te~kil edilen ~alkan konferan11 
comitesi faaliyete geçmiştir. Komi
e b.ıgün oda rei,i Nemli zade Mit

ıat Beyin ı·i.yaie-.i.nde toplanacaktır. 

Ju İçtimada Balkan sergisinin açıl
nası için ne gibi şeylere ihtiyaç ol
foğu görüıülecektir. 

Sergiye diğer memleketlerin itti
:-aki temin edilecektir. Bu münaıe
ıetle Atina, Sofya, Bükreı, Belgrat, 

riran ticaret odalarına birer ma.k.
JUZ yazılacaktır. 

Balkan komiteıi henüz serginin 

ıerini tayin etmemiıtir. Komite ser
fİ işlerile meşgul olmak üzere bir 

;ıeyetinı te,kiline lüzum gönnilt
ür. Heyete sergi iılerinde salahiye
ti olan ze~at intihap ediccektir. 

Kömür ihracatımız 
Geçen temmuz ayında Zonguldak 

• 

Kavun ihracına 
başlandı 

Kavun ihracı tetebbüsü filiyat 
saiıasına geçmiş ve ilk defa olarak 
şehrimiz tacirlerinden birisi Viyana 

ya 1 ton kada. kabun göndermittir. 
Ba. tacir, ihracat ofisinin yardımile 

Viyanada bir tacirle ani tmış ve 
derhal harekete geçmiştir. Buradan 
vapura yükletilen kavunlar Tiryeste 

limanına götürülec,k, oradan Viya

naya nakledilecektir. 
Bu ilk hareket müsbet netice ver

diği takdirde mühim mikdarda ihra
cat yapılacaktır. 
Ayrıca bir Alman müeıwıeıi de 

ayni tacire müracaat ederek erik ve 

elma İstemiştlr. 

Kereste tacirleri Ro
manyaya gidecek 

Kereste tacirlerimizden bir kıımı 

yakında Romanyaya seyahat yapa
caklardır. 

Hicaz bizden tütün 
va kereste isteyor 

Hic.::az tacirlerinden bazdarı ınem
lelı:etimizdeki bazı ticaret odalarına 
müracaat ederek ticarette münaıe

bet tesisi teklifinde bulunmuılardır. 
Bunlar memleketimizden tütün, 

arpa ve kereste almak İstemektedir
ler. 

Mucize kabilinden 
Bir çocuk tramvay altında kaldı 

ve sap sağlam çıkarıldı 
Dün Üsküdarda bir tramvay 
kazası olmuş, 8 yaşmda bir ço 
.uk tramvay altında kalmışsa 
da, mucize kabilinden kendisi
rıebir ş<:.>y olmamıştır. 

Bu çocuk Üsküdarda Hayret 
tin çavuş mahallesinde katırcı 
lar sokağında oturan Mustafa 
efendinin o~lu 8 yaşında Aziz 
dir. 

Aziz ıatr.:ıan Ahmedin ida
resind~Li 15 numaralı tramva-
yın altında kalmış, tramvay 
durdurulmuştur. Çocuğun 

tramvay altında. kaldığı görül
mü, bunun üzerine tramvayın 
altına kirikolar konularak, 
tramvay kaldırılmış, çocuk çı
J<arılmıştır. Fakat çocuğun hiç 
l>ir yerinden yara almadığı gö
rülmüştür. 

Kumardan sonra pıçak 
Köprü altında oturup biribir 

•erile kumar oynamakta olan 
ıamal Hasan ile Asım oyun yü 
~ünden kavga tmişlerdir. Neti 
1
tede Hasan Asımı bıçakla ar
kasından yaralamıştır. Asım 

1 

edavi altına alınmış, Hasan ya 
kalanmıştır. 

Deli mi? 
·Sirkecide bakkallık eden Va 

1mı - ~fendinin dükkanına dün 
!gece Şumnu oteli müstahdem
lerinden Nuri gitmiş ve hiç bir 

1sebep yokken Vamık efendiye 
•t :ırruzla biçar0 adamı sağ ko
•lımun altın:hn, der.Jestine gi
den polis Recep efe •diyi d~ e
lin<-' ·n yaralam ştır. 

Mecruh has aneye kaldırıl
ış, uri yakalanmıştır . 

ı Eroin satıyormuş 

1 Hasköyde çıksalonda oturan 
Foti oğlu Lazarinin eroin sattı 

1 iiı ve kullandığı İstihbar edil-

mit, üzeri aranılmıt ve on pa 
ket roin zuhur ederek müaade 
re olunmuştur . 

Kabataş lisesinde 
Evvelki gün Kabataş lisesi

nin intizar salonu penceresin
den yangın çıkmış, fakat bade 
meler tarafından derhal söndü 
rülmüştür. Yapılan tahkikatta 
yangının meçhul bir kimse ta
rafından atılan sigaradan çıktı 
ğı anla~ılmıştır. 

----·········································--· 
Mehmet Sırrı beyin 
yeni bir müracaatı 
IZMIR, 7 - Deveran eden bir 

şayiaya göre burada çıkan Halkın 

Seıi gazetesi başmuharriri Mehmet 

Sırrı Bey Halk Fırkası Reisi Hacim 
Muhiddin Beye bir mektup yazarak 
kendisinin vatan haini olmadığını 

söylemiş, hakkındaki zannın tashihi 
ni iıtemittir. 

Oda katibi ızın aldı 
Ticaret odası umumi katibi ya· 

rından itibaren bir ay mezun kala

ı:aktır. Oda umumi katiplği vazife
sini oda raportörlerinden Hakkı Ne

zihi B. vekaleten ifa edecektir. 

Tarifelerde bir deği
şiklik yok 

Deniz tarffe komisyonu meıaiıİ· 

ni bitirmiştir. Tarifelerde umumi
yet itibal"il~ bir değişiklık olmamı,
tır. Komisyon toplanmadan evvel 
Ş•ı <eti Hayriye t>rİ e i ,de tenzilıit 
)a?:lacagı kunctlc söyleniyordu. 
K • iayonda baz1 a ılar bu husu ta. 

teklifte bulunmuşlard•. 
Bu yüzden rnünaka1alar olmuş, 

nihayet Köprü - Uskl<dar hattında 
ıo pan tenzilat yapmak kabil ola· 
bilmiştir. 

Bt!lt!dlgt!de 

Adalar 
Elektriği 

Muhavvilelerin de yer
leri tespit edildi. 

lnlıisarlar 

Alınacak 
Tütünler 

Jstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

Salacak sahillerinde bir saat ... 
Kızkulesi gazinosunda ne var, ne yok? 

------------·------------Adalar elektriği meselesinde 
son çrkan pürüzler de halledil
mek üzeredir. 

Büyükadadaki tesisat için ya 
prlacak muhavvile merkezlerin 
den birinin arsası yüzünden be 
lediye ile elektrik şirketi arasın 
da bir ihtilaf çıkmıftı. Elektrik 
tirketi, birini satın almak, diğe 
ri belediye tarafından terkedil
mek üzere iki muhavvile merzi 
yeri bulmuş, üçüncü yer ıçın 
Büyükada hükumet konağı ar
sasını istemiş, fakat b<?lediye 
hükumet malının şirkete terke 
dilmiyeceği fikrinde bulunmuş 
tur . 

inhisar idaresi masa
rifi nakliyeyi de 

verecek 
Tütün inhisar idaresi tacirle 1 

rin zararlarını kapatmak için 
bazı tedbirler dütünmiye ve tat 1 
bik etmeye karar vermittir. Bu · r 
karar mucibince, Tütün inhisa ı 

':levbeni kırk paraya !.. - Kazayı bahri, yahut belayı derya - fferşey 

rı tacirlerden 6 milyon kilo ka
dar tütün alacaktır. Bunlara 
bugünkü piyasa üzerinden kıy
met te konmuştur . 

·cüzel, güzel amma ... - insanı, adeta terletiyorlar- Gazinoda gurubun 
güzelliği ... - Gürültüsüz eğlenemiyecek miyiz ? 

Nihayet Büyükada kayma
kamlığının fikri ve mütaleası 
sorulmuş, kaymakam ve beledi 
ye müdürü Hayri Bey Büyük
adada eski belediye arsasında 
bir yerin tefrik edilebileceğini 
bildirmiştir . 
Kaymakamlığın bu cevabı 

belediye fenhey' eti tarafından 
da tasvip edilmiş ve bir müzek 
kere ile daimi encümene bildi
rilmiştir. Daimi encümen, ta
yin edeceği kanuni bir şekil da 
hilinde bir arsanın tirkete dev
rine karar vermiştir. 

Belediyece ada elektrik tesi 
satının teehhürüne hiç bir ma
ni kalmadığı tahmin edilmkte
dir. 

Diğer taraftan lektrik şirke
ti Ada elektriğine ait bir çok 
malzeme getirmittir. Önümüz
deki pazartesi günü belediye e 
lektrik mühendisi Yusuf Ziya 
Beyle elektrik şirketi mühendi 
si Niyogo efendi Büyükadaya 
gidecekler, havai hatta ait di
reklerin dikilmesine, muhavvi -
le merkezlerinin inşasına neza 
ret edeceklerdir. Bütün tesisat 
nihayet üç ay içinde tamamla
nacaktır. 

Üç asri mezarlık 
yapılacak 

Mezarlıklar hakkında Dahili 
ye Vekaletince hazırlanan yeni 
nizamname Devlet şurasından 
geçmittir. Şimdi Dahiliye ve 
Sıhhiye Vekaletleri, bu nizam
namenin tatbikatına dair bir 
talimatname hazırlanmaktadır. 

Blediye mezarlıklar tubesi 
müdürü Süleyman Beyin verdi 
ği izahate göre, nizamname ve 
talimatname tebliğ edilir edil
mez faaliyete geçilecek, İstan
bul, Beyoğlu Üsküdar mıntaka 
larında bu sene üç asri mezar
lık tesisine başlanacaktır. 

Asri mezarlıklar tesis için ye 
ni belediye bütçesinden 25 bin 
lira tahsisat vardır. Henüz 
lüsk cenaze otomobilleri sipa 
riş edilmemiştir. Şimdilik mev 
cut cenaze otomobillerinin ıs
las ve tadili tekarrür e~miştir. 

Belediye, Sürp Agop mezar 
lığı davasını k.!zanırsa burasını 
satarak elde edeceği varidatla, 
istediği gibi mükemmel asri 
mezarlıklar vücude getirmek 
imkanına malik olacaktır. 

Bu dava da, son safhasına 
gelmiştir. Son cel.Wc belediye 
noktai nazarını müdeleen izah 
etmiş, mahkeme, mevcut vesa
iti vakfiye ve tasarrufiye üze
rinde tetkikat icrasını bir hey'
ete havale eylemittir. Bu hey' -
etinı raporu üzerine mahkeme 
kararını verecektir. 

Belediye 
siğorta 

memurları 
edilecek 

Halbuki tacirlerin elindeki 
tütünler bir kaç senelik olduğu 
için bugünkü piyasadan kıy
met biçilmesi, tacirlerin iddia
sına göre, zararlarına olacak
tır. Çünkü bu sene tütün piya
sası ucuz olduğu gibi, eskiden 
kalan tütünlere de her sene ki 
lo lıaşma 20 kuruş kadar mas
raf binmektedir. Fakat inhisar 
idaresi bu husustaki itirazları· 
da göz önünde tutarak taş
radan gelen bu gibi tütünlerin 
nakliye masraflarını da ödemi
ye karar vermiştir. Bu şekil ta 
cirleri memnun bırakmıştır • 

idare bu mubayaatın bedeli
ni üç senede muayyen taksit
lerle ödeyecektir. 

Otomobildekileri nasıl 
soymuşlar 

BURSA 6, - Y alovadan ge 
liı·ken Gemlik ile Bursa arasın. 
da Kurtul boğazında yedi şa 
hıs tarafından dört otomobilin 
soyulmaaı büyük bir ehı:mmi -
yetle takip olunmaktadır. Biz
zat Vali Fatin Bey Gemliğe 
giderek haydutların takip ve 
derdestine dair ittihaz edilen 
tedabire nezaret etmiştir. 

Soyulan yolcular arasında o
tobüs şirketi müdürü Salih Ze 
kai Bey de vardır. Haydutlar 
en çok parayı bir museviden al 
mışlardır. Soygun esnasında 
Hasan kahya ismindeki şaki , 
telaş ve korku içinde çırpınıp 
ağlaşan kadınlara: 

- "Ne bağırıyorsunuz be, 
biz azrail değiliz , can almağa 
gelmedik, kimsenin kılına do
kunmayacağız, 5adece paraları 
toplayacağız!,, demiştir . 

Kadınlar kendilerinde para 
olmadığını söyleyince: "Sizden 
para isteyen var mı?,, cevabını 
vermiştir. 

Haydutların civar köyler a
halisinden olduğu tafımin edi
liyor ve yakında y°akayı ele ve 
receklerine muhakkak nazarile 
bakılıyor . .................................................... _ 
hal şirketten alabilm:!leridir. 
Bundan başka belediye memur 
!arı arasında bir teavün sandı
ğı teşkili hususu da nazarı dik 
kate alınarak tetkikat yapıl
maktadır. 

Esnaf cemiyetlerinin 
işleri 

Esnaftan mensup oldukları 
cemiyetlere kayıt olmayanlar 
tesbit ettirilmektedir. Esnaf ce 
miyetleri murakabe yurdu bu 
işle yaknıdan meşgul olmakta
dır . 

Murakabe hey'eti, bütün es
naf cemiyetlerinin reis ve kati 
bi umumiyelerini ayda bir gün 
umumi bir ictimaa davet etme 
ğe karar ve;miştir. Bu içtima
larda, esnaf cemiyelerini alaka 
dar eden müşterek mesai! görü 
şülecek ve karşılaşan müşkilat 
mevzuu bahis edilerek lazunge 

Yeni tekaüt kanunu mucibin len teşebbüsata karar verilecek 
ce belediyede 930 senesi eylu- tir . 
!ünden itibaren alman ücretli 
memurların tekaüt hakları yok Varidat azalınca 
tur. Bu memurların yaşları alt Bazı vergilerin tenzili dolayı 
mı ı geçtikten sonra mazur ol sile belediye varidatı da azala
mamaları için belediyede tetki cağnıdan, hükumet, fevkalade 
kat ya;nlma.ktadır. Belediye bütçeden -inşaat müstesna
fen hey'eti müdürü Ziya B. in hiç bir suretle sarfiyat yapılma 
riyasetinde teşkil edilen kom- ması ve bazı müeesseselere mu 
siyon bu işle uğraşmaktadır. avenet tahsisatının şimdilik 
Komsiyonun ilk olarak buldu- mevkuf tutulması içm belediye 
ğu çare bu gibi memurlardan ye tebligat yapmıştır. 
kesilecek şehri muayyen bir Bu suretle Darüşşafakaya 
paranın bir sigorta kumpanya- verilecek 300 bin liralık yar
sına yatırılması, tekaüt edildik ı dım tahsisatı da şimdilik mev 
leri zaman biriken parayı der- kuf tutulacaktır 

Köprüde Üsküdar iskelesi ve Üsküdardan sahile bir nazar .. 

Telaşlı yolcuların şuraya bu ı Ben, burada Kızkulesi gazi
raya koşmaları, düdük sesleri, nosunun mevkiinden, filan 
yandan çarklıların fışırtısı, ve bahsedecek değilim. Buna dair 
arada bir, yalvarır gibi sesler: çok şeyler yazıldı. 

- Sev beni, kırk paraya! Hava güzel, kuş bakışı man-
- Hatırla beni, yüz paraya! zara güzel, sık ağaçlı bahçe, 
- Unutma beni beş kuruşa.. fıskıyeli mermer havuz hep gü 
Koltuğunda paketler, bohça- zel.. Yalnız bir şey var ki o gü

lar sepetlerle erkek kadın bir zel değil:Bir bardak soğuk içki 
sürü insanın biribiri üstüne yı- için müşteriyi masa ba~ında da 
ğıldığı bu daracık yolda, sesi- kikalarca bekletmeleri .. 
nin ahengini bozmadan: Mesela servisler, bir az daha 

- Sev beni kırk paraya! di- itinalı yapılabilir. Gazoz iste 
ye haykıran genç satıcıya yak yen bir müşterinin önüne çay 
!aştım. öndeki işportada kağıt getirilmez. Sonra, bazı içkile-
lara sarılı br şeyler vardı: rin fiatı, ateş pahası .. Bu sıcak 

- Nedir bunlar? dedim. ta İnsanı habire terletmek doğ. 
Gülerek; gösterdi: ru mu? 
- Şuradakiler sev beni .. Bu Yanımda oturan bir gence 

radakiler hatırla beni ... Şu bü- dikkat ettim. Evvela, bir ka-
yücekleri de unutma beni.. deh bira getirtti. Birasını ara-

- En ucuzu hangisi? sıra yudum yudum içerken, ce-
- Sev beni.. binden çıkardığı küçük bir şi-
- Tanesi kaça? şeyi lık !ık dikerek zevkini ta -
- Kırk paraya efenaım, mamlıyordu. Burada mezelerin 

kırk paraya sev beni!.. de pahalı olduğuna İşaret et-
Kendi kendime: mek isterim. Bu sebepten bir 
Zazallı "sev beni!,, dedim, çok kimseler, mezelerini bera

kırk paraya kadar düştü ha! ve berlerinde getiriyorlar. Fiatlar 
aldım yürüdüm. Parlak düğme biraz mutedil olsa, bu zahmeti 
li bir memur, daracık demir ka ihtiyar eden bulunmazdı. Hıı .. 
pının önünde gırtlağı yırtılırca Bakınız: Saza diyecek yok.. 
sına izahat veriyor: Allah için söylemek liznnsa, 

- Salacak kinci vapur .. Üs- alaturka musikinin bütün hak-
küdara gitm .... e .... z ! lı şöhretleri hep burada toplan 
Adamcağız istediği kadar ne mışlar ... Çaldıklarını, seve ae

fes tüketsin, soran sorana: 
- Hu!. baksanıza .. Beylerbe 

yi bafuru burası mı? 
- Çengelköyünden son va

pur kaçta geliyor Köprüye .. 
- Altınkum postası hangisi? 

- Amanın dedim, yanhşhk 
olmas·n, hisara gideceğm! 

- Oğlum, şu bilete bakıver 
sene .. Beykoz gidip gelme mi? 

Zavallı adam, hepsine ayrı 
ayrı cevap veredursun biz de 
Salacak vapuruna geçip yerleş
tik. insan, sandalda belki bu 
Salacak vapurundan daha em
niyetle oturur. Durduğu yerde 
öyle sallanyor ki, ayakta İse
niz diz üstü kapaklanmak işten 
değil ! 

Eski vapurların ejderi bahri, 
pelengi derya gibi şatafatlı i
simleri vardı . 

lzmir boyacıları cemi
yet yapıyorlar 

lzmirde dağınık bir halde ça 
lışan boyacılar, cemiyetı teşki 
!ine karar vermişlerdir. Bu ce
miyet, papuç l..oyamak için şeh 
rin her tarafıııda barakalar yap 
tıracaktır . 

lzmirde yeni bir gazete 
İzmir, 7 - Burada (Hiidi

sat) isminde bir gazete imtiya 
zı alındı. Akşamları çıkacak
tır . 

Akhisarda s?caklar 
AKHİSAR, 5 - Şehrimizde 

şiddetli sıcaklar hüküm sürü
yor. Bu sıcaklar başka yerde 
hoşa gitmediği halde burada 
memnuniyetle karşrlanıyor. 
Çünkü tütünler üzerinde hasıl 
olan T rips hastalığının en te
sirli devası sıcaklardır. 

ve dinletmek hünerini biliyor
lar .. Zaten buraya geıenlerın 
çoğu da bu sazın hatırı için ge
liyorlar, .. 

Gurup zamanı, gazino haki
katen Babilin asma bahçelerini 
andıran bir hal alıyor. Güneş, 
Saray burnunun serviliklerinde 
kızıl bir tuğ gibi kaybolurken, 
Gazinonun gökteki yıldızları 
kıskandıran allı yeşilli, mor
lu, sarılı ampulleri bir anda ya
nıyor. Denizin üstüne aksi dü
şen bu ateşin fan"uslar, Kızku· 
lesinin karşısında, tarihin Çıra
ğan ~enliklerini andıran bir hal 
alıyo«. 

Buraya, insan yalnız başına 
gelmeli ve kendini dinlemeli .. 
Düşünmek için denize karşı 

bu kameriyelerden daha asude 
bir köşe bulamazsınız . 

Fakat görüyorum ki, ziyaret 
çiler arasında düfünmek ıçın 
gelenler pek az .. Adeta yok de 
nilebilir. 

Mevkiin sükununu kırbaçla
yan kahkahalar, sazın ahengini 
bozacak akortsuz sesler işiti
yorsunuz. Bütün bunlar, eğer 
başınızı dinlemeğe gelmişseniz 
keyfinizi kaçırmak için bire bir 
dir .. 

Acaba gürültüsüz eğlenmek 
bize nasip olmayacak mı? 

M. S. 

Hırsızlama balık 
avcılığı 

lngilizlere ait olduğu anlaıdan 2 
balıkçı gemisinin Karadenizde k-=ıra 

sularımızda bir müddetten beri ba. 
lık avlamakla meıgul olduğuTicarct 
odaıınca haber alınmııtır. Oda bu 
huıuıta teşebbüsatta bulunmuştur. 

Gürbüzler yurdu 
gezintisi 

Gürbüzler yurdunun deniz 
gzintisi dün yapılmıştır. Yur
da mensup genç idmancılar, sa 
bahleyin köprüden vapurla Ya
lovaya hareket etmişlerdir. A. 
dalara ve Boğaziçine de gide
rek gece avdet etmi9lerdir. 

Yerli mallar sergisi 
lstanbul sanayi birliği' üçün 

cü yerli mallar sergisine 11 a· 
ğustos 931 de Galatasaray lise 
sinde açılacaktır • 

O devre yetiştiğine şüphe ol 
mayan bu vapur karikatürleri
ne bir isim koymak icap etse, 
acaba ne derlerdi?Kazayı bahri 
mi, yoksa Belayı d\:rya mı? 

Fakat ne dersiniz, korktuğu 
ma uğradrm. Kazasız belasız 
"tahriki çarhı azimet,, eyledik. 

Eminönü- Egüp 
kazaya uğradı 

arasında işlttgttn otobüslerden biri d11lıa 
- Gazeteler -

Ver elini Kızkulesi deyip 
kendimizi verdik! Fakat yel
ken açsak daha çabuk gideceği 
mize şüphe etmiyorum . 

Amerikalı tayyareciler, bir 
rekor daha kıualar, bizim Sa
lacağa sefer yaptığımız zaman 
zarfında yeni dünyaya iki defa 
gidip gelecekler. 

- Haydi Salacak! ... 
Ne dersiniz? Gelmişiz yahu .• 

Yalnız Satacağa gelmekle iske 
leye yanaşmak, aynı şey değil! 
Bir kaç tornistan, bir kaç tor
nait, sekiz on defa gerilip iler 
leme, yaradana sığınıp bir iki 
tos vurmadan sonra o iş de ol
du. 

Ooh .. Hele şükür ayağımız 
karada.. iskeleden gazinoya 
üc dakika içinde vard•k 

Kl'ZA5uı: 6ELA'i.IZ. 
YOLCULUK 

VA P\JP. LAR iM l'Z '-" 
K ASİLDİR ı 

Halic şirketi için en iyi reklam çaresi! 
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Birinci sahifeden geçen yazılar llSoggunculukl Cemiyeti = 

Melih -Bunya'yı yendi! 

Büyükderede seçmeler 
Darülfünun 

yapıldı, 

takımı son antrenumanını yaptı .. 
Dun Taksim stadyomunda olduk-

~ nı h" bo ~ k u ım ks çarpıımaları oldu. 
~o lanberi unutmuı olduğumuz 

~Porun bu ıubesinde iyi çalıf&n ve 
Uvaffak olan gençlerimiz olduğu-

~u "Ö d "k B ··f ~ t' u - ununla beraber teeısu 
•decek bazı noktalar yoktur dene-

etti. Faikixet Melihte. (Gonk) 
Üçüncü ravnt: Mütevazin döğü-

ıüyorlar, niıbeten Bunya faik. 

(Gonk) 
Dördüncü ravnt: Bu ravntta faild 

yet Bunya lehine tebarüz ediyor. 

(Gonk) 
"'•• s ·ı h . . 1 " · ırası e epsını an atacagam. Beı"ıncı' .. avnt: Hikimiyet bunya-

lki .. da .. • 
Q . amator maçın n sonra gu· da, Melih __ ı.. çalışıyor, fakat öteki 
~I\ Üç mühim çarpıtmasından birin .,_ tısi y 1 ne de olsa profesyonel (Gonk) 

orgoy ile F ami arasında yapı 
dı . Altıncı ravnt: Melib yoruldu. 

, llu n1üsabaka için fazla bir ıey ı Bunya sıkı döğüş""; ·<>r, Melih bir az 
"'.Ylenemez. Fami Ruıyadan geldi- fazla hrrpalandL l Gonk) 

' k•nden beri hiç antrenman yapma· Yedinci ravnt: Oyun Bunyanm 
'"' "'•ı. Rakibi ise oldukça iyi döğüşen !elene devam ediyor. Melib bir kro
·i •c anfonn vaziyetinde bulunan bir ıe ile nakdavn oldu ve yediye ka
~ 'Porcu idi. Fami kilo itibarile rakibi dar yerde kaldı. Maamafih kalktı 
ı~ ne faikti. Ancak söylediğim gibi çok ravndun sonuna yetiıti. 

ltolr~nma"sız idi. ilk ravntlarda sür Sekizinci Ravnt: Faikiyet Bunya 
•11•~ · t"f d d k b" 1 yap-. ıs ı a e e ere ır şey er d Mel;h ts düımemek için hasmi-
tııaı, l•tedi ve zaten çok az olan efo· n~ sarıldı. Gonk imdada yetiıti. 
tunu ikinci ravntta bitirdi. Üçüncü (Gonl<} 
•••nt baılangıcında Yorgoı hakimi Neti;L<de M~lilı sayı hesabile ıa-
l •ti ald ı ve rakibini dördüncü ravnt lip geldi?!M 

d i• nakavut etti. Seçmeler 
1knci mühim maç Galatasaraylı Diin BüyÜkdttede gelecek hafta 

.... 

s •. 1nı:a ileB~;ktaşlı Ki.ni arasında yapılacak olan mıntaka birincilikle
'• ın -'k<.uı rr.~çı idi. 10 ravntluk o- rine girecek yüJ.icüleri seçmek için 
ı.,, btı nıÜ•abakada hakemliği Fran bir seçme müsabaka•• yapıldı. Bu 
11~ bot •• :.rü Frauki Marten yaptı. seçmelere 5 kulübümüz girdi. Yal
llu tnaçta Kani fevkalade bir daya- nız seçmelerin bir hususiyeti daha 
l\ rkhk l;Östeı-erek maçın ıonuna ka· vardı, 0 da .ıirecek olan yüzücüle· 
~at dayandr ve a.ayı hesab!lc mağlUp rin adedi eğer altıyı mütecaviz İs~ 
•du. Maçı, ravntlart aynen yazmak seçme yapılıyor.Aksi halde iıti;ak e 
8ıtre tile l\.arilerime anlatacağnn. den yüzücüler doğrudan dogruya 

Birinci ravnt: Ravnt batladı, bok finale kalıyorlar. 

Dünkü at yarışları 
(Başı 1 İnci sahifede) 

Bu koıuda birinciliği Prenı Ha
lim Beyin lbnitur iımindeki atı, 

ikinciliği Hasan Efendinin Ceylanı 

üçüncülüğü Bozöyüklü Ihsan Beyin 
Şahin İsmindeki atları kazanmıttır. 

ikinci koşu 
Bu koıu üç ve caha yukarı Yatta

ki Haliskan lngiliz at ve k11rakları
na mabıuıtu. Ko.;u meı:ıfesi 1200 

metre idL 
Birinciye JOD, ikinciye 75 lira ve

rildi. Bu koşuya altı at iıtirak etti
ği cihetle üçüncünün ikramiyesi bi .. 
rinci ve ikinci gelen at sahipler.İne 

taksim edilmlıtir. 
Birinciliği M. Alioti'nin Hangtopu 

ikinciliği Yantes Efendinin Stram
biolis iımindeki atı, üçüncülüğü A
kif BeyinKetje ismindeki at ı kuan-
mışbr. 

Üçüncü koşu 
Bu koıuya dört v e d. ha yubn 

yaftaki yerli ve arap at ve kısrakla
n iıtirak ettiler. Koıu mesafesi 
2400 metre idi. 

Birinciye ikramiye olarak 300 li

radan maada, bu koşuya giren a~la.r 

için verilen duhuliye ücretleri.:in 
mecmuu, ikinciye 57 lira, verilmi!
tir. Koıuya bet at ftirak ettiği cibet 
le üçüncüye kramiye verilmedi. Bi .. 
rinciliği Prenı Halim Beyin Rücha
nı, ikinciliği Nail Beyn Der :İşi, Ü· 

çüncülüğü lbrhim Beyin Tayyar is
mindeki ah kazanmıtııır. 

Dördüncü koşu 
Bu kotu Handikap koıusu idi. 

Dört ve daha yukan yaftaki halis
kan lngil.iz at ve kısrakları iıtirak 
ettiler. Mesafe 2000 metre. 

Birinciye dört yüz liradan maada 
bu koşuya giren atlar için verilen 
duhuliye ücretlerinin mecmuu veril· 

mttir-

lkinciye 75 lira verildi. 

Politika 
(Başı birinci sahiiede) 

m_aksızrn, bütün iklimlerde, şe
hırlerde, sokak/arda yaşıyabi
leceklerdir. 

Lanternmajik'ten sesli sine
maya kadar, ekran'rn bütün te
kamülleri, gözümüııün ııuıı
den, bir film kadar hızlı geçti. 

Radyo o kadar çabuk ileri 
gitti, ki hayret etmeğe vakit 
bulamadık. 

Teknik, yalnız rüyalarımızı 
değil, rüyalarınuzm .ötesini 
keşfedip önümüze koydu. 

SEYİRCİLER 
!°akat bunun hepsi Garp ale 

mrnde olup biıiyor. 
Biz büyük tekniğin seyirci

leriyiz: Ve bize sesli sinema 
hala silıirbazm ışığı, tayyare 
hala havw cambaZI, radyo hala 
ecinni sesi gibi geliyor. 

Bunlar Garp aleminde seyir 
ve eğlence olmaktan çıkmış
lar, hayatın ta içine girmişler, 
hay~t, onlarsız, işlemez bir me
kanızma olmuştur. 

Garp iilemi11in yaşayışı, Bü
yük harpten eve/ki yapyış ile 
kıyas olunamaz bir manzara 
almıştır, 

Makine sinir, damar ve ec gi
bi uzviyet parçası olmuştur. 

Bü. kendi avrupalilrğımızla 
ancak, ancak, 1913 avrupasrna 
doğru gitmekteyiz. 

1913 avcupa.sı, harp.sonrası 

avrupa.srna nispet asyai bir 
varlıktır. 

Garp bizim için bir edebiyat
tır. 

Halbuki garp bir tekniktir. 
Garbin şiiri bile makine yağı 

kokuyor. 
Biz ise makineyi bile şarkı 

sör_liyen, baldır gösteren, kon
letı atan aletler gibi görüyo
ruz. 

Amerikalı 
Tayyareciler 
(Başı 1 inci sahifede) 

. Saat 10, 15 te tayyare cemiye 
tı tarafnıdan tahsis edilen altı 
otomobille hareket edilmiı ve 
evvela Ayasofya ve bilihara 
Sult_an Ab~et, Süleymaniye, 
Karıye camılerile yerebatan sa 
rayı gezilmiştir.Ayasofya cami 
inin tarzı inşasındaki mimari 
kudret tayyarecileri çok alaka 
dar etmittir. Sultan Ahmet ca 
mii kıymettar çinileri, bu şekil 
de tezyi.natı memleketlerinde 
görmemiş olan tayyareciler ü 
zerinde çok büyük bir tesir bı 
rakmıştır. Öğle vakti otele av 
det eden tayyareciler ve mih 
mandarları s. 1 ,5 ta gene ayni 
zevatla beraber Topkapı sarayı 
na gitmitlerdir. Burada hazine 
dairesi, arz odası vesaire bazı 
daireler gezilmit ve çini kol 
lekaiyonu tetkik edilmiştir. Ha 
ır:ine dairesinde mahfuz kıymet 
lı eserler tayyarecileri çok ali 
kadar etmit ve bir saat kadar 
b~arda kalmışlardır. Tayyare 
cıler saat üçte Y eşilköye gide 
rek tayyarelerile metgul ol 
mak istediklerinden, müzeyi an 
cak kısmen ziyaret etmitlerdir. 

Saat üçte müzeden aynlan 
tayyareciler Y eşilköye giderek 
tayyarelerini muayene etmitler 
dir • 

Bugün yine T opkapı müzesi 
ni ziyaret etmeleri ihtimal dahi 
!indedir • 

Aldığımız malumata naza 
ran Yetilköy tayyare meydanı 
tayyarecilerin tam benzinle uç 
malarına müaait olmadığından 
şehrimizden hareket ederek bü 
yük bir uçuf yapmaları çok 
müşkil olacaktır. ~ SÔrl~r biribi.rlcrini deneyorlar daima Netekim yüz metre serbest erkek 

(lc~ rakure) giı -neğe çalışıyorlar. ler böyle oldu ve: Suat, Halil G.S. 
(Gonk) Selim, Zeki (Beylerbeyi) Ömer, 
ikinci ravnt: Rakipler netice al- lhıan (F.B.) Beyler finale kaldılar. 

d tn~k için hep biribirlerinin zayıf ta
~ •aflarını arıyorlar. Saranp pek az 
ur aık (Gonk) 

400 metre serbest erkekler seç-
mesine 9 yüzücü iştirak ettiği için 

' ~me yapıldı ve ıırasile ıunlar fi. 
Uc;üncü ı·avnt: Saranga hasmına j nale kaldılar: Selim, Şeref, Sedat, 

Koıuya 6 at ittirak ettiği cihetle 
üçüncü mükafat kotudan birinci ve 

ikinci gelen at sahiplerine takıim e

dilmitlir. 

Bu koıuda brinci Suphi Paşanın 
Robelle, kinciliği Celil Beyin Tol 
Espoir, üçüncülüğü Ahmet Beyin 

Drocourt'u kazanmıtlardır. 

Gramofon hanendesi, sesli 
sinema tiyatrosu, tayyare kele
beği, bize bütün Garp tekniği , 
adeta Şark çocukları için oyun 
cak yapmakla mcşğul gibi ge
liyor. 

Tayyare motörleri çok kuv 
vetli olmadığnıdan tam benzin 
hamulesile yerden ayrılabilmek 
için bir metre kadar yere sü 
ründükten soııra, ancak havala 
nabilmektedir. Y eıilköy sabası 
İse böyle bir vüı'atta değildir. 
ve bu itibarladır ki, tayyarecile 
rin tam benzin hamulesile uça 
rak uzun bir sefer yapmaları 
imkansız değilse bile, mütkil 
olacak ve çok müsait hava bek 
!emek lazım gelecektir • 

t\e.z aı·an -:ok faik döğü~meğe baıladl Ihsan, Kenual, Ne(:det. 
tak::.,ini ('!>k hn·palayor. (Gonk) 100 metre Hanımlar; doğrudan 

HALllUKI 
Gramofon kitap olmuştur • 
Radyo bir mekteptir. 
Tayyare atlı araba kadar ba-

....,; Oöı·dü~cü ı·avnt: Saranga çok fa. doğruya finale kaldılar: Nihal, Aris 

,,. ik, Kani bir a7 zayıfladı, ne ise ki 
Beşinci koşu 

Bu kotu da Handikap koıusu idi. 
üç yaıındaki yerli ve arap erkek ve 
dişi taylar ittirak etti. 

}il
,,; ll'onk imdada yetişti. 

JI lleşinci ravnt: Bu devrede Saran
t.ı lt.t kurakurde çok çalıştı buna mu-
1' lıabiJ Kani de hemen hemen son e-

' "'orlarını snrfetti (Gonk) 
Altıncı ravnt : Bu ravnt berabere 

t "b:i .. Zaman zaman biri, zaman za. 

"1.ın diğeri rakibini hırpalıyor. 
.f. (Gonk) 

Yedinci ravnt : Bu devrede Kini 
bir az daha iyi oynadı ve Saranga

t• '- ı f\ Çenesine çok iyi üç yumruk vur 
du (Gonk) 

Sekizinci ravnt! Ravndın baş:nda 
ICani rakibine faikti. Son yumruğu 
S~ranga vurdu. Faikiyet nisbeten 
({anide (Gonk) 
l>oku~uncu ravnt: Berabere, z.a. 

lrıan ~arnan ikisi de iyi döğüştüer
(Gonk) 

!' Onuncu ravnt : Saranga yİ döğüt 
t u. (l\taarnafih Kini de oldukça çalıı 
'- Gonk) 
N " li eucede sayı hesabHe Saranga ga 

P !eldi. 

Nihayet günün en mühim ve en 
ç,,k bckı · G .. · ·ı · 
t 

enen mac:ı geldı. onu ıs· 
... d. lı , 

• 1 İ bu ınaç ta dürüst ve iyi bir 
•dar · ı b" e ı e bi~i tatmin edebilecek ır 
' •kild b" b ı e ıtain. Liıkin orada hazır u 
ı,u':"nla.,n da şahit olduğu gibi çok 

°'t( &ız hir hükün1Je neticelendi. Fil· 
'•ki l\tel"h b" · · "ki · ntta ı ırıncı ve ı ncı rav 
:~ iy? döğüştü. Ancak ondan son
dt •aırntarda hakimiyeti Bunya al-

• illet· elib l ıcede sayı hesabile M ga-
1> !et. ildi . .. 
rııd., ır ·. Bu efkarı umu~ye ~e 
~ld Çok fena tesir yapan bır nebce 
~i ~." Kabul ediyoı·um Melih çok ye 
ı, " oyuncudur. Mağlup olması 
Q''•i n · · · k b"J" An ta;k ~ 1anevtyesını ıra ı ır. • 

ti, Emine. 

200 metre kurbağalama; sekiz yü 
zücü girdi ve Naili, Sedat, Zeki, Sa
im, Beliğ Beyler finale kaldılar. Birinciye 200, ikinciye 75 lira ve

rildi. Üçüncü gelen atın oahibine 
ikramiye verilmedi vebu ikramiye bi 100 metre kurbağalama Hanım· 

lar: i ki Hanmı olduğu için doğru-
ald 1 M ·· rinci ve ikinci at sahiplerine taksim 

dan doğruya finale k ı ar. unev-
al edildi. 

ver Beylerbeyi, Aristidi C atasara: 

200 
metre serbest erkekler: D~g Bu koşuda birinciliği Süleyman 

sit bir nakil vasıtasıd1'. 
Sesli sinema, bir terbiye mü

essesesidir. 
Parolamızı değiştire/İm: Av-

rupa'ya doğru değ!~· 
Garbe doğru degıl, 
Tekniğe doğru ve . .• 
Makineye doğru.·· 

Falih RIFKI 
dan doğruya finale: Suat, Hahl, Efendilerin Tayyar ismindeki tayı, 

;~san, Beliğ, Cemil, Hüseyin Beyler ikiciliği Ihsan Beyin Yegane ismin-
kalddar. deki tayı, üçüncülüğü de Hamdi lstanbul mıntakaSl 

F' Beyin lnciarap İsmindeki tayı kazan 
200 metre serbest Hanımlar: ma ınışlardır. kongresi toplandı 

listler Nihal (B.B.) Aristi. (~S:_l l ••••••••••••••ı J 

100 
metre sırt üstü: Sekız yu~u- ı ı lıtanbul spor klüpleri dün 

.. . d" sıra ile yazdıklarım fına Ş h 1 eski turkocağı binasında topla 
CU gır 1 ve . . . A ap ar uc-a- k k h ' ti" • 1 
le kaldılar: Zeki, Necnu, Naıh, Ha- ,. · ~ nara nıınta a ey e aza an 

k 1 nı intihap ettiler. lç 
san, Memduh, Kemal - C3 mJŞ. timada merkezi umumi reisi 

400 
metre serbest Hanımlar: Dog 

al (B B ) Bursada çıkan "Halkın sesi., Ali Rıza Bey de bulunuyordu. 

rudan doğruya finale: Nih . • gazetesinin dün ~~tam. gelen Biitün hey'etler raporlarını o 
lra (G.S.) son nüıııbasında ıoyle bir hava kudular, merkezcilik hey'otinin 

50 metre ıu altından: Hüseyin, dis gördük: raporu alkıtlarla kabul edildi. 
Zeki, Kemal, l(iimüran sonra ayrıl- Futbol, güret, boks hey' etleri 
ddar "Ağustosun 9• lO, 11 inci ııe raporlarını okudu kabul edildi. 

f celeri küreiarza bir çok tahap· 
1
500 metre serbett: Salinı, Şere • !ar düşecektir. Bunlar (Sürey- Atletizm hey'eti müstafi oldu 

A
bidin (B.B.) Sedat (Kuleli) Bekir ğu için Fethi Tahsin B. izahat 

Y
a) yahut (yedi ka.rde~) deııl_ _i· d" E ·· ak 

(
G.S.) finale kaldılar d ver ı. pey mun &fayı mucip 

D 
. ı· · g-imiz yıldız kümeıın en ıntıa oldu. En sonra hey'etler ı"nt•ı 

4x50 Galatasaray, enız ısesı, B h 1 1862 lam edeceklerdir. u şa ap ar hap edildi. Şu zevat seçildiler: 
Beylerbeyi, Fenerbahçe ta arı. tarihinde görülen kuyruklu yıl 

4x50 
bayrak, Hanunlar (Beyler- b l Hey'eti merkeziye: Reis Or 

dızm enkazı olup arz ugün er h (S"'I · ) 

beyi
.) bu mesafede ilk kadın k k" . d an u eymanıye , ikinci reis 

de bu enkazın pe ya ının en y (G 1 (G s) amık a atasaray), aza 
Atlamalar takımı: Suat · · geçeceği için bunlar arznnızın Mubt (S"I · ) 

(G S) 
Muzaffer (D.L.) Av- . . . ~r u eymanıye ' Nec· 

Ki.zım . • etrafını saran havayı nesunı meddin (Topkapı), Kemal (E 
ni (D,L.) fahri (F.B.) dahiline girdikçe arkalarındaı yüp) Beyler. 

Atlamalar Hanımlar: Nihal Ha- beyaz bir iz bırakırlar. Bu ta· Futbol hey'eti: Reis Orhan 

) 
bap kümesinin tesirile sayılan (S im · ) • nım (B.B. f d ki üye anıye , aza Basri (Be 

Su 
topu: htirak eden d_ört takım bıı üç gün zar m a aıca ar se şiktaş), Orhan Şeref Süleyma 

1 F nenin dig" er zamanlarnıa nisbet dd" · rıesi taknnt ı e ener- niye), Saliha ın (Anadolu) 
vardı. Deruz 1 3 1 le daha yüksek olacaktır.,. 1 
bahçe karşılattı ve Fenerbahç~ k- Emin ( stanbulspor) beyler. 

. eldi Bundan sonra gen a- Keyfiyeti raaatane müdürii Atletizm hey'eti: Reis Adil 
gahp g • d hafta arasında Fatin Beydesı sorduk. Dedi ki: Giray ( G.S), Kemal (F.B.) 
lan takım arasın a . 1 be k. . kur'a çekldı. Bey er - Böyle bir ıeyin aslı yok- Ali Rıza (Be),. Ekrenı (Hilal) 
oynama ıçın • finale kaldı. llh (1 S ) be 1 . doğrudan dogruya tur. an • • y er. 

Harikzedelers gardım 
Amerikalı tayyareciler Hila 

liahmere iki,er yüz lira gönde 
rerek Maçka yangınında evle 
ri yanan muhtaç ailelere mu 
avenette bulunınutlardır. Tay 
yarecilerin gösteı·dikleri bu ali 
ka çok büyük bir memnuniyet 
le karşılanmııtır . 

Yedi kişi 
Zehirlendi 
Yedisi de hastanede 

tedavi albnda f 
Dün Pangaltıda Ergenekon cad

desinde bakkal Mehmet Efendinin 
evinde 1 kiti birden zebirlenmi, ,,., 
hepli de feci bir halde hastahaneye 
kaldınlmıtlardır. Zehirlenenler bak
kal Erzurumlu Mehmet Efendinin 
zevcelİ Lutfiye Hanım, Mehmet Ef. 
nin kardeti Lutfi Bey, Liıtfi Beyin 
zevceıi Afet Hanım, Afet Hanunın 
çocukları Mes'ude, Nemika, Nured
din ve Sez~idirler. Nasıl zehirlendik 
leri bir türlü anlaıılmamıı, maama
fih yedikleri yemeklerin artıkları 

tahlil edilmek Üzere muhafaza altı· 
na allDllllftır. 

Sancılar içinde kıvranan zavallı

lar derhal Bulgar hastahanesine nak 
ledilmitlerdir. Dün hastaların hara
ret dereceleri 39,5 derece idi. Zabı
ta doktoru haıtaan muayene etmiı, 
fakat zehirlenme esbabın< tayin et
mek kabil olmaml§tır. 

Tıbbi tetkikat ıre adli tahkikat ya 
pılmaktadır. 

karşısındaki de bir boksördür 
~:~ern ecnebi bir boksör... Hayd!· 
. -ıı-llı .,, . bera b P han edilmesin de barı • 

>.-e olsun, ya neden bu galibiyet 
~'"ed ? ka :la en. Biı· lıitfu inayet ise bu · 

Y' . .. ·· (G.S.) ile (D. L.) Denizcilik hey'eti: Re"ı• Ek 
Pazartesı gunu .. 

kar•ılaşacaktır. gol yaptı ve müsabaka ela 5 - 1 Da- rem Rüttü (G.S.), aza Hibmet j •l!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!11!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!91!!!!!!!!!! 

' t k rülfiinun takımının galebeıile netica ( F B ) C t ( B B ) Ek Darülfünan a ımı - . . ' eva . • • rem sımpa,a) beyler. 

l'İ tı Çok fazla olmadı mı? .. Neticele 
l!Onlı.La •· n., • ra gore yazıyorum: 
"•tın · k ba .litd cı ravnt: Ravnt çok sı ı f• 

'<>Ilı. l'.1<tih faik döğüştü. Bunyanın 
( !' •tı çok güzel hakimyet Melihte. 
~Q:ık) 

ikin . d"" t;, . cı ravnt: Melih çok faik o-
ŞuYor S H k il~" · ıkı vuruşları var. a enı 

Yay" aşağı vurduğu için ihtar 

··n Kadıköy Fener stadında mn lendi. (Beykoz), Cevat (Haliç) . 
Du D ··ıru takı Bundan evvel yapılan Beykoz • Boka ve skirm: Reis Nurı" 
b kalar yapıldı aru nun -sa a . "nci takım• ile karıılaı Fener ikinci takımlarının müsabaka (Be), aza Rıza (K.K.), Ekrem 

mı TBer~zd:~eki Alieddin, Sadi, smda Beykozlular 3 - 2 ııalip geldi- (Be), Hilmi (K.K.) Leblebi 
tı. atu•u ' • ki af F B k (G S ) be 1 . ktu. Orta muhacım mev ı.-. Gelecek h ta ener - ey oz . . y er. 
fıkret yo · • • d · · -'--' B k d b V 1 bol b k tb 1 R .. .. oynadı. Bınncı evre ikincı ı:aaınnan ey oz a u maçın o ey , as e o : eis 
inde antronor _ --L•--..1 B · (B ) - M ( l R b"" "ki Muzaffer iki gol yaptı. intikamuu oyıuy..,_......ır. asrı e , aza ünci .S.) 
de e d" 1 d her iki taraf ta birer M. O. Ali Ridvan (Hilal), Nuri (Ka 
ikinci evre • 

Ali Rıza Bey intihaptan son 
ra klüp murahhaslarına aport 
mence hareket ettiklerinden do 
layı teşekkür etti ve kongf'CT" 
riyaseti tarafından fımet ve 
Kazım Paıalara telgraflar çe 
kildi. Konıı:re de nihayet bul 
du. 

Failleri Tedrisi ye 
Yakalandı 
. . (Bqı 1 inci sahifede) 
ıltıfatta bulunmuılardrr. Memle 
ketin iktısadiyatile çok ali.ka
dar olan Bursa, Gemlik, Orhan
gazi ve Yalova toıeıinde ıülcUn 
ve emniyetin temini için "·ak\ı 

mütecaıir!erinin behemahal der 
derstleri hakkında bizzat Gazi. 
Hazretle.-inin gö.sterdiii a 
laka muhitte büyük bir 
bir tesir ve emniyet husule 
getirmi,tir. Son lahkikata "" 
zaran soyguncuların bir tttkım 

çapulcu ve ıerscri riiruhundan 
olduklar.1 anlaıılmrı, yalnız biri. 
n in s ilah İstimal eylemek sure· 
tile otomobilleri tevkif eylediği 
ve bu f&hsın baı :nda saçaklı 
kefiye bulunduğu , .e yolcular
dan para isteyen şahsın da kaı· ı 

ketli olduğu tesbit edilmiı, di
ğerleri bend k ve çalılık ,rala
rmda gizlendikleri için tethi• .,_ 
dilememiı, binaenalyh bunların 

maskeli oldukları hakkındaki ri 
vayetlerin bund>\n galat olduğu 
bu suretle meydana ç ;kmııtır. 

Yolculardan iki bin lira delil an 
cak dört bq yüz lira kadar gas 
bedildiği anlatılmaktadır. Vak'a 
ile bizzat maznunen 3, yatakları 
olmak dolayuile de 5 ıahıs silah 
larile derdest edilmiılerdir,vaka 
faili diğer üç f&hsm derdesti i
çin ayrıca bir müfreze sevke-dil 
mittir. Tahkikata ehemmiyetle . 
devam 4'dilmektedir. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mutahaBBIBl 
Cumadan maada bergün 

öğleden sonra saat (2,30 dan 
5 e ) kadar İstanbulda Divan 
yolunda (118) numaıalı hu
susi dairesinde dahili hasta
lıkları muayene ve tedavi 
eder. Telefon: İstanbul 8923 

Dünkü senelik kon~ 

gresinde yeni 
bütçeyi kabul etti 

Cemiyeti tedrisi ye kon gres· 

dün senelik içtimaını Darüşş 
fakada yapmış, kongereye es 

müzeler müdürü 1stanbul me 

usu Halil Bey ı·iyaset etmişti 

Bundan iki ay evvel toplana 

ı kongrede kabul edilen iki a 

ı lık muvakkat bütçe hitama e 
1 mişolduğundan heyeti idareni 

! tanzim ettiği senelik umu 

1 bütçe hey'eti umumiyeye ar 
1 dilmiştir.İçtimada ilk evvelhe 
1 eti idare raporu okunmut, ba 

ufak tefek münakaşalar olm 
tur. 

Neticede rapor muvafık gö 

rülmüt, hey' eti idarenin "tee 
bit edilen bütçe dahilinde te 

risat sahasında tadilat yapabi 

mesi, hey'eti umumiyeyi topl 

maması için istediği salahiyet 
kabul olunmuttur. 

Bundan sonra bütçe okun 

muı, madde madde müzaker 

edilmiş, fasıllar üzerindeki u 
fak tefek münakaşalardan s 

ra, bütçenin varidat kısmı g 
çen senekinden 419 lira 

san olmak üzere, 112.786 lir 
olarak, masraf kısmı da 447 
lira noksanı ile, gene 112. 7 
lira olarak kabul edilmittir. 

Kongrede müf'ettiı İbrahim 
Beyin geçen kongerede de me 

zuu bahsolan raporu ile bu r~ 
pora hey' eti idare tarafından 

verilen cevap ta münakata edi 

mit, ve içtimaa nihayet yeril 

miştir. 

1 Defterdarllk ilanları 1 
İstanbul Defterdarbğmdau: 
Satılık bahçeli ev hissesi, No. 15/1 Mumhane caddesi Ar 

nav~tköy, Boğaziçi, sağ tarafı kalfa Yorgi veresesi ve Adel 
Yakoviç ev bahçesi, sol tarafı 2 Harita No. ahara ferağ olun 
bahçeli ev, arlcası Cemal Bey arsası, önü Mumhane caddeıııile 
çevrilmiş 1 harita No. Üç katta 9 oda mutfak, kömürlük odun 
luk, iki. hela, ~erkos suyu tertibatını havi maa bahçe ıı ~6,5 ar
ş mir evın sekız hissede üç hissesi satılıktır. Me1!k6r hissenin 

bede.l_i 8 sene ve 8 taksitte verilmek şartile 2700 liradır. Satış 

temaıden açık arttırma, 15-8-931 cumartesi günü saat 15 te 
Defterdarlıkta (M-335). 

Deniz Levazım 
misyonundan: 

Satınalma ko-

5670 Ton Lavamarin maden kömürü. 8 ağustos 931 cumar 
te.i gihıü saat 11 de 
kapalı zarfla lhala 
edilecektir. 

Den.iz kuvvetleri ihtiyacı için yokarda yazılı 5670 ton la
vamerın maden kömürü kapalı zarf usulile münakasaya ko

nulm~şt"..'". Münakasa zamanı olmak üzre tayin edilen 931 
sen~sı agustos ayının sekizinci cumartesi günli s:ıat 11 de 
ve~ıl~cek ~ektu~larla teklif edılecek fiatlar muvafık g6r61-
dü~li takdırde ıbale edileceğinden ıartname almak isteyen· 
l~nn her gün ve vermek iıteyenlerin münakasa gtha ve aaa
~nde ~asım_patada deniz müzesi binasının umum kapıu ili· 
tündekı denı:ı: levazım satınalma komisyonuna müracaatlan. 

BÜYÜK TAYYARE 
Piyangosu 
11. ci tertip ı. el keşide 

11 Ağustos 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
30,000 Liradır 

Ayrıca: 15,000-12,000 .. tO,OOO 
LİRALIK İKRAMiYELER 

ve 20,000 Li;a ık 
Bir mükafat vardır. 
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Sabah uykudan uyanınca dilin 
paslanmış bulunması, midenin 
nılıatsıılıgına a!Amettir. Tabii 
hazmi temin ve inlı:ibazdan nıllle· 
velht avarızdaıı. sizi vikaye 
edecek olıuı Eno's "Fnıit Salt" 
ınustahzaruıı ahııak için nıablilı: 

hali.tın hudusunu beklemeyin.i.ı. 

• Pnı. ıt Salt• 
•~ '" Eno .. 
1.1ım.l"1l• 
rlllcnlrı1 

bhrık;ı•ıa 
alim~h ........... 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Lokanta, birahane ve depo itti
hazına elverişli kiralık emlak 

Esas 
164 

Mevkii ve nevi Senelik kirası 
Galatada Örnerabit hanı soıkağında eski Ba-

hariye Lokantası 2.000 T.L. 
2 Galatada Yolcu salonu karşısında eski Mez

baha binası dahilinde depo 
199 Sirkecide T~amvay caddesinde Şahinpaşa 

Oteli ittisalinde Kalın Mustafaağa Me-

800 TL. 

dresesi 1.000 T.L. 
Balada yazılı emlak pazarlrkla kiraya verileceğinden taliple

rin her gün Şubemize müracaatleri . 

Deniz levazım satınalma komis
yonundan: 

12000 Ton Ekstra Rekampoze kömür: 8 Ağustos 931 Cu
martesi günü saat 15 te açrk münakasa ile ihale edilecektir. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan ve 29 Temmuz ı • 
1131 saat 11 de kapalı zarf usulilc ihale edileceği ilan edilen 
yukarıda yazılı 12000 ton Ekstra Rekompoze kömüre teklif 
edilen fiat gali görüldüğünden 8 Ağustos 931 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat 15 te pazarlrkla ve açık münakasa 

-·----- - - -· ·- -----. ---

Beyoğlu'nda KARLMAN Mağazalarında 
Satllmakta olan malların fiatlarından bir kaç nümune: 

Fular Franse 
emprime 

Vual dö sua 
emprime 

Krep mimoza 
Tamamen ipekli son moda 

Fil a fil 
Tamamen ipekli roplar 

KuruJ Kurut 

200 İpekli fantazi şemsiyeler 
1450 kuruş kiymelinde iken 

325 Bursa ipeği 190 
iyi cins ve müntehap renklerde 

250 Kadın elbiseleri 17 50 
Sua emprimeden, yeni fasonlar 

250 Kimonolar 1350 
Hanımlar için tamamen ipekli 

Sua ekose 280 
muhtelif desenlerde 

ipekli bluzlar 
Ajurla müzeyyen 

1 

RE~MI 1 RKETi 
Türkiyede her lisanda intişar 

gazeteler için bilumum resmi 
ilanlannı kabul eder 

eden bütün 
daireler 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 -·--------· BOMO Ti 

FEVKALADE RAKI 

BOMO Ti 
BAHÇE 

ALA RAKISI 
NEFASET, LEZZET ve SAFiYET 

San'at ve fennin birer harikasıdır. _. 

SE YRİSEf AİN 
~1erke.r.. acent•ı : Calata l.öprü başı 

B. 2;102. ~ube A. Sirkeci \1Uhürdar 
zade hau t. ~740 

TRABZON POSTASI 
MAHMUT ŞEVKET PA
ŞA 11 Ağustos Salı 17 
de Sirkeci Rıhtımdan ha 
reketle Zonguldak İne
bolu Ayancık Samsun 
Ünye Ordu Gireson 
Trab2J00. Rize Mapavri
ye gidecek dönüşte Of 
Sürmene Görele'ye de 
uğra yaca kur. __ ... ________ _ 

ile ihale edileceğinden şartnamesini görmek isteyenlerin her 
gün ve vermek isteyenlerin münakasa gün ve saatinde Ka
sımpasada Deniz Müzesinin Umum kapısı üstündeki Deniz Tahlisiye unıum müdürlüğünden: 

PİRE - ISKENDERİYE 
POSTASI 

EGE 11 Ağustos salı 10 da 
Galata Rıhtımdan kal
kacaktır. 

Levazım Satın Alına komisyonuna müracaatları. 

Paıat1tll S•h. Çarp.Mite, 
aıııJal•DEJlf llEYAZ • Lf:Vflıl GÜZELLiK 

Umumun Nazarı Takdirini Celbeder 
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Devlet Demiryollan idares i ilanları 

Rumeli tahlisive mıntak asının merkezi olatı Kumköy'ünde 
(Kilyos'ta) Tahlisiye kovuşu karşısındaki muallim hanesinin 
tamirat ve inşaatı kapaiı zarf usulii ile münakasaya konul
muJtur. Münakasa 22 ağustos 931 tarihine miisadif cumar
tesi günü saat on dör tte icra edile ce kti~. Iş~ u inşaat ve 
tamirata ait keşif ve şartııame ve rd im Gıılata rıhtımında 
Tahlisiye müdüriyeti umumiyesindeıı verilec.:ktir. Teklif 
mektupları 20 ağustuos 931 perşembe günü saat on sekize 
kadar Tahlisiye umum müdürlüğüne teslim edilecek ve bu 
saatten sonra ve münakasa günü getirilecek teklif mektup-

Halis lsveç çeliğinden gayet ihtimamla imal ve feno 

mikroskopla kontrol edildiğinden rekabet kabul etme 

derecede metin ve diger bıçaklara nisbeten ehvendir. Bi 
tecrübe kafoHr. Şahsi menfaatiniz için her yerde arayınıt 

ııııım ................................................... .-ı 

Eskisehir aile mektebi talebeleri için 200 takım elbise, 200 
adet kasket, 200 çift fotin 120 adet pelerin kapalı zarf ıısulile 
ıünakasaya konmuştur . 

Münakasa ?.6 Ağustos 931 Çarşamba günü saat 15 te Anka
rada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaıktır. 

• Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve 
muvakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar müna
kasa komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde An
karada ve İstanbulda idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
300 kilo yerli komprime kinin kapalı zarfla münakasaya 

koıunuştur. 

Münakasa 26 Ağustos 931 Çarşamba günü saat 15,30 de 
Ankarada Devlet Demiryollan Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Münakasaya iştiraık edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar komisyon· 
katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler miinakasa şartnamelerini üçer 
Anıkarada ve Istanbulda idare veznelerinden 
tirler. 

lira mukabilİılde 
tedarik edebi-

Pazarlıkla erzak, ye
şil sebze, kok kömürü 
ve saire münakasası 

Y eşilköy Hava makinist 
satın aln1a komisyonundan: 

mektebi 

27 Temuz 931 tarihinde kapalı zarf usulile ihalelerinin icra 
edileceği ilan olunan 34 kalem erzak, ve saireden 12 kalemin 
ihaleleri icra edilmiş ve teklif olunan fiatların gali görülmüş 
olmasından dolayı ihaleleri icra edilmiyen 27kalem erza~ müte 
nevvia, yeşil zebze, kok kömürü ve sairenin 9 Ağustos 931 ta
rihine rrıüsadif pazar günü saat 14 te pazarlıkla ihalesi mukar
rer ,bulunduğundan taliplerin şartnamelerini görmek üzere 
her gün ve münakasaya iştirak etmek üzere de yüzde yedi bu
çuk nisbetindeki teminatı muvakkatelerini Bakırköy mal san
dığına teslim ederek alacakları makbuz ilmühaberini hamilen 
yevmi mezkfırda mektepte müteşekkil komisyonumuza müra
caatları ilan olunur. 

Istanbul Adliye Levazım Mü
dürlüğünden: 

Haziran 93i tarihinden itibaren bir sene zarfında tab edile
cek olan Adliye ceridesinin aleni münakasaya vaz'ı takarrür 
ettiğinden şartnamesinde muharrer evsafı kanuniyeyi haiz ta
liplerin yevmi ihale olan 15 ağustus 931 cumartesi günü saat 
14 te Adliye Vekaletinde müteşekkil mübayaat komisyonuna 
kanun dairesinde müracaatları ve şartnamelerin ise İstnbul 
Adliye levazım dairesile merkezde mübayaat komisyonundan 
iııtemeleri lüzumu ilan olunur. 

· ıar{ almmıy&cıkbr. Münakasaya iştirak için teklif mektubu 
vermiş olanların 22 - 8 - 931 cumartesi giinü sa at on dörtte 
Galata rıhtımmda Maritim hanında T ahi isi ye umum müdür
lüğü mübayaa komisyonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 

ROBERT KOLEC 
Kolec kısmı - Ali mühendis kısmı - Sanayi kurları 
Her perşembe ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar 
müracaat kabul olunur. Yerler mahdut olduğundan 

istical tavsiye olunur. 

Erzurum P. T. B. müdüriyetinden: 
1250 lira bedeli sabıklı Hasankale Beyazıt Posta sürücülü

ğü bu sene ikiye ayrılarak Erzuruınla Karaköseye kadar haf
tada iki defa mütekaıb'l ve kışın hayvan ve araba ile nakledil
meık şartile 29-7-931 tarihinden iübaren 20 gün müddetle mü-
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nakasaya konulmuştur. Talipler münakasaya iştirak etmezden 
ev ·ıel yüzde 7,.5 teminat muvakkata akçasini Posta Telgraf 

1 
veznesine yatırmağa mecburdur. Bedel mukarrer haddi layrk · 
görüldüğü takdirde 17-8-931 tarihinde ihalei katiyesi icra kı
lınacağından talip olanların şartname münderecatrnı okumak 
ve daha fazla tafsilat almak üzere eyyamı tatiliyeden mada 
günlerde Erzurum Telgraf Post a B. M. ne müracaat eyleme
leri. 

Gümrük muhafaza 
- ğünden: 

müdürlü-

1 - Gümrük motorları için 15 ton makine yağt pazarlrkla 
alınacaktır. 

2 - Yevmi ihale şehri halin 13 üncü perşembe günü saat 
14 tedir. 

3 - Şartname ve Evsaiı fenniye raporunu talipler Müdüır
liik miibayaa komisyonu kitabetinden alabilirler. 

4 - Muayyen olan saatta taliplerin % 7,5 nishetinde temi
natlarile •komisyona müracaatları. 

Dahiliye vekaletinden 
Vekaletçe tab ve neşredilmekte olan "Idare" mecmuasının 

on aylığırun tab'ı ve sairesi 8-8-931 den 29-8-931 tarihine kadar 
• 

pazarlıkla münakasaya konulmuştur. Talip olanların şeraitini 

anlamak ve münakasaya iştirak eylemek için Anıkraada Da!hi
liye Vekaletinde mütcşeık<kil miibayaat lııomisyonuna miira
caatları ilan olunur. 

TAVİL ZADE VAPURLARI 
AYVALIK-lzMlR POSTASI 

· Saadet 
vapuru her Pa
zartesi akşamı 

saat 17 de Sirkeciden hare
ketle Gelibolu, Çanakkale, 
Ayvalık ve İzmire azimet ve 
Çanakkaleye uğrayarak av
det edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da 
verilir. 

Adres: Yemi,te Tavilzade 
biraderler telefon İstanbul 
2210 

SADIK ZADE 
Biraderler vapW'ları 

Karadeniz pestası 

Sakarya 

9 ~:::;ıos p AZAR 
günü akşamı 17 de Sir
keci rıhtımından hare· 
ketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize Mapavri ve 
Hope) ye azimet ve avdette 
ayni iskelelerle Sürmene, 
Görele ve Ünyeye uğrayaralı 
avdet edecektir. Fazla taf
silat için Sirkeci Meymenet 
hanı altında acenteliğine 

' müracaat. Tel. 22134 

M. M. satın alma 
komisyonu ilanı 

İzmir müstehkem mevki 
kıtaatının ihtiyacı olan Un 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 10 ağus
tos 931 pazartesi günü saat 
15,30 da lzmirde müstahkem 
mevki satın alma komisyo
nunda yapılacakbr. Taliplerin 
şartnameyi görmek lizere 
Fındıklı'da heyetimize ve 
şartname almak ve teklifle
rini vermek üzere teminatla
rile mezk6r komiayona mü
racaatlan. (458) 

AY AGINIZA GELEN -< 
KISMETİ TEPMEYiNiZ 

Çünkü havamı tali ıı;özuk tir gözükmez hemen istifade etme-ini bil
meli. Bunun için hcman f: rn inônü 'ndc Valde hanı iııı saliade No 4 

KADER 
(VENTURA) GiŞESiNE 

koşup tayyare piyangosunu önümüzdeki ketidesine mah
sus bir bilet ahmz ve büyük ikramiyeyi kuanmak tali

mazhar olacaksınız. Zira mezkür gişe bir çok müş
terilerine servet ve saadet temin etmiştir 

~~~8 iMTiBINJ 
ÇIKTI 

iJeledlyelerden ehliyetıı' 
me alacak ıof&r namzet 
leri Ye •matörler, b 
mnıklllnl b11 kitapla bJ 
!edecektir. ----T evııi merkezleri: 
Taksim, Ctbııhuriyet me 
dam F 1 K R 1 TEvflf 
OTOMOBiL MEKTEJll 

kayıt mahalllı 
ve 

latanbul, Babılli HU,O 
tabiat mathaaaı 

Tütün inhisarı umu
mi müdürlüğünden: 

Ağustosun 5 inci Çarşamba günti için ilan edilmiş olan tı1 
relclı:ep münakasası görülen lüzum üzerine ayın 19 uncu Ç' 
şamba günü saat 10 na tehir edilmiştir. . 
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