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hr. Macarca HAz Est,, gazetesi 
giyi gezen yüzbinlerce okuyucu- ------------·------------ ikmal edildi 

Şilt maçları şöyle neticelendi: Anadolu - 1. Spor 0-4; 
Fener bahçe - Süleymaniye 7-0; Beşiktaş

Vefa 0-0; ikinci takımlar şampiyonu F. Bahçe oldu 

Kurak senelerden sonra yağan bu 
yağmurlar anormal görülmüyor ii" 

leı 

ıu suali sormuştur~ ''En fazla 
Unuz"- giden pavyon hangisidir?,, 
ıeriyeti Türk pavyonu kazanmış· 

s••· lürk pavyonunda ne §ark, ne de 
aJrçarşı çeşnisi vardı; mimari de

;Je- , eıya ve bütün tertipler avrupa· 
em İdi. 16 mayısta sergiye gelen Ma

Dahiliye Nazın şu sözleri söyle-
ı .. ·' tir: " Türkiyenin öyle yenilik

. ve öyle blı· yaratıcdık hassası 

ğıP ki Macarlar dahi bundan örnek 
"lirler.,, 

I'• lludapeşte ticaret ve sanayi odası 
daki sefirim.ize yazdığı mektupta 
le diyor: "Türk paviyonunun 
lak muvaffakıyetit yalnız geçici 
ereler vermekle kalmayacak, iki 

re! ıı millet arasında iktısadi müna-
ınır. !l>etıerin inkişafına müessir bir su
yül e yardım edecektir . ., 

kii Türk pavyonunun muvaffak 
asının ba§lrca sebebi, bü

tertip ve tanzim iılerinde mo
ve garplı Türk kafasının hakim 

asındadır. Pavyonun teşhir ve 
h, risaleler ve tablolar, tarafı Mil-

tır• lktısat ve Tasarruf cemiyeti umu
aııi· · katibi olan bir genç ikt;satçı, 

1p tdat Nedim B., ve planı ile deko
Yonu gene genç bir Türk miman 

Saat 6,10 da önde misafirlerimi2, I 
arkada Galatasaray sShaya çıktılar. 
Mutat ve mailim merasimden sonra 

oyun 6,20 geçe Galatasarayın akını ı 
ile baııladr. 
Takım şöyle idi 

Avni 
Vahi M. Nazif 

Muammer Nihat Suplıi 
Rebii Kemal Necdet Ercüment Meh 

met 

ilk akın Lintracht müdafaası tara 
fmdan durduruldu ve iade edildi. Al 
manların söylendiği kadar zayıf bir 
takım olmadıkları anlatılıyor. Oyun 
da umumi bir heyecan var. Galata
saray biraz srkııryor. Misafirlerin a· 
leyhine bh· korner oldu. Rebii gayet 
güzel çekti, forvet hattı kale önün
de bir paslaşma yaptı ve Ercüment 

muhakkak bir golü kaçırdı. 
Bunu müteakıp Ayntrahı takrm• 

dat B. tarafından yapılmıştıı·. Ka
İyetleri olan ve kabiliyetlerini iş- ' 

Rebiinin Alman kalesi önünde bir ortalayışı .. 
çok vaziyetler ihdas ediyorlar. Bu !aştılar. Oyun umumiyetle lstanbul 
devrede Galatasaray o kadar bozuk sporun faikiyeti altında geçti. Ana
oynuyor ki, şaşmamak imkan bari- dolulular çok mukavemet etmeğ çah 
cinde... Bu esnada Muammer çıktı şıyorlar. Fakat pek muvaffak olamı
ve yerine Hüseyin girdt yorlardı, neticede lstanbulspor hi-

Oyun devam ederken Almanlara kim bir oyunla 4-0 ııalip geldi. 

bir karne~ oldu ve nihayet 22 inci F enerbohçe • Sülegmaniye 

---
Tayyare piyankosunun be

şinci keşidesi dün ikmal edil
miştir. Keşidenin en sonunda 
40 bin liralık ikramiye doiap
tan çekilen 40 numara arasın
da taksim edilmiş ve biner lira 
olarak tevzi edilmiştir. Bu ke
şidede kazanan bütün numara
laı· 5 İnci sayfamızda sıraya ko 
nulmuş olduğu halde dercedil, 
mi§tİr. 
--~ 1 ••••••• 

Adanadaki dava 
ADANA 12 - Metozade Osman 

Bey ve şürekası aleyhinde Komme<· 
çiyale ltalyana banka11nın açtrğı 

muhakeme neticelendi. Kommerçiya 

le hankasrnın iflas kararı refedildi. 

Genç!-ere kahve yasak ,._ ·. 
IZMIR 12 - Polis müdiriyeti ' . ~ ~ 

~ "'-"'"' ........ _. ___ _ 
kahvehanelerde 18 yaşından aşağı Ankarada geçen segltipta su altında kalan evlarden biri 

oturmasını menet-genç çocukların 
miştir. ANKARA, 12 (Telefon) - !ardan neşet etmi,tir. Bu sula· 

Bir kolaylık 
Anadoluda yağmurlar devamet rın yağdığı sathı maillerdeki a
mektedir. Kurak seneleri takip razi esasen ıslah olduğundan 
eden yağmurlu senelerde, böy- suyu hazmetmemiş ve geniş 

Seyrisefain idaresi yolcuların va- le anormal hadiselere tesadüf seller hasıl olmuştur. 
pur hareket saatlerini tetkikte müş edilmesi tabii görülmektedir. Dün Kaleciğe yağan yağmu 
külat çektiklerini nazarı itibara ala- Şimdiye kadar alman malu- run mikdan 20, Kırşehre ya
rak iskelelerde çok faideli bir yeni- mata nazaran, sel sahasına ve ğan yağmurun mikdarı 32 mi-
lik göstermiştir. taşan nehirlerin etrafına rast- limetredir. 

Herhangi bir vapur hareket ettik. layan bazı mıntakalardan ma- Dün bent deresinin tekı·aı· 

f 

ada, diğer noktalarda, ziraat taştığı şayidi. Bunun adı ı;ık
noktasından hasa» denecek bir madı. Bugün akşama kadar An 
şey yoktur. karada yağmur yağdı. Bu mü· 

Evvelki gün Kayaş ve gece nasebetle Dikmenden gelen su 
de Bent deresini taşıran büyük lar Y enişehirde sokakları istili 

ek isteyen Tüı·k gençleri için 
huriye! hükumeti idaresinin bü
kapıları ne kadar açık olduğuna 
sergi, en iyi örneklerden biridir. 

, gençler tarafında boş. bir gurur 

diası değil, bir kabiliyet ıspahdır. 

r ikisini de tebrik ederiz. 

llundan başka, Milli lktısat ve 
~rruf cemiyetinin, ıerbe& bir ce ... 
İ)etin halka ve hükıimete nasıl u
llerle iyihiryardımcı olabileceğinin 

dakikada Necdetin ayağı ile berabe.. 

lik tayısı kaydedildi. Bunu takip e
den akımla Z. Kemal çok güzel bir 
golü kale direğinin üzerinden atmak 
suretile kaçırdı. Galatasaray sıkııtı· 
nyordu. Ne faide ki gol almıyor. 
Mehmet Nazif çıktı yerine Alim gir 

Şilt için ikinci kar,ılaşma Fener
bahçe - SWeymıuıiıre arasında icli.. 1 

su Elma dağına yağan Jiiğmur etti. Akşama doğru hava açb. 

ınükemmel bir örneği olduğunu 
)!emeliyiz. Eski 1 kbsat vekili Rab 
İ Beyin riyasetinde çalışan cemi
·~ şimdiye kadar iki kongre, zana
\dar ve çiftçiler kongreleri topla
ş, iki yer]i maJ sergisi yapmış, 

~ii,k ikhsat ve sanatçılığı için iki 
da )Ük eser çıkarmıştır. Bir de koo

~~tifler kongresi çağırmak üzere-esi 
ür' 

8iz garplı ve iktısatçı bir devlet 
duğumuzdan beri kendimizi bey
lınilel büyük rekabet mekanizma-
~ karıttırdık.Bu mekanizmanın ce 

nemi çarkları arasında, ancak. 

•on, en yenj ve en ilmi vasıta ve 

~lotları kullanarak kalabilir ve ileri 
ur ~ •biliriz. Durmaz, dinlenmez, 

. t 'lh 
Y , ••anmaz ve haya!P kapılmaz bir 

Dlii· ~11tna esastJY. 

ol•~ ~ Şimdiki milletler politika oyunu 
~I ~ ;\rbk eğlenİyorl2r: lı, maddi iş 

esi' Yorlaı·. Hükümetler milletleri ka
' "'' ~11tnak için, ~ık salonlardan çıka .. 
_, 'k ak" 

UJJ...- '- , rn ıne ve erzak kokan pazar-
rı' da çalışmağa mecburdurlar. Ve 
üı1 >. ... 

·•u milletlerin İnsani olarak yetiş-
li'. ~ isteyen gençler, boş gurur ve 
nd• l .. biyat kabuğunu kırarak, o mil
~ ~~ maddi manevi inkişaflarına 

e.s•· ;ınet edecek ihtisaslarından birini 
eti~ de etmek zaı·uretindedirler. 
hıY!I .. b 1 1 u. munase etle talya'da ve di-

~!ı-· hır Avrupa memleketlerinde hu-

i •ı teşehbolerin iıtirak etmiş oldu-
q s ·ı · ı.· · 1 t ergı erın tzı nası mahcup bı· 
~ktığı hakkındaki bir yazımızı ha
~ laınak iatiyoruz. Budape§te sergi

~ lıiz1m bu aczimizi teselli ettikten 
~ka, bize, T ürkiyenin dıtında 
~~~kiyen1n temsiline ait bütün ıe
~ lıüslerin devletin bir organı ta-

z$ ~ '?d~n .kontrol edilmesi hakkında· 
1.. ~ıltrımızde ı•ra•· etmeğe vesile ol

: 'JJl ·"ll<tadır. 
üıt' Fahil RIFKI 

yrıt' '--"""""'====,============ 
:. ~azi Hz.nin lzmirde 

ae dikilecek heykelleri 
,,,. I 1ZP.tlR 12 - Gazi Hazretlerinin 

Jf' I ~kelinin kabulü muvakkati için 
tıl •ta b 

~ " uldan heykeltraş Ihsan Beyin 

~ ,~ltıaya gönderilmesi kararlaştınl
.fiJJ 'n., 

ı 

1 

Zıt Kemal Alman kalesin't 
doğru gidiyor 

Galatasarayı sıkıştırmağa başladr. 
Sarı kınnızılılar bu gün nedense 

İyi oynayamıyorlar. Almanların ağır 

bastıkları hissolunuyor, IJte bu sıra 
!arda kale ö"nünde bir kargaıahk ol
du ve top Alman sol içinin ayağına 

geçti mesafe ancak iki metre kadar• 
dr, bu oyuncu topu durdurmadan 
ç•kti, fakat Avni tam zamanında 
müdahale etti ve kurtardı. Bunu mü 

teakıp Rebii güzel bir sürüş yaptı. 

Ayntrahtlrlar bunu ancak korner 
yapmak suretile kurtarabildiler. Kor 
neri Rebii çekemedi, top gene orta· 

da bucalayrp dururken Alman sağ 
açığı topu kaptı ve süratle kalenin 
önüne kadar geldi,çekti, fakat tali 

yardım etti, top sol için ayağına git 
ti, o da aldığı oyuncuya pası iade 

etti, o da kırkıncı dakikada ııol yap
tı. işte bu aralık Muammer eğer yer 
tutmuf olsaydı, bu sayı muhakkak 
olmayacaktı. Bunun üzerine Suphi 
ile Muammer yerlerini deiittirdiler, 
fakat ııene Galatasaray sıkıııyor; o
yun bu minval üzerine devam eder

ken birinci haftaym bitti. Vaziyet 
§Öyle Ayntraht (1) Galaasaray (O). 

İkinci devre 
7,10 ııeçe ikinci haftaym ba9ladı. 

Vaziyete ııene Almanlar hakim! Yal 
nız ıurası var ki, misafirlerimiz mü
temadiyen oyuncu değiıtiriyorlar. 

Bu devrede bizim takımda da bir 
değiııiklik olmuş, fena oynayan Er
cüment çıkarılmış, Yerine Z. Kemal 
geçmiştir. Kemalin yerine de küçük 
Celal girmişti. Almanlar bir akın 

yaptılar korner oldu. Biı- şey yapa
madılar, Ancak Galatasaray oyunun 

da hiç bir intiz"m yok! Herkes ken
di bildiği oynuyor. Lüzumsuz bir 

di. 
Bu esnada Küçük Celal güzel bir 

sürüşle Alman kalesine doğru iner

ken sağ bek tarafından 18 pas üze
rinde hatalı surette durduruldu. Pen 
altıyı Necdet iyi bir şütle çeki ve 
gol oldu ve bir dakika sonra oyun 
ı:;alaasarayın pis oyununa rağmen 

2-1 galebesile bitti. 

Anadolu - İ. Spor 
Bu iki takım şilt maçı için karşı-

Bu maçta F ent:riileı- ilk zamanlar 

çok fırsatlar kaçırdı ise de 6onra ken 
disini topladı "e (O) karşı (7) gol 
atarak zaten zayıf olan rakibini yen 
di. 

Süleymaniyeliler bu azim gol far
kına rağmen ümitlerini kırmamıtlar 

ve oyun sonuna kadar muntazam bir 
surette oynamışlardır. 

Beşiktaş - Vefa 
Saat 4,5 da önde Beşiktaş arkada 

Vefa sahaya çıktılar, para atıldı, Gü 
net altına Vefalılar düıtü. Oyun Ve 
fanın akını ile başladı. Müsabaka 
mütevazin bir şekilde devam ediyor 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Etem Pertev-ihtifali 
Türk eczacıları, merhumun kab
rini ziyaretle ruhunu • 

tazız ettiler 

-.·ıe.lQ 
• ~-,,. >~?ti'l'!F ~~-~ 

~ ~.. . . ~"'"'~~'\ t< ··~~ "" 
',.~-<. - ... ~1",. ..t.~~......__ A 

Jlıtifale iştirak edenler ı Etem Pertevin me%arı başında 
Dün eczacı Etem Pertev Be- hizmeti, umumi harpte devle_

yin vefatının yıldönümü müna- tin kinin ihtiyacını temin et
sebetile, merhumun kabri, her miş olma11 sitayişle yadedil· 
sene olduğu gibi, mealekdaşları miştir. Türkiye eczacılar cemi
ve dostları tarafından ziya.ret yetinde de uzun zamanlar bu
edilmiştir. Türkiye eczacılar !unmuş olan merhum tesis etti 
cemiyeti ile diğer zevat mer· ği sınai müessese ile de iktisa
humun kabrine çelenkler kon- diyatıınıza hizmet etmişti. Dün 
muştur. Bu münasebetle nutuk söylenilen nutuklarda Türk ec· 
lar söyMnerek, merhumun ha- zacılığmrn merhumun isrine 
yatta iken mesleğine ve mem- iktifa etmesi temennisi izhar e 
leketine yaptığı hizmetlerden dilmiştir. 
ba'.hsedilmiştir. Medhumun Hi· Bundan sonra hazır bulunan 
laliahmeı· müessisliği ve cemi- lar merhumun ruhuna fatiha
yette uzun zaman devam eden lar okuyarak ayı-ılmışlardrr. 

-ten sonra, bunu mütealcıp hareket 
edecek vapurun hareket saati ve da· 
kikası derhal bu saatler Üzerinde 
itaret edilmektedir. Vapurun hare
ketine kadar saat daima ayni rakam 
)ar yani hareket saati üstünde dur
mk~«, ancak vapur hareket ettikten 

sonra, derhal onu takiben hareket 
edecek vapur saatini kaydeylemek
ledir. Bu saatler yolculara büyük bir 
kolaylık olmuttur, 

Rehinle para 
verenler 
Hükumet bu işi de 

zapturapt 
altına almak üzredir. 

ANKARA, 12 - Yakında 
rehin mukabili para verenler 
hakkında heyeti vekileye bir 
kanun layihası tevdi edilmiştir. 

Emniyet sandığı bu hususi 
nizamnameleri olan müessese
ler kendi nizamnamelerine ta

bi olacaklardır. Nizamname hi 
lafına mukavele muteber degil 
dir. 

Bu işle uğraşan şahıs ve mü 
esseaelerin en az beş bin lira 

sermayesi olmalı ve lktısat Ve 
kalelinin müsadeai bulunmalı
dır. Müsaademüddeti üç sene
dir, tecdidi caizdir. 

Rehincilerin ticaret siciline 
kayıtları mecburidir. Hırsızlık, 
dolandırıcılık, emniyeti sui ia

mal, zimmete para geçirmek; 
sahtekarlık, ihtikar ve iflas cü 
rümlerinden mahkulll, hukuku 

medeniyeden mahrum olanlara 
mezuniyet vesikası verilemez. 

Rehincileı- müsaade için bir 
arzuhalla vilyete müracaat ede 

(Devamı Beşinci sahifede) 

Roma, Tiran, Atina 
-12-

SELANiK 
FaUh RIFKI 

Florinayı Vodina gölünü aıtık. 
Şimdi bu topraklara Anadoludan sö
külmüş İnsanlar dikiliyor. 

Hep yeni kasabalar, kırmızı ki· 
rem.itli kalabalık köyler, iıte biri, 
Ankara tarafından gelenlerin büyük 

ve toplu köyü, burada Yetil ovaya 
kilrşı, orman ve çağhyanlar içine 
yerletmitler. 

Avrupa umranı kasabaların Türk 
mahallelerini ve köylerini temelin
den süpürmüıtür. 

Dalgası ta Viyana kapılanna vu
ran büyük Türkhamlesi, kaybolmuı 
tur. Ondan, Florina'da bir türbe tas
lağı, Seli\nik'te bir iki kafes gördüm. 

Mes'ulleri Istanbul türbelerinde 
yatıyorlar ve ihtimal Rumeli muha· 
cirleri arasında niçin kendilerini bu 

ölülere taptırmadığı için Türk cüm

huriyetine kızanlar var. 

Oğle üstü Vardnı· ovasına girdik. 
Uzakta karlı Olimp, bulutlara karı
§IYOr. Düz, genit, höyük ovada, bir 

bu ilahlar dağı, bir de ovanın batak 

lığını kurutan Amerikan makinası
nın iri iskeleti var. Yeni zamanların 
ilahı, mukaddes makina, Vardar'ın 

sıtmasını almaktadır. 

Selanik, akşam neı'esi içinde idi. 
Her köşeden plak s .. i ııeliyor. Halk 
dışarıda; şehir, sanki, battan hata 
yeniden yapdmııtır. 

Beyazkule bahçesine ııittim. Bu 
bahçede ihtilal rüyalarını konu§Bn 
genç Türklerden bir çoğu sağdır. 

Kol kola, demirli kapmndan ve du
var kovuklanndan ııene güvercinler 
gibi çıkıyor. 

Yirmi ıene, yirmi be.ı sene evvel 
bu saatte benim gibi buraya otur
muı olanların aradıkları cennet ne.

,..,de? Osmanlı demokrasisinin ilk 
günleri, Selanik'te, bir gün, körfez 

sulannm sesini iıiten bir Türk bile 
kalmayacağını hiç kimse düşünür 
mü idi? ? 

Genç bir ordu yapılmak ve Ru
meli'yi tutmak için tedbirler dÜiÜ

nen Mustafa Kemal, kimbilir kaç ke 
re, ıu çamın kartııında oturdu ve 

kimbilir kaç kalbe kendi kalbinin a· 
cılarını verdi? 

Bu bahçede yirmi bet sene evvel 
kurtarıcı fikirler yok delildi. Yalnız 

bu fikirleri, Namık Kemal hürriyeti 
nin aıla ile kızmıı kafalar, lıir türlü 
almadılar. 

Güne§ o zamanın anarıiıi ııibi kı
zarıyor ve Osmanlı alemi ııibi batı
yor. 

"' * * 
Atina bilyÜmÜ§tÜr. lnşa tarzı de

ğilse de, caddeler Avrupa kılığına 

gİrmiıtir. Pire timdiki tehirlerin bir 
mahallesi olmuıtur. 

Rumlar Akdenizin neş'eıidirler. 

Hakikaten her tarafta bir Türk dosl 
luğu havası var. 

Bir akşam Sefirimizle birlikte Y U• 

nan Krahnın çam ormanı içinde do

laşıyorduk. Kalabalık bir çocuk kü. 
mesi, otomobile yakla§blar ve kü. 

çük Türk bayrağını sel8mlıyarak: 
- Yasao Filos! (yaşa dostumuz.) 

diye haykırıyorlardı. 
Bir siyaseti çocuk kalbine kadaı 

sokabilmek için, gündelik politika 
düşüncelerine üstün bir ideal lazım
dır. 

Hüzünler, hasretler ve noıtaljile 

geçecektir. Eski tarih, bir masal gi. 

bi uzaklaımış, eski devrin rüyalan 

edebiyat bile olmaktan çrlmuıtır. 
Hakikatin sert ve doğru sözünü 

dinliyelim. 

Falih RIRKI 

Not - Bu yazılar bir çok. ili.veleri~ 

yakında kitap halinde çıkacaktır. 

Vagondan 
atlarken 

vagona 
öldü 

ADANA, 11 - Tarsua ile Gülek 
İ&tasyonu arasında feci bir kaza 0 J. 

du. 511 numaralı kataı· gardöfreni 

Bekir hareket halindeki trenin va

gonları üıtünden diğer bir vagona 

geçmek için atlarken telgraf teli bo

ğazına takılmış, ve boğulduktan 

sonra yere düımö,tür. 
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HARİCi ABERLER •• 
/\O: 31 Yazan: M. ·l'lll'Uz 

enedik elçisi şaşırdı Vaşington hükumeti iııtizarda ! 

Eleninin kaçfrıldığı meydana çı
·karsa, ilk hatıra gelecek adam ..• 

intihabat arifesinde 
şimdilik resmi 

borçlar· meselesi 
teşebbüste bulunmayacak .. 

hakkında 

M. Borah'ın 
gazeteleri 

Sinyor (Kontarino) elini 
fakağrna koydu.. bir müddet 
dü~iindükten sonra dedi ki: 

- Yavrum, bir an evvel Ve
rıedik'e gitmek istiyorsan, ya
rm, derhal Klio'yu ikna etme
lisin ! Padişah üzerinde bu de
rece nü~u olan bir kadın 
Türk sarayında isterse neler 
yapmaz! 

- Her ıeyden evvel bura
dan beni kaçu-malısını:z ! 

- Evveli siz benim dedik
lerimi yapınız! Ötesi kolay .. 

Eleni, Sinyoru dinlerken fi
kir ve kanaatlerini tamamen 
deği~tirmitti. 

- Benim Klio'ya itimadım 
yok, Sinyor! O, padişaha hafi
yelik ediyor .•. benim iyiliğime 
calısması ihtimali yoktur. Bil
has~a (Hüsrev) i sevdikten 
sonra, o, saraya büsbütün bağ 
Lınmıs demektir. 

Od~nın içinde hazin bir sü
kunet vardı. 

Sinyor Kontarino, prensesin 
göderinin içine baktı: 

Eleni ağlıyordu . 
- Beni buradan kurtarınız, 

Sinyor! 
Venedik elçisi ne yapacağını 

;ıaşırmıştı. Genç kadının uzun 
kumral saçlarını okşayarak: 

- Merak etme yavrucuğum 
d.di, sizi çok yakında bu esa
retten kurtaracağım! Biraz da
ha sabrediniz! Limandaki mu
ayene tarzı, hiç şüphe yok ki, 
çok yakında değişecektir. Seni 
bir gece buradan kaçırır ve bot 
bir gemiye bindirerek (Vene
dik) e gönderirim.. Müsten'b 
ol, ağlama! 

Prenses Eleni ısrar etti: 
- Artık tahammülüm kal

m;ıdı, Sinyor! Bu kaçıncı vaa
dinizdir .. ? ! ! Aradan aylar geç
ti .. hali beni buradan kaçıra
madınız ! 

- Türk sarayından adam 
kaçırmak, benim için güç bir i, 
de~ildir, yavrum! Meselenin 
müşkül ciheti, seni lstanbul
d:ııı kaçırmaktır! 

- Evveli birinci adımı ata
lım; ötesini sonra düşünürüz ..• 

- Ne demek istiyorsunuz.? 
- Ben bu gece sizinle bera-

b ·r geleceğim, Sinyor! 
Sinyor sustu . 
Eleni yalvarıyordu: 
- Bana bir iyilik yapmak 

isterseniz, bu gece beni de bir
likte götürürsünüz.. Y alvarı
rım size, Sinyor! Ben artık bu 
rada, bir esir gibi, dört duvar 
arasında yaşamaktan usandım. 
hayatıma nihayet vereceğim .. . 
Allah atkına bana acıyınız! 

V '"edik Elçisi şaşırmı§tı. 
(Eleni) yi kaçırmak güç bir 

iş değildi. Fakat, ertesi sabah, 
prensesin kaçtığı meydana çı
kınca, bu hadisede müsebbip 
ve m~evvik olarak ilk hatıra 
gelecek adam, elbette, Sinyor 
Kontarin6 olacaktı. 

(Eleni) ye: 
- Bu iş yarın derhal anlaşı 

lır .. , ve benim vaziyetim mÜf
killetir. Padişah, bu meselede, 
fazla hassasiyet daha doğrusu 
§iddet gösrerirse, o vakit, ben 
lstanbulda kalamam. Bu ite si 
yasi bir mahiyet atfederler. Be 
nim, memleketime dönmem li 
zımgelir. Halbuki, memleketi
min menfaati namına, benim ' 
bir müddet daha lstanbulda 
kalmam :zaruridir. 

Eteni, Sinyor Kontarino' 
nun boynuna sanldı: 

- Beni bu gece burada yal
nız bırakıp ıridecek olursanız, 
yarın ölüm haberimi alacaksı· 
ruz! Benim gibi güzel bir ka
dının ölümüne meydan verece
ğinizi zannetmiyorum! Si:z 
(Venedik) in en hassas ve mer 
hametli erkeklerinden birisisi
niz! Bana acıyınız, Sinyor! .. 
Ben bu yatta toprağa dü~ecek 
bir kadın mıyım? 

Venedik Elçisi her türlü teh 
likeyi göze almıştı: 

- Peki, dedi, bu gece seni 
kaçıracağım. Fakat, evime gö
türmek ;mki.nı yoktur. 

Eleni bir çocuk gibi sevindi: 
- Nereye götürürseniz gö

türünüz! Bu esaretten kurtula 
yun; taş üstünde yatmağa ve 
bütün mücevherlerimi, beni hi 
maye edecek adama vermeğe 
razıyım. 

Sinyor Kontarino ayağa 
kalktı: 

- Kıymetli eıyanızı koynu 
nuza doldurunuz! Sizi, cüppe
min altında dı' bahçeye kadar 
çıkarının. Hiriıto orada beni 
bekliy"" .. Seni ona teslim ede
rim .. Haliçte kimsenin bilmedi 
ği ve tanımadığı bir eve götü
rür, saklar. Bir kaç gün orada 
gizlenirsin! 

- Güzel bir fikir ... 
- Yarın, bittabi, latanbulun 

altı üstüne gelecektir. Padisah 
her tarafı aratır, bulamayı~ca 
ümidini keser. Ortalık sükunet 
bulduktan sonra, Venedik yolu 
nu tutarsın! 

- Çok ili .• ihtiyaten şura· 
ya bir mektup yazıp bıraksam 
ve kendimi zehirleyip kuyular
dan birine attığımı ilave etsem 
daha muvafık olmaz mı? 

- Sultan Mehmet bütün ku 
yuları aratırsa.. • 

- Daha iyi ya .. saray muhi 
tinde otuzdan fazla kuyu ve 
sarniç var. Bunları aratıncaya 
kadar aradan çok vakit geçer .. 
ben de dışarda tamamile izimi 
kaybetmi! olurum. 

Sinyor Kontarino, Eleni'nin 
koluna girdi .. yavafça kapıyı 
açtılar. 

İç bahçenin çakıl ta,ları üs
tünde yavaş yavaş yürüyen nö 
betçilerin ayak sesleri işitili
yordu. 

(Devamı var) 

--~- -
Borçlar meselesi etra

fında tef siratta 

devam ediyorlar •• 

M. Bonh 
VAŞiNGTON 11 (A.A.) - Hü

kômet, tamirat mesıeleıinde sükUnu 
idame etmekte ve borçlar meselesi· 
nin kat'i olarak halledildiği hakkın
daki noktai nazarını da muhafaza et 
mektedir. Efkal'! umumiye borçl:ır 
meselesinin yeniden tetkikine müıa 

it olmadığını hükUmet, İntihabat •· 
refesinde böyle bir teşebbüsten çe
kiniyor. Binaenaleyh M. Borab'ın 
müzaheret ettiği bazı Amerikan ga
zetclsinin mütaliah resmi nuıbafi-, 
lin noktai nazarına tercüman olmak 

tad ... 

Avupe milletleri bo~r meselesi 
ni mevzuu bahıetmelı: teşebbüsünde 
bulunurlarsa terki teslihat meselesi
nin de ortaya çıkması pek mubtemel 
dir. 

Peruda ö:fi idare 
LIMA 11 (A.A.) - Zuhuru mub 

temel bir ihtilal hareketine karşı ih
tiyati bir tedbir almak üzere hükü
met, memleketin her tarafında örfi 
idare iliın etmİltir. 

Fas müslümanlarının 

istedikleri 
MAORIT 11 (A.A.) - Fas qra 

fmın hükumete tevdi ettiği metalip 
listesi lspanyolcaya tercüme oluna
rak gazetelerde intişar etıniıtir. Fas 
lılar 'u müalibatta bulunmaktadır: 

1 - Vaktile kiliseye tahvil edil
mİf olan Kurtuba camiinin tekrar 
<:ami haline ifrağı. 

2 - Fasın idare masraflarına Fas 
lıların da ittiraki . 

3 - Fas memurlarının intihabın
da Faslıların da rey sahibi olmıuı 
ve belediye meclislerinde temsil edil 

Atina nıe 'llubu 

Yunan eshamı 
ATlNA - Bu !!Ün haftanın bat

langıcında borsada bir' pa~1İk görül~ 
dü. Bir çok •mai. eıham' ayni uman 1 
da muhtelif bankalar eshamıru da 
sürükleyerek, mütcmadl;Yen sukut 
ediyordu. 

Borsa komitesi 1-eisi derhal milli 

iktuat nazırına müı-acaat, sukutun 

önüne seçmek için alakadar banka
larla tedabir alınması İçin teıebbüı
te bulundu. Bu sukutun seç nazarı 
dikkate alınması m..Iıtelif ırazetele
rin ajızlarmı açtı. Bımlardan "Kat-
hlmerini,, bu sukutun bqlangıcını 

§imdil<i hükümetin me•kii iktıdara 
geldiji zamana kadar ç karıyor. Te

Bir kadın 
tayyareci 

-.-·-- -
Bu hafta içinde 

tayyare ile 
Bahrimuhiti geçecek 

NEVYORK 11 (A.A.) - Bah
rinluhiti geçmeğe hazırlanan tayya 
reci kadın Ruth Nicholtea tecrübe 
uçu:ılarını bitirmiştir. Hava müsait 

olduğu ıak~liı·de mumaileyba bu haf 
ta sonlarında Terre - Neuve'ye uça

cak ve oradan da Fransaya ıribnek 
üzere Bahri.muhiti aıacaktır. 

Fransız tayyarecileri 

Milano'da 
sadüf mü, nedir, bir çok sınai mües ı' MILANO 11 (A.A.) - Bir Fran 
seselerin eshamı 1928 den beri bayii . sız bombardıman tayyare filosu öğ
düımü~tür. 11 leye doğru Chartres'ten buraya gd-

Borsa mabafili bu sukutun sebe· mittir. Filo, Cbarb·es - Belgrad • 
bini hükümetin son :zamanlarda ak- 1 Sofya seferini yapmaktadır. 

teltiği muhtelif istikrazlarda bulu· 
yorlar. Bu iıtikrazlarm faizleri yiik

sekıir. Halbuki bankalardaki mevdu
at son zamanlarda ~yanı dikkat de
recede artmı1tır. 
Hükümet istilttadar için yüzde 6-7 

ve batti 8 faiz veriyM. Mevduat ise 

yüzde 3, 4 nihayet beş faiz getiri-
yor. 

Vaziyeti tenkit eden muhalif ga-
zeteler hükümet idaresinin bozuklu
ğundan ııikiyet ederken, hükümet 
mahafili ise bilakis bükümet eshamı 
nın düşmek değil, yükseldiğine işa

ret ederek bunu sermayenin hükü. 
mele itimadı şeklinde tefsir ediyor
lar. Bu mahafil hususi müesesat İt-
lerinin fena giditinden hükUmetin 
meı.'ul tutulamayacağını iddia et· 
mektedirler. Vakıa milli iktısat ve· 
ki.leli oınai müesseselerini kontröl e-
eliyorsa da bu kontröl ameli olmak-

• d "d' ,, tan zıya e nazarı ır. 

Şimdiye kads.ı· ne hükUmet ve ne 
de bankalar tarafından lxı sukuta 

alınmıt değil-

Bir idam karan 
KASTAMONU 11 (A. A.) -

Ağır ceza mahkem~si köylüsü Hasa 
nı öldüren lnebohınun Kızılcaelma 

köyünden Abmedi idam cezasına 

mahk\ım ebniştir. 

Bir harp gemısı 
yüzdürüldü 

LOJliDRA 11 (A.A.) - Scapa 
Flow'de bililtizam batırılan Prinz 
Rezaut ismindeki. Alman harp gemi 
sini yüzdürmek ameliyesi bitmek Ü

zeredit'. Geminin pruvast meydana 

çıkmış, kıç tarafının bu gün meyda 
na çıkacağı ümit edilmektedir. 

Roma-Vatican ihtilafı 
ROMA 11 (A.A.) - ltalyan ma

hafilinin temin ettiğine nazaran di
ni alayların Papa tarafmdan mcnedil 
meıi yüzünden Canpoasso ve Catan 

zaro vilayetlerinde bazı hadiseler ol 
muftur. Piskoposların emirlerine 
rağmen, bazı dini alaylar tertip edil
miş olduğundan piskoposlar mes'ul kartı hiç bir tedbir 

dir. 
Filhakika reomi 

kiliselere memnuiyet cezası vermiı
makamatı ciddi 

lerd!r. Bu ctt.a mezkür kiliselerde 
surette enditeye dülürecek bir vazi- . . I . ·ı kil" ı · d 

ayın enn ı gasmı ve ıa.e erın e 
yet yoktur. Senelerce devam eden k .. t iz d' 

1 

apanmasmı muı e em ır. 

vaziyet son zamanlarda umumi buh D" - ta afta O t R 
ıger r n ssarva ora o-

randan daha ziyade müessir olmuş. · b"lh F mano cazete11, ı assa ranıız sa .. 
tur. bık papas mubariplerinden, San 

Diğer taraftan Yunan aennayesi, . 
Francisco bat piskoposundan, bazı 

anonim tirketlere iştirak mevzuu Baviera kiliselerinden ve Gekoılo
babsolduğu zaman tereddüt ediyor. 

Maamafih muhalefet bu meselede 
hükômete hücum için iyi 

bulmu, sibidir. 
bir fırsat 

Batan tahtelbahir 
ŞANGHAY 11 (A.A.) - Şimdi

ye kadar teeyyüt etmeyen bir habe
re göre Poseidem tahtelbahirinden 
sekiz bahriyeli kurtanlmııtır. Ami
ral Brucu henaz bu hususta hiç bir 
halıer almamıttn-.' Kazazedelerden 
kurtarılanlar balen kau mevkiinde 

vak Yugoslav ve sair memleketler 
darülfünunlarmdan papaya gelen sa 
dakat telgraflarının neşrine devam 
ebnektedir. 

· ltalyada veremle 

mücadele 

meleri. 
bulunmakta olan ' Mdnoay lı:ruvazö

' iyi malümat alan mahafil, hülı:u- ründa bulunılıaıdadırlar. 

ROMA 11 (A.A.) - içtimai si
gorta sandığı reisi iyen azasından 
M. Carbasoo verem hastalığına kar
t• ibdaı olunan mecburi sigorta ne
ticesinde sanatoryomlar tesisi için 
teıebbüs olunan int-t hakkında M. 
Muooliniye izahat vermiıtir. 9000 
yatak istiap edecek olan 30 hastaha 
nenin. İnfaatına batlanmııtır. " 

metin bıı mÜtalebatı reddeitiğini • 
söyıemekeclir. Bir doktorun mühim 

IME~LE~~~- ı }±0W. 
1 .t .; s.:~Al sı* -· 

Ölü para alır mı? 

Fransan1n yeni ayan müşahedeleri 
- • • • PA1t1S 11' (.A:.'J\:) -' Doktor 

' • ' < relSI Carriel, Aii\erikt.dan jyde\ ebniifir. 
• PARl5 11 (A.A.) - Yeni ayan Munuiıleyb oraia srnema 'vaa;tasile 

reisi M. Lebrun, ilk defa 1900 tarİ- bir takım fizyoli>'ji te'crübeler yap
hinde meb'us ve sene ilk defa '1920 mıı, taharrilttde · bulnnmuı ve kaİt-

• 4000 ya~ı diler °" hastahan~ 
nin inf'lsma da yakında baılanacalf· 
tır. 

Fransız akademisinde 
PARIS 11 (A.A.) - Fransız aka 

demisi Maretal Joffre'den münhal 
kalmıt olan azalığa Jeneral Wey
gand'i intihap ctmİftİr. Bergamada ııarip bir sahte

karlık meydana çıkardınıftır. 

On kişiden mürekkep bir 
grup, Bergama kooperatifin
den müteselsil kefaletle para 
almak üzere birleşiyorlar ve ko 
operatife müracaat ediyorlar. 
H·" şey yolunda gidiyor, mua· 
mıele tekemmül ediyor.. Mua
melenin tamamlanması için se 
n?tlerin imzası lazımdır ve im
za muamelesinin noter huzu. 

runda yapılması §arttır. 

Kooperatiften para alacak o· 
lan on kişilik gruptan bazıları 

notere !J'İdiyorlar. Fakat on ki
si tamamen mevcut olmadığı 

<; n irrz:ı muamelesi ertesi gü
ue bırakıhyor. Erte'i gün olu
yor ve on kişi hep beraberce 
not~;e giderek senetleri İmza 

ediyorlar, paraları alıyorlar. senesinde ayan azası intihap edil· serin vücude l'elıttesi · Te tekamülü 
· · M ·ı h b' lı: d·'-lar hakkında mühi~ mü··'"edclttde bu-Senet imza edip para alan- mışbr. umaı ey ır ço ...., • ;· 

lar arasında (Mustafa kahya) müstemlekit nazırlığında bulunmu§ luamuıtur. , • 
isminde bir rençber vardır. Fa- tur. Hali hazırda, muhtar düywıu M. Hender$OD Paris'e 
kat bu Mustafa ki.bya iki sene umumiye amortisman sandıjı idare •d• 
evvel ölmüştür. Kahyanın oğ- meclisi reiıi olup Cemiyeti Akvam gı ıyor 
lu Hüseyin ağa, ölmüş olan ba mecHsi kebirinde Fransayı temsil et LONDRA il (A.A.) - Tims 
bası namına kooperatiften para mittir. gazetesine göre "Paris müstemlekit 

1 d sergiainden gönderilen reımi bir he~ 
a ın ığını haber alınca mesele- Ycnı· Belçı'ka kab1"nesı·-. d yetin daveti üzerine kabine, Harici .. 
yı meü ana çıkarıyor ve bunun • b • ... ye nazırı M. Hendersonu İngiltere 
üzerine tahkikata ba•lanıyor. nın eyannamesı 

"' hükUmetinin mümeaıili sdatile mez 
tahkikatın neticesi şudur: BRÜKSEL 11 (A.A.) - Yeni k 

Ur sergiyi ziyarete memur etmiı-
T nl h. . kr d" k kabinenin beyannamesinde, bükü- ti ura ı na ıyeaı e ı oo- . . . r. 

tif. "d'" .. S b . Ef d" mebn masrafları tenkis ve eski ka. M H d pera t mu uru a rı en ı b' . h . . . . . k' · en erson 10 haziranda Paris 
iki sene evvel ölen Mustafa kah meru~ ~rıcı sıyasetı~ı ta ıp et- le bulunacağını ümit etmektedir. 

. . k.. d Ah 

1 

mek nıyetınde bulundugu beyan e-
yantınd yenne ~ynı oyk enB - dilmektedir. Hükumet, ayan ve meb lponomet haşereai 
me ayıyı gosterere erga- el' 1 . d h d ı .. KAST ~. 

t . usan me ıı erın en u ut ann mu- AMO .. U 11 (A. A.) _ ma no erme: 

_ Mustafa kahya budur .. 
Demis ve bunun üzerine sah 

te mua~ele yapılmıştır. 

dafaaıt için tahsisat İsteyecektir. Merkez Kastamonu ve Daday kaza 
Kabine, lisan meselesini de en kısa ıtnda meyva ağaçlarına 3.rız olan 
bir müddet zarfında halletmek ta- 1 ponomet haşeresile mücadeleye baş 
.s.avvurunu beslemekt,.Jir. Janmııtır. 

PARI 11 (A.A.) - Fransız aka
demiıi M. Benoit Perre'yi Franırz 
ıairlerinden müteveffa Georses de 
Portoriche'in yerine azaltia intihap 
etmiştir. 

Münih yangını 
MONIH 11 (A.A.) - Gazetelerin 

neşriyatına nazaran, Palais de Cris 
tal yansını hakkında yapılan tahki
kat neticesinde, yangının ressamlar 
tarafından kullanılan bazı maddele
rin ani olarak iftialinden ileri seldi· 
ği sabit olmuttur. 

Manisaıda çekirge 

mücadelesi 
MANiSA 11 (A.A.) - Kulancı, 

Sargon havalİ$İnde inkişaf eden çe. 
kirgelerin yüzde doksanı itlaf edil
miştir. Vilayet dahilinde çekirgele. 
rio ma:zarratı ,.efedilmiıti.-. 
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F ransada yeniden t~ 
zelenen bir nıesele 

PARIS, 11 (A.A.) -- Philippe Daudet me>elesi, yine gün~ 
meselesi olmuştur. Hatırlardadır ki, Poissy hapishanesinde b 
lunan mevkuflarıfan biri, Le Plaoutter namında bir kütüphan 
ta;afından h:lulnıuş olan meşhur anarşist kütüphanesinin m 
:zeninde küçük Philippe'nin bir anarşist tarafındiln öldürüldüğ 
nü görmüş olduğunu söylemişti. 

Dün 12 inci ceza mahkemesinde M. Daudet tarafından içi 
de Philippe'nin cesedinin bulunmuş olduğu taksinin şoföı 
Bajot aleyhine ikame edilmiş olan zemmü kadih davasının ' 
yetine başlanmıştı!'. Mahkeme esnasında hali hazırda intiıar e 
memekte olan Le Rappe ismindeki radikal gazete müdürü ta 
fmd;ın me~ele hakkında derinden derine tahkikat icrasına ro 

mur edilmiş olan gazeteci M. Goldskycom dinlenmittir. Şahi 
anarşist mahafilinde tetkikatta bulunduğunu ve intihabat iddiı 
11oı kabul etmemek mümkün olmadığı kanaatine viııl olduğuJI 
beyan etmiştir. Mumaileyh demiştir ki: 

Filhakika genç Daudet'nin kütüphanesinin etrafında kendi 
sini tarassut etmekte olan on kadar polisin en:zarmdan kaçabi 
mesi mümkün değil idi. 

Şahit buna ilaveten La Flaoutter'in metresinin de faciad 
h;ızır bulunmuş ve fakat aşıkının korkusundan şimdiye kad• 
hiç bir şey ifşa etmemiş olduğunu da öğrenmiş bulunduğun, 
söylemiştir. Guetcci şahit, bu kadının bazı kimselere Philippt 
nin korkan ve tehlikeli bir anarşist kartısında bulunduğu zan~ 
na kapılan bir şeı·iki cürmü tarafından öldürüldüğünü söylerıı 
olduğunu beyan etmiştir. M. Glodskycom netice olarak şörl 
demiştir: 

Benim kanaatim, Philippe Daudet'in oğlu diye değ 
belki şayanı teessüf bir yanlışlık neticesi olarak katledilmiı o~ 
duğunu merkezindedir. Muhakeme hitamında M. Daudet, ha 
esnasında 3'azeteci sıfatile kendisine sık sık hücum etmis olduğ 
şahide hararetic teşekkür etmiştir. -

Daha bir takım şahitlerin celbi için mahkemeye ist<d• 
verilmiştir. 

Muhafızgücü bisikletlilerinin seyahati 
ERZURUM, 12 (A.A.) - Çarıamba günü burada istir• 

hat eden Muhafızgücü bisikletçileri ıerefine askeri mahafılde 
bir çay ziyafeti verilmiştir. Aktam C. H. F. salonunda verilet' 
ziyafette Vali, Kolordu kumandanı Salih Pata hazll" bulu~· 
muştur. 

Bisikletçiler, dun ~abah Horasan'a muvasalat etmi,ler bıf 
gün Horasan'dan Sarıkamış'a hareket etmişlerdir. 

Muhafızgücü atlıları Çorluda 
ÇORLU, 12 (A.A.) - Muhafızgücü atlılan saat 19 da Ço" 

lu'ya gelmiıler, alay ıabitanı tarafından Hmİmi surette kartıl• 
narak misafir edilmiılerdir. Yarın .abah Ba.baeski'ye hard<e' 
edeceklerdir. 

Denize düşen tayyare 

LONDRA, 11 (A.A.) -
Bir takım yüzücülerin dalgalar 
içinde gözden kaybolduğunu 

görmüş olduklarını söyledik.le· 
ri tayyareyi hulmak için Poole 
- Dorest açıklarında taharri· 
yat icra edilmiştir. Sahil tay
yare karargahına mensup hiç 
bir tayyare eksik değildir. 

Kömür madenlerinde 
' mesaı 

CENEVRE, 11 (A.A,) -
Mesai konferansında, kömür 
madenle~inde mesai saatleri 
hakkında tetkikat icr'asına me
mur komisyon, Portekiz ve Ro 
manya murahhaslarının Linit 
kömürü istihsal eden küçük 
memleketlerin yeraltında çalı

ıan amelesine 8 saati, mesai ıa 
ati olarak kabul eden V ashing 
ton mukavelenamesi ahkamı
nın teşmilini)stemişlerşe de bu 
talep 15 muhalif ve bir kaç müs 
tenkif reye· karşı 24 reyle red
dedilmi,tir. 

Fransız vapur~ula~na 
· yardım 

PARlS 11 (A.A.) - Meb'usao 
mecliai b.hri ticaret encümeni, deniz 
servisleri imtiyazının sahibi olan 

Trans atlantik kumpanyasının yeni
den tensiki hakkındaki izahatını din 

lem.ittir. Kumpanyanın açıiın1n 315 

milyona baliğ bulunduğu söylenmek 
tedir . Kumpanya ile yapılacak yeni 
mukavelenin müddeti 16 sene olacak 
tır. Devlet 3-4 sene zarfında yinni 
milyon nakdi muavenette bulunacak 
br. Şimdiki nakdi muavenet mikda
rı 4 milyondan ibarettir. 

Kumpanyaya yardım edebilmek ü 
zere 1931 - 1931 bütçesine 85 mil-

Almanyada mali ıslahşı 
BERLIN, 11 ( A.A. ) -"'. 

Reichıtag sosyalist komiteJ' 
bugün toplanarak yeni kararJ11 

meleı· dolayısile hadis olan ,i· 
yaıi vaziyeti tetkik etmiştir. 

Alman matbuatı, istihbarJ 
bürosuna nazaran komite nıe 
leketin mali ahvalinin ıslahı 
ruretini kabul ve teslim etmİ! 
tir. Maamafih komite, bu m• 
satla netredilmiş olan karartı• 
melerin halkın büyük bir kısııı' 
nı ağır mükellefiyetler altııı' 
sokmasına rağmen bu gayef' 
hadim tedbirleri ihtiva etmedi' 
ği mütaleasınaa bulunmalct'j 
dır. Komite, yakında başvekı 
ile temasa geçerek, müzaker•1 

tarikile, bu kararnamelerin il~ 
derecede tadil edilebilece~iıı 
görütecekti-;.. • 

Fransız - ltalyan 

komitesi ,. 
ROMA 11 (A.A.) - Stefani .;.~ 

sı, geçen l"frİnievvelde teıelı:kül " 
den Frans.; - ltalya'.n" komitesi ,.ti' 
ıınıiı iStmlerini b~tdiı!.neKtedlr. 

K.o~iteye ezcümle Franaanm ıı.r 
ma sefiri M. Baumerchais, ltalye""' 
Paris senri M. M~zani ve fahri reı• 
olarak nazır M. Bafbino dahil bııl•d 
maktadır, 

Bir küşat resmi 
PARIS 11 (A.A.) - Yedinci 1'~ 

'I • 1 '~' • L •• gıJ~ ı erıse sa onunun. KUfat resnu P..-

İcra edilmittir. 

Roınanya Başvekili 
doktor 

PARIS il (A.A.) - Sorbon P" 
rülfünunu hali hazırda RoınanY• "3' 
vekili olan Profesör Y org~yı fab' 
doktor tayin etmi~tir. 

Paris müstemlekat 
yon munzam kredi idhali tasavvur • • 
edilmektedir. Meb'usan ınecfüi, sos serg1s1 
yalist grup~ imtiyazı şirketlere iha· P.\RIS 11 (A.A.) - Müıt•"'1"" 
le edilmiş umumi servislerle posta kit nazırı M . R ~ynaut, müsteıııl.~ 
servisleri hakkında hükU.metten isti ki. serg-isinde okumak yazmııı.lı bı 
zabta bulunmağ-d aza•ından b;rini I m~y.'~ yerlil~r. ıne'.<ebinin kiiİal tel 
nıemur etmiıtir. 1"tnı ıcra emı~n·. 
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Ankara-lstanbul bilet 1 o·;ktorlar Soruyoruz! Jstanbul cuma günleri nasıl eğlenigo11 
ücretleri artıyor mu? K . . . ~~::i~::::~:2=7:~E Arnavutköyün taze çilek! 

azanç vergısını sıralanan bir hammal kafileoi, ----------·----------

Temmuzda başlıyacak olan yeni 
tarifeye göre cüz'i tezayüt olacak 

Devlet Demiryolları idaresi 121515 kurut olan birinci mev~ 
1 temmuzdan itibaren tarife Ankara biletlerinin altı -sah 
emsalini değiştirmektedir. Şim 
diki halde Devlet Demiryollan 
tarafından tatbik edilmekte o· 
lan tarife emsali mezkur idare
nin i9lettiği bütün hatlarda mü 
ıavi değildi. Anadolu - Bağ. 
at yani İstanbul - Ankara 
? İstanbul - Yenice laatlarile 

ıfana - Mersin hattında altı 
ısa! tatbik edildiği halde, di· 
· bütün hatlarda sekiz erosa 
•tbik edilmekte idi. Önü· 
'deki ay başından itibaren 
?nin işlettiği hatların hep· 
' altı emsali tatbik edile· 

.ir. Bu emsal tatbik edildik 
sonra İstanbul - Ankara 
ücretlerinde ufak bir teza

husule gelecektir. Şimdilik 

le 2586 kurut ve 1555 kurut o
lan ikinci mevki biletler de 
1866 kurut olma•• lbım sel
mektedir. 

Maamafih idarenin bu bilet
ler üzerinde de emaali tatbik ı:
dip etmiyeceği hakkınd_a !ehrı
mize bir haber gelmemııtır. 

Ankara ekspresi 
Şimdiki halde her gün bir 

sefer yapan Ankara - İstan
bul ekspresinin bu ayın yirmi· 
sinden itibaren haftada üç sefe 
re indirilınesi dütünülmekte· 

dir. 
Banliyo hattında da bazı de-

ğişiklikler yapılacağı 2annedil
mektedir. 

O bin l · ra ihtilas eden 
muhasip nerede? 

ıtalcadan lstanbula gelip sak
ndığı anlaşıldığın~~n aranıyor 
alcada çalı..-n bir muhasibi 1 ve kabl ~un lstanhul. Jandarma ku

mtün 70 bin lira ihtilas ederek mandanhgma gonderılerek nezaret 

tell'üp etti"i haber verilmektedir. altına alınm11tır. lbrabim Huqit jan 
Bu ıhasibi me•'ul amirlerine yaz· darma muhafazasında Bileciğe gön
dığir mektupta parayı Y enicami derilecekti-r. 
civada çaldırdığını, bu vaziyet intihar kasdile 
karında çok miıteeuir olduğunu 

bifdi,i§, intihar veya firar edece

ğind< bahsetmiştir. 

Ke.iyet derhal bütün zabıta leş 
kilatı~ bildirılmiş, Eşkali tamim e· 
dilen '1uhasibi meı'ulün firarına 
meydaı verilmeden derdesti tebliğ 
edilmiıtı-. Bu muhasibi mes'ulün 
1ehrjmİ&de bulunduğu henüz firara 
vakit bıüımadığı zannedilmektedir. 
Polis, maballita kadar tahkikatını 
teınıil etmekte 70 bin lira ihtilas e
den mubasibi mes'ulü aramaktadır. 

Mulı~sibi meı'ulün bu günlerde tu 
tuı~.ı.a"ğı tahmin edilmektedir. 

Bilecikten kaçan bir 
katil yakalandı 

Zabıta Anadoluda adam öldürüp 
l ıtanbula kaçan '>ir katili daha tev· 
kif etıniıtir. Bu adam İbrahim Hur· 
şit i•minde birisidir. lbrahim Hur
tit bundan bir müddet evvel Bilecik 
te arkadatı H•kkıyı öldürerek orta
dan kaybolmuttur. Bilecik :ı:abıtaaı
nın yaptığı tahkikatta lbrahim Hur 
ıidin bir müddet köylerde ve kırlar 
tla dolatarak izini kaybettirdikten 
sonra Istanb11la kaçtığı anlaıılmı,. 

tır. Bunun üzerine İstanbul polis 
miidiriyeti bıidiseden habet-dar edil
miıtir .. 

Polis ikinci tube ınüdiriyeti tah
kikata bat"'- ve nihayet llorabim 
Huqicli yakalunaftır. Hurtit Adli
yeye teslim eılllmiJtir. Ciriim Bile
cikte iılenilmiı olduiunılan Hurıi
clin Bileciie sevki luırarlaıbnlm•t 

Açlık grevini bırakblar 
Tevkifhanede açlık srevi ya· 

pan katil Hamdi ve Niyazi 20 
günlük açlık grevinden sonra 
iiç gün kendilerine burunlann
dan lastik borularla yumurtalı 
"t suyu akıtılmak suretile ceb
ren beslenmiılerdir. Cebri ye· 
dirirken ellerinin ve ayakları· 
nın bağlanması ve burunların· 
d.n korkan katiller nihayet 

"1tdilerine verilen tayınları ye 
o iye batlamıtlardır. 

Şeker piyasasındaki 
rekabet 

Alpullu şeker fabrıkası Sovyet ti· 
'-'tet mümeısilliği rasındaki anlat
~ Üzerine şeker piyasasrndaki re .. 
""'l>etin önüne geçilmiş, bu suretle 
ltl.eı- fiatlarında i tikrar husule ırel 
"ıittir. , 

Fatihte Fatma Sultan ma· 
'hailesi Sehislam sokağında 11 
numaraİı hanede sakin Balıkha 
ne memurlarından 45 yatların 
da İbrahim Efendi intihar kas
dile kendisini biçakla karnın· 
dan ağır surette yaralamıştır. 
Yıaralı berayi tedavi Gureba 
hastahanesine yatırılmıştır. 

Bisiklete bindi ve 
sırroldu 

Bundan iki gün evvel Tak
sim T alimhanesinde bisikletçi 
Milodan binmek ve gezmek ü
zere bir bisiklet alan şahsı meç 
hul bir daha görünmemittir. 

Kavgacının biri 
Aynalıçeşmede sakin Şe~~ 

ve Ali namındaki iki şahıs hırı 
birlerini dövdüklerinden zabı· 
taca derdest edihnitlerdir. Bun 
dan muğber olan Ali karakolda 
polisleri tahkir ve tehdit etti
ğinden hakkında tahkikata bat 
lanmıttır. 

Rakı almadı diye 
Haydarpaıa iakdesi ha

mallarmdan Arap Niyazi arka· 
datı hamal Arap Hasand~n 
gidip bir tite rakı almasını ı•
temiı, Hasan da alunıyacağını 
söyleyince Niyazi Haaanı sus
talı çakı ile üç yerinden yarala 
mııtır. Mecruh Tıp fakültesi
ne kaldırılmıt, Niyazi de yaka 
lanınııtır. 

Deniz inzibat 
müdürlüğü 

Polis befinci ıube müdürlü
iü lağvedilerek, baımemurluk 
la idare edileceği yazılmıtll· Po 
lis müdürü Ali Rıza B. bu h)
beri tekzip etmittir. Betinci fU 
be liğvedilmiyecek, bilakis De 
niz İnzibat müdürlüğü ismi ve 
rilecek, kadrosu daha ziyade 
genitliyecektir. 

Tevkifhanede bir cerh 
Tevkifhanenin ele ba,darın· 

dan Arap Cemil iki gun evvel 
mevkuflardan birisile kavga 
yapmış, eline geçirdiği koca· 
man bir taıı mevkufun kafası
na indirmiştir. Tehlikeli bir su 
rette yaralanan mevkuf hasta
haneye kaldırılmış, Arap Ce· 
mil de tecrit edilmi,tir. 

bugu .. n mu·· za- sıkııık yolculann içerisine yulu.. 
rıdan afaiıya doğru balıklama 

kere edecekler atlıyorlar. En fecü ayakları ezi. 
lenler bir ıey söylemeğe kalkar 
lana, ağza alınmaz küfürlerle Etibba muhadenet cemiyeti heye

ti umumiyesi buıriin Türkocaimda 
fevkalide bir içtima yaptıcakbr. Bu 
içtima bakkıoda Neıet Ooman Bey 
,.,.ıan söylemiıtir: 

"içtimada doktorlardan alınmak 

istenen . kazanç vercioinin çokluğu 
meselesi cörütülecektir. Doktorlar· 
elan. kazanç verciıi ahnması uıulleri 
hakkında e.,,elce Sıhhiye velr.&letine 
cemiyet tarafından bazı sualler ol. 
muftu. Yeniden alınmak İstenen ka
zanç vergiıi.nin çokluğundan dok
torlann ekserioi ıikiyet etmektedir. 
Bu içtimada alakadar vekalete yeni
den müraa.at edilmesi kararlaştırı
lacakhr.,, 

Nakzedilen bjr rüşvet 1 

davası 

karıılaıtıktan sonra, kavıayı ter 
biyelerioe yecliremiyerek susu· 
yorlar. Fakat hammallar bu de
fa yolculan ite kaka, iskeleden 
ırünrtede sözlttine keatirdikle· 
ri bavullara hücum ediyorlar. 
Sahipleri kim oluna olsun, rey
lerine mürcaata bile Jüzum cör~ 
meden, bavulları aırtladıklan ıri 

bi ıene yolcuları İle kaka iskele 
ye çıkarıyorlar. 

Ekseriya bu bavulların sahip
leri, 1 stanbul hammallarınm e
zelden beri takip ettikleri dürü~t 
usulü bilmeyen ve Çin korsanla

rının saldırııta bu kadar. meha
ret gösterebileceklerine inana
mayan ecnebilerdir. 

Acaba Seyrisefainde bu kada,· 
ıslahat gösterebilen Sadullah B. 
Haydarpata yolcuları kadar şeh 
re yabancı olan ecnebileri de her 
gün devam edegelen bu çirkin 
manzaradan kurtaram ·r, mı, di· 
ye, 

Sab.k polis müdürü Şerif Bey za. 1 

manmda yapılan istihabarat teşkili.
tr memurlarından Abdurrahman ve t 
Cemal Beyler, rüşvet almak cÜr· ' 
münden ikinci ceza mahkemesinde 4 
ay hapse mahkum edilmi~ti. 

2 inci ceza mahkemesinde bu da- '11 Soruyoruz! ___ I 
vanın yeniden nakzen rüyeti.ne bat- !l;s3&e;;;;;;;;;;aE;;;;:2!5!!i:;;;:;;;;;;;;;;~ 

BelediuP-1e 

Üsküdarda 
--~-

Yapılacak . . 
ıçın arsa 

hastahane 
bulundu 

Istanbulun çilek borsası nerededir, bilir misin • 
~--------~~~-,~----------~ 

Y edikulenin marulu, Kemerin patlıcanı, Arnavutköyün 
Ayazmada .. - Toptan 37,5 a 

çilek .. - Osmanlı mı olsun, karışık mı ? - Her tarafta 

çile" 

Meyvaların içinde çiçeie en zarına yetittirecekler.. Çilek lara kadar gelenlerin } 
yakın olan bilin bakalım, han- bu .• Fazla durmaia gelmez ki.. yok, ya parası çok! 
giaidir? Bilemedinizse ben söy Üzerinden yirmi dört saat geç- Tarlada toplatmak 
leyim: ti mi, hayrini gör.. çileğin okkası kırk be 

- Çilek! Şoför bir aralık dedi ki: kurut arasındadır. Hal 
Evveli, çilek gibi baygın bir - Ayazmadan öteye yol leii, mahalle bakkalla 1 

kokusu vardır. Sonra o kadar yok.. Mutlaka, tarlalara gide- le bu fiata bulabilininiı. 
nazikdir ki, bir parça örseledi- cek misiniz? Çilek yeti9tirmek anlat 
ğiniz gibi parmaklarınız arasın - Değilmi ya ... dedim, bura rına göre pek kolay it de' u 

1 

de dağılıverir. Sanki yemek i- ya kadar gelmişken.. . sene ekilen fide, ancak i · u 
çin değil de sadece koklamak On dakikaya varmadan A· sonra mahsul verirmiş. 

1 için yaratılmıştır. Doğrusu, çi- yazmaya geldik. Burau Ama- Bir nevi çilek komiayor 
ı leği pek severir_n._ . • _. 1 vut köyÜllİİll çilek bors~sı ! 1 ğu yaptığı anlaşılan ka 

Amma, reçelını fılım degıl, Tarlalarda işlerini bitiren çi- Ayazmanın şır şır akan 
kendisini.. lekçiler, bu ayazma önünde sinden doldurduğu bir b. 

Çilek diyince hatıra ilk ge- toplanıyorlar: su ile bir fincan kahveyi 00 

l len yer: - Hıristo, toptan (37,5) a ze getirdikten sonra, dah 
- Arnavut köydür. satmış.. kemlenizi ısıtmak kısmet 
Nedense, Arnavut l·öyim çi _Yok canım .. Bileydim ka- dan soruyor: 

leği İstanbulda bir anılır. Yedi patırdım. İyi tarladır onun tar· - Osmanlı İstersiniz, 
kulenin marulu, Bayram paşa- lası.. sam karışık olsun? 
nın enginarı, kemerin patlıc.am _ Pandelininki fazla yağ- Rengi açık, kokusu nefi 
Silivrinin yoğurdu ne ise Arna mur yedi, kulak asma! kat o nisbette çabuk ezilen 
vut köyün çileği de odur. cins çileğin ismi hali o,mı 

Kendi kendime: - Hiş, bana bak.. Altı sepet Niçin Türk değil de Os 
ayır, götüreceğim.. 1ı? Bunu, sabık Osmanlılar 

- Haydi, d"dim, bu cumada 
Arnavut köyünün tarlalarında 
bir çilek safası yapalım .. 

1 Ne kadar cba çileği taze ye
menin zevki başkadır. Sonra 
fiatça da biraz düşkün olur bel 
ki ... 

- Dediğim gibi amma. A- aralık soracaktım. Verece 
şağı vermem.. cevap belki şu oluurdu: 
Ayazmanın mini mini bir kır - Biz, Türkleşmedik ki 

kahvesi var. Karşıki ağaçlıkta leklerimizin adını değiştire 
Rum çocuktan salıncak kur- Ayazmanın önü, gittikçe 
muş, sall<>nıyorlar. Burada, ol- balıklaşıyor. 

lanmıftır. t.fahkeme, teınyiizn nakız 
kararına ittiba ederek davanın yeni
den rüyetine karar venniştir. Bu me 
selede mütalealarına müı-acaat edil
mek Üzere sabık Beyoğlu merkez 

memuru Yunus Vehbi1 Taksim mer 
kez memuru Macit ve komi.ıer mu
avini Aliıan Beylerin gelmeleri için 
muhakeme başka güne bırakılmış· 
tır. 

Altin kaçakçılan 
Geçenlerde zabıta ~ehrimizde al

bn kaçakçılığı yapan bir şebeke ya
kalamıştı. Bu ,ebeke hakkında tahki 
kat devam etmekte iken, daha bazı 
ethasın memleketen harice altın ka
çırdıkları anlatılmıı ve zabıa icap e
den tedbirleri alnuıtır. 

Belediyenin bu sene yapmağa ka- 1 

rar verdiği Üsküdar hastahanesinin 
arsasını tayin etmek Üzere fen işle
ri müdürü Ziya ve Sihhat işleri mü

dürü Dr. Netet Osman Beyler, Do· 
ğancılar, Nuhkuyusu ve Papkap1-
stnda birer arsa intihap etmiılerdir. 

Son evler bittikten sonra de· 
re kenarını takip eden yılanka
vi bi.- yol başlıyor. Arnavut kö
yünden çilek tarlalarına giden 
bu yeşil yolda, otomobilli, bi
sikletli, yaya yahut hay
van üstünde yolculara rastla
yorum. Tarlalara gidenler ve 
tarlalardan dönenler.. Dönenle 
rin ellerinde mutlaka çilek do· 
lu birer sepet var .. 

gun bir çilek kokusu ile adeta yalnız hoşa gitmeyen 
şuruplanan bir hava içinde hep şey var: Konuşulan lisan, r 
çileğe dair laflar işidiyorsunuz. ca .. Şarkılar rumca.. Hatt• 

- Böyle giderse fena işler.. leği bile sokaklarda nımca 
Balık pazarında otuz beş kuru· tıyorlar. 
şa çilek satıyoı·lar.. Dönüşte el ele vermiş, i 

- Sava .. Oğlum, daha bu çi tayan Arnavut köyün yerH 
!ekler, kaç gün sürer dersin? ları ile karşılaşıyorum. 

Bundan üç ırün evvel Kro Mak. 
sim İ5minde bir adam gümrükten al 
bn kaçırırken yakalanmıştır. Kiro 
Maksimin uzun müdetten beri altm 
kaçakçılığı yapmaka olduğu anlatıl 
maktadır. Bu adam, hakkında polis 
tahkikatı ikmal edilerek evrakile be 
raber Adliyeye teslim edilmittir. Bi. 
rinci müstantiklik tahkikaa ~la
nuıır. 

Tevkifhanede esrar 

Nuh kuyusu~daki arşa, havası
nın güzelJjği, mevkiinin müstesna 
vaziyette bulunması ha>ebile çok be 
ğenilmiş, fakat mevkinin uzaklığı 

( 

dolayııile buraya bir hastahane in· 
tası pek münasıp göülmemiştir. 

Bu arsalardan hang-isinin intihap e 
dileceği ıimdiden malum değildir. 

Muhiddin Beyin de reyi alındıktan 
50nra bu arsalardan biri için sahibi 
ile pazarlığa giriıilecektir. 

Yüzme yeri 
Belediye reisi muavini HMnit Bey 

belediye uhhiye müdürü Nete! Os· 
man Beylerle sporcuların murahhas 

lan evvelki ırün Biiyükdereye ıride
rek yapılacak deniz yüzme havuzu 
hakkında tahkikat yapmıtlardır. Hia 

Tevkifhanede yapılan bir rok te
kayyüdata rağmen mevkufların es
rar İçmekte oldukları anlatılmı!ltır_ 

Evvelki gün tevkifhanede y:pı- mit Bey bu huıu~ta fU izahab ver-

lan arattırmada Mehmet oğlu Ya kup ' mittir: 
isminde bir mevkufun üzerinde 15 ''laanbulda spor kulüpleı-inin İ!tİ-

gram esrar bulunmuıtur. Bu husus
ta İcap eden evrak tanzim edilmit

tir. 
Esrarın kimler tarafrndan ve ne 

suretle içeriye sokulduğu ehemmiyet 
le tahkik edilmektedir. 

İlk türk sesli filmi 
"İstanbul dilenciai,, isminde 

sesli ilk Türk filrni hazırlan
maktadır. 

Bu filmin ilk safhası Mısır
da geçmekte, sonralan Atina
ya intikal eylemekte ve niha
yet kısımlan latanbulda cere
yan eylemektedir. Ertuğrul 
Muhsin B. bu filmin ilk par
çalanru filme almak üzere Mı
sıra gitmittir. Beraberinde sine 
ma operat9rü Cezmi Bey var
dır. Ora~aki faaliyet iki hafta 
kadar devam edecektir. 

Sahte deliler 

rakile bir deniz yüzme havuzu yapı 
laQktır. Bunun için spo.rcu1arla 
müıtereken tetkikat yapıyoruz.. Bü
yükdere ve Beykoza ıriderek mqgul 
olduk. lstanbulda deniz müsabaka· 
lan icin mü~ait ve asri tertibab ha
iz. bir yüzme yeri yoktur. Bu havuz 
yapıhrıa etrafında seyirciler için ma 
halli mahouslar inıa olunacak, ve bu 
suretle 1 tanbulun yüzme mÜMbala
n için muayyen bir yeri olac.akbr.,. 

Ad1iyede teftişler 
Adliye müfettİfleri Aılliye ilimat 

ılaireaiade tetkikata batlaDUfbr. llia 
mat dairesinin bütün mıaamelib tet
kik edilmektedir. Buodan -ela mi 
fettitler Adliye talıabet dairesinde 
de ayrıca tetkikata haılamıtlardır. 

Bu tahlôluıt mahkum bir lradmın 
muayene edilip edilmemesi ,_aeleoi 
etrafındadır. Bu meselede lskuhi İı· 
minde bir kadın davaeıdır. 

Yük arabaları için 
talimatname Samsunda sarlıotluk ve ser· 

serilikten mahkemeye verilen 
Abdürrahman ve Nedim ismin Belediye daimi encümeni 
de iki kiti delilik iddiaaile bura- yük arabacıları hakkında yeni 
ya gelmişler, muayene edilmiş den bir karar ittihaz etmiıtir. 
terdir. Neticede iddialarmın Bu karara göre bütün yük ara. 
doğru olmadtğı anlatılmıştır. ~acı~<>rı belediyenin göaterece. 
y· Samsunda Dursun ve Hi gı hır mahalde duracaklar ve 
k.ı~e minde iki katil maznunu iti sıra ile alacaklardır. Bundan 

dt s ni iddiayı serdetmi~ler fa 1

1 

batka bütün arabacılar hüviyet 
a ay T ' k d ·ı ek · k t nlarda da delilik görülme vara ası a ven ec tır. 
a 

0 
Tek atlı yük arabaları sahip 

mi~tir. 
!erinden bir grup belediyeye ve 

Hakkı Nezihi Bey arabacılar cemiyetine müraca
Ticaret odası ticaret rapor- at ederek yeni karardan muta. 

törü Hakkı Nezihi B. koopera- zarrır olduklarını söylemişler, 
tikilik hak'.<ında tetkili.at yap· şikiyette buluıımuşl<>rdır. Ara
m;k üzere bugün Avrupa'ya bacıların. ikivetl~ri tetkik edi
gideeektir. 

Omuzlarında sırığa geçiril
miş bir sürü sepetle koşarak Ö· 

nümden geçen çıplak ayaklıla
ra, bakıyorum. Hepsi de sağ· 
lam, taşı sıksa suyunu çıkara
cak gürbüz delikanlılar .. Bu ka 
dar acele etmelerinin sebebi 
var: Çilekleri, Arnavut köy pa 

- Belli olmaz! On beş yirmi Sepeti görünce birisi sor 
gün, belki bir ay.. - Ne kadar aldınız? 

Çıtır pıtır bir Rum kızı, çilek - Okkası elli kuruş •• 
pazarlık ediyordu: Mavi gözlil, sarıtm bir k.ı 

- Posa ine? bu: 
- Peninda kunışaki.. - Popo popo ... diye sof. 
- Tiley more!.. di, çok pahali aldınız? 
Kız fiatın yüksekliğinden Acaba kendi dudaklarında 

ürkerek çekildi. Taşın yerinde çileğin daha ucuza satm aldl! 
ağır olduğunu bir kere daha bileceğini mi söylemek istif 
öğrendim. du? 

Ucuz çilek almak için bura· M. S 
.................................................. ~ ........................................................................ ~ 

Müskiratta 
Haziran maaşının 

verilmesinde 
bir beis görülmedi 
Müskirat inhisar idaresi per 

şembe günü memurlarına ha
ziran maaıını peşin olarak ver
miştir: Mezkur idarede kadt"o 
ha~ici kalan memurlara memu
rin kanunu tatbik edilmediji 
için bunlara pefin maaı veril
mesine maliye vekaleti müra· 
kipleri itiraz etmiılerdi. Bili. 
hara yapılan tetkikat neticesin 
de tütün inhisarı gibi müskirat 
inhisarında da peıin maat ita· 
unda mahzur ııörülmemiıtir. 

Öleceğini bilmiş 
Betiktaıta oturan Arabacı 

Kara Mehmet aia dört güa. eY 

vel sabahleyin kalkıp abdest al 
mıt, namaz kılmt!, evinden çı· 
karak doiruca mezarcılara git
miıtir. 

- Ben bir rüya gördiim, ya 
nn ölece~im. Şimdi beraber me 
zarlığa gıdecejiz, bana güzel , 
bir kabir hazırlıyacakaınız, pa- 1 
raruzı vereceğim. Fakat ben 1 
defnedildikten sonra kimseden 1 
bet para istemiyeceksiniz. Ya
nn da gelip benim cenazemi 
kaldıracaksınız! demiı, ve kab 
rini hazırlatmıtbr.Aktam üzeri 
de evin~ dönünce, ailesi efradi
le helillatmış: 

- Ben yarın öleceiim, çün 
kü rüya gördüm, hiç müteessir 
olmayınız, diyerek, vasiyetini 
söylemiş, iki reki.t namaz kıl
dıktan sonra yatmıştır. Ailesi 
sabahleyin Mehmet ağayı ölü 
bulmuşlar ve hazırlattığı kabre 
gömmüılerdir. 

Maamafih bu hadiıe hakkın· 
da lisin h.:.: bir ma • 

Mübadillere verilen 
mühlet 

İskan itlerinin kat'i tasfiyesi 
için henüz mal almıyan müba
dillere verilen mühlet 28 hazi
randa bitecektir. Vali muavini 
Fazlı B., bu müddetin temdidi 
ne kanuni imkan olmadığını 
söylemittir. 

Müracaat müddeti bitince 
mübadillerin verdikleri evrakın 
tetkiki ve bunlara bonolarının 
verilmesi de temmuz nihayeti
ne doğru bitirilecektir. 
~ 

Üsküdar tramvayland 
da evkaf hissesi 

Evkaf müdüriyeti Üskücla 
trarnvayları tirketine ortak ol 
mağa karar vennittir. Beledi 
ye, evkaftan beı yüz bin liray 
satın aldığı hattın bedelini, ti 
kete vererelc ortak olmuıtu. B 
parayı evkafa kartı ıirket te
deyyün etmiıti. Şimdi evk 
para yerine hisse senetlerini 
!arak tirkette batlıca sermaye 
darlardan birini teıkil edecek 
tir. 
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1E ÜCRETLER! 
Türkiye için Hariç İçin 

rı 400 kuruş 800 kuruş 

r 750 ,, 1400 ,, 

1 1400 .. 2700 .. 
rf! - ·•- ... 
;evrak geri verilmez 
ti geçen nuıhalar l (l kuru' 
·le n matbaaya ot i,ler 

~tiycte mUracaat edilir. 
i:L ili..nların meı'u1iyetini 

' --.:ı. 

ugünkü Hava 1 
en faz'a hararet 24 
16 idi. 

gün ruzgar poyraz. 
l:ulutlu. 

)--·~~~~~~~ 

fta11ın yazısı 

)imdi aklıma 
• 

kel dikçe-! 
bundan dört sene evvel 

tana bir seyahat yapmış
y apmadım yaptıtdılardı. 
ün ansızın ertesi gün ha
etmemi gazeteden söyle
e beni emrivaki kartısın 

raktılardı.. . Doğrusu bu 
> birdenbire seyahatler fe
muyor. Evvelden bilinen
olduğu gibi insan bir haf 

ı gün hatta bir ay kalarak 
len hacıların yaptığı gibi 
line bir takım etvar ve ev-
4rmey.:. türkçesi hallenme 

kit kalınıyor. Hele seya
lk çıkanlarda herkese se 
c ~ı lttığını biliyormuş gi-

' lumse.- bakı,lar falan böy 
üı:' eten yola çıkışta olmu
. Ben seyahati severim. Her 
de se>er, bunda da bir ki
ık yoktur. Lakin ben seya
herk~s gibi başka ve yeni 

e, başka adamlar görmek 
•e' nıem. Benim en ziyade 

uma giden heni başkaları
yabancıl1<41n görmesidir .. 

.kü bur?.da kime rMgelsem 
~m için .. 

Ha şu herif .. Yahut: 
- İşte F e!ek .. Hiç te değiı-
2 ••• dıyecegine şüphem yok.. 
a ben onlar için öyle düşünü 

.. Bizde kendimizden ala
ile bahsedilmek İsterseniz, 
s edin, intihar edin, katle
' otomob;J altında kalın .. 
ni heyecan verii1 de nasıl 

r!rseniz vtrİn .. Amma heye
n yetİr>e Hilali Ahmere on 
1 lira verseniz, kimse fa kına 
rmaz .. Varanlar da: 

- Kimbilir 111':rcden aşırdı?! 
r .. 
Lafı dağıtmayalım .. Ne di
rdum? Dört sene evvel Le
stana seya~at etmistim. Asıl 
aksadı s< ·ahat ( Po~nan) şeh 
ndel<i beynelr.:ıilei sergiyi gör 
ekti. Sergi diyince karpuz 
Tg;si akla gelmesin .. Munta-

zam 'ey ... iğneden sürmeye ka 
dar her şey vardı .. O Lehistanı 
üç günde geçişimizden falan 
bahsedecek değilim.. Poznan 
sergisini gezdik .. Gördük .. N1-
hayet bir gün bizi oranın eşra
fından birisi evine davet etti. 
Evine değil de çiftliğe .. Şehir
den bir saat mesafede bir yer .. 
Beş altı kişi gittik ... Güzel man 
zara.. Temiz ve muntazam 
köşk .. Mükellef bir ziyafet.. i
çimizde dört Türk var üst ta
rafı az çok Fransızca konuşa
bilen Lehler ... Biz orada biz
den baıka daha bir takım a
damlar bulduk.. Yıedik.. İçtik .. 
Taze kaymaklı salata ikram et 
tiler .. Ev sahibinin dedesinden 
beri gelen bir takım geyik boy 
nuzları ile bezenmiş av pavyo
nunu gezerken izahat verıyor 
ve: 

Şu gördüğünüz büyük 
boynuz babamındır.. 1889 da 
vurmuştu diyor. 

Ben arada bir 
Türkçe latifeler 
mesela: 

arkada,larla 
de ediyor ve 

-·-Şu köşedeki boynuz acaba 
büyük pederlerinin mi? diyor
dum. 

Akşam yemeğinden sonra 
herkes dansa batladı. Ben dans 
bilmediğim için bu harekete iş 
tirak edemedim. Oyunlar oy
nandı, milli danslar yapıldı. Ni 
hayet herkesin bir şarkı söyle 
meai kararlaştı. Herkes kendi 
dilinden bir şarkı söyleyecekti. 
Söylediler .. Ne kadar garip şey 
ler varsa dinledik ve tabii el 
çırptık. 

Sıra bana geldiği zaman ras 
gele şu şarkıyı söylemeye baş
ladım. "Meyhane mi bu bezmi 
taraphanei cem mi?,. UJŞaktan 
olan bu ağır şarkının ilk mısra 
ını bitirirken karşımdaki yağız 
bir adamın sanki anlıyormuş 
gibi beni dinlemesi pek hoşu
ma gitti ve şarkının .. 

"Peymane mi bu efseri da
ralı haşem mi,. şeklindeki bey
tini, 

"Bilmem şu yağız çorbacı, 
alman mı acem mi,. diye oku
dum ... Tabii kartımdaki de her 
kes gülüyor diye güldü .. 

Güldüğünü gördükce ben i
şi aı.ıltım. Heı·ife bakarak: 

"Ammanını amman Tanaş!,, 
"'Gül, yavaş yavaş!,, 

I şarkısını okudum!. Herif katıl 
dı gülmekten.. Uzatmayalım. 
Bütün :.uvare müddetince alay 
ettik, eğlendik. Türk arkadaş
lar herifin ismini (Seninki) 
ko: Jular .. Leh isimlerinin ek
sensi (ki) ile bittiği için uydu 
da .. Nihayet efendim gece geç 
vakit avdet "tamam geldi .. Oto 
mobillere binerken, herke$in 
elini sıktık Sıra yağız adama 
geldi . Fransızca veda ettim de 
bana cevaben temiz bir Türkçe 
ile: 

- Bu gece eğlendiğim ka
dar hiç bir zaman eglenmemiş
tim. Size çok teşekkür ederim! 
demez mi? 

Ben oradan nasıl ayrılıp na 
sıl otomobile atlad<ğımr bilmi
yorum. Bereket versin ertesi 
gün de yola çıktık. Meğer he
rif meşhur bir müsteşrik imiş .. 
Şimdi düşündükçe hali terle-
rım. FELEK 

(bn·inci kısım) 

Bürhan Cahit 
Burada her öğle ve akşam ye \ noktasında engin kum sahala

el< z~ma~l~rı ~ üzbatı Cel~- rına bakan küçük bir binayi 
n maıy~tını teıkil eden sekız 1 tamir ettirip yerleımitti. Tava 
enç zabıt toplanıyor. ifi Meluk devrinden kalan bu 
Cenup istikametincle istih- harabeler, eski bir istihkamın 

"m bölüklerinin yaptıkla"rı si- bakiyesine benziyordu. Yüzba
erler, mitralyöz mevkileri çok şı Celal bu binanın mazğal de
ükemmel olmuştu. Bu mm- liğine benziyen pençerelerini 
akanın iki yüz metre ilerisin- genişletti ve zemine be ton yap 
e tesis edilen noktaya bir sah tırttı. İnşaat bölüğünün aan'at 
a telefonu konmuştu. kir Türk işçileri ona kuru fıs

Mürettep müfreze Aynilkum 
a adeta hali harpte imiş gibi 
ertibat almıştı. Süvari ve piya 
e bölükleri sahra hayatile ül
et etmeğe çabuk alıştılar. Yüz 

tık tahtalarından zarif bir eta
jer yaptılar. Ve genç Erkanı 
harp en kıymetli etyasını teş
kil eden kitaplarını buraya yer 
le~tirdi. 

,,, Celal bir cok defa mür,.ca Yüy~aşı C1>lal burada mede 
• :...o,,l,i.1.,1.ri k t'a. n1 ~.J . ......,...,.._ı,,...lll!lk için arka 
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Hızır 

ış_~Gll~OL• !N• 
' A L E M.• K • • L E H 
BALAmKôTO•d 
!- t l_ ·~ A~ .. I !• 1 ·ş_ 

Karısı sordu: 
- Cemil, bu gece Arif Bey

lere gidecek miyiz? 
Cemil, daha cevap vermeden 

küçük kızı Rezan: 
- Gidelim bey baba, dedi, 

hem çoktandır gitmedik, ayıp 
oluyor. 

- Ben gidemiyeceğim ço
cuklar, çünkü Bursalı Hızır B• 
le bir işimiz var. Onu görüş
mek için sözleştik. 

- Öyleyse kızım, bırak ba
banı işine gitsin. Biz de yalnız 
gideriz. 

Herkes odasına dağıldı. Ana 
kız giyinip Arif Beyin haremi
ni ziyarete gittiler. Cemil de 
güzelce banyosunu aldıktan 
aonra , en yeni kostümünü giy
di. Saçlarını mükemmelen tara 
dı. İki dirhem bir çekirdek ev
den çıktı. 

Doğru Melihatin evme .. 
Genç kadın Cemilin geldiğini 
görünce hemen boynuna atıl
dı: 

1 ğil mi? Kim bilir ne müteessir H U N ~ • • Ü~·• B 
dir. • R • A K • Z • •A H U 
Cemil, karısı deli mi oldu fikri .A:. K -, B 'E T • E r .... 

- ·- - ~ -- -- -
le şafırdı. Maamafih halinde de V .A L J p E • -_B.Q R U 
!iliğe benzeyen bir şey de yok- A. • E D f L L E •• A Ş 
tu. 11 N-Ü R-1 -. ,.\ -. J:IA -R A 

- Şey .. Evet.. öyle.. diye 1 R J N. A J R. K 
bildi. Zavallı adam! ııu...:..:..:.:...ı..:.:.:...:.:.ı.~.:...ı....:.==~ 

- Ne yapıyor şimdi? Nedi Dünkü şeklin htılli 
yor? 12145678 9 ili 11 

- Canım, ne yapsın? 
- İyi geçiniyorlardı değil 1 

. -1- __ -•. _ • • ---
mi? j 

-Hemdeneiyi.. , -=----_··_. il -_ ,~~---

- Ben de havaciisi Arif bey- : 1• .-- =-~ _ -_• •. • • • )erden geldikten sonra, gazete " 
de okudum. 

Cemil, elleri bir az titreye-
rek gazeteyi aldı ve iı·tihal ha- ııil- • • - ~-
vadisini okudu. O zaman haki 
kati anladı. • • • • 

--·-· -·-.--.-. 
- Doğrusu, geç kaldığımın J-. •· \-

sebebini anladın ya! dedi. Ka- ııı-..:.=•:.ı__-!......:--=-==:..:.....:--J 
rısını yarın vapurla Borsaya 
götürecekler. Hızır Bey benim 
de gitmemi rica etti. Zavallı 

1 
pek müteessir .. Yarın ben de gi 
deceğim. Dört gün kadar kala-
cağrm. 

)'eni şekil 

Soldan sağa 

1 - Yumşak (6) Musikide bir fa 
sıl ( 4) 

Uslu oturursan, cen
nete gidersin. Oturmazsan 
cehenneme! 

- Sinemaya gitmek için 
ne yapmalı? 

Sarhoşa nasihat 
Viuzın biri ayyaşa demiş ki: 

- Senin en büyük dütmanın içki 
dir. 

- iyi amma hocafendi, daha ge
çen aün vizederken "dütmanla
rınızı sevin,, diyen siz değil miydi-
niz? 

Bakırköyü Sulh l\l?.hkeme•İnd"n: 

Oımaniye köy'ünde mükim iken 
29 1121928 tarihinde Ankarada ve
fat eden bağçıvan Necip oğlu Ra~ıp 
ağanın borcundan dolayı terekesinin 
tasfiyesi .zımmında em1ikinirı aleni 

açık artbrma ile satılmasına karar 
verilmiştir:: 

1 - Müteveffanın mulasaı-nf bu· 
lunduğu Osmaniye köyünde Can1i 
sokağında 139 numara ile murak
kam dört oda bir sofa ve iki abdest 
hane ve altı kieir Üstü ahşap iki 
kattan ibaret bulunan mezkUr hane
nin 1nliteveffanın mutar.arrıf bulun
duğu nısıf hissesinin 160 liraya İpo· 
tekli olup ve yene Osmaniye köyün 

de 11, 13, 15 numaralarile murak
kam ik.i oda bir sofa ahırile bir dük
kani müştemil hanenin müteveffanın 
mutasarrıf bulunduğu nısıf hissesi 
380 lira mukabilinde ipoteklidir: 

2 - 139 numaralı hanenin kıy

meti muhammineıi alh yüz liradır 

ve l t, 13, 15 numaralar ile murak

kam hane ve ahır ve diikki.nın kıy
meti muhamminesi de sekiz. yüz lira 
dır. 

3 - lştiraya talip olanların kıy
meti muhamminelerinin yüzde onu 

nisbetinde pey vermeleri Ji:znndır: 

4 - Mezkur iki hane 5.7.931 pa· 
zar günü saat on beşte Bakırköyün 

de ulh Mahkemesinde müna.li ma-

1 

1 

li 

• 

ıa 

ad 

- Aman ne iyi ettin geldin 
yalnızlıktan canım öyle sıkılı
yordu ki .. ·~ * * 2 - f.ziyel (3) Uçmağa yarar(S 

3 - Çaresiz (6) Nota (3) 

- Evet ama, yutun demedim. 
.ı • rifetile üç defa bagrıldıktan sonra en 

çok bedel verenin üzerine kat'i ıatı -
şı yapılacaktır. 

ŞÖJ' 

- Mademki canın sıkılıyor
du, haydi gel seni gezmeğe gö 
türeyim .. 

Melahatte giyindi, bir oto
mobile atladılar. Arnavutköy, 
Rumeli hisarı tarikile tepelere 
tırmanarak, Maslak yolu ve Şiş 
!iden avdet ederek geniş bir 
mehtap gezintisi yaptılar. 

Eve dönüşte Cemil Bey gece 
yarısından saat üçe kadar Me
lahatte kaldı: 

- Artık gideyim, dedi, bi
lirsin ki bizimki şüphelenir. 
Bursalı Hızır Beye gidiyorum 
diye bir yalan uydurdun:. ama, 
Hızır Beyin evinde de saat üçe 
kadar kalınmaz ya .. 

• • * 
Cemilin karııı ve kızı Arif B. 

lerde iki saat kaldıktan sonra 
dönmüşlerdi. 

Soyundular. Hanım yatağa 
uzandı ve kocasına intizaren 
bir gazete alıp okumağa baş
ladı. Birdenbire gözleri şöyle 
bir havadise ilişti: 

İrtihal 
"Uzun zamindan beri mıip

teli olduğu hastalıktan reha
yap olmayan tüccaram mutebe 
reden Bursalı Hızır Beyin ha
remi Şefika Hanım bu sabah ir 
tihali daribeka etmiştir. Mer
humun naaşı mağfiret nakti 
yarın vapurla Bursaya nakil e
dilerek, aile hatu asma ciefne
dilecektir. Ailei keder didesine 

1 beyanı taziyet ederiz ... 
Cemil gözleri yorgun bir hal 

de saat üç buçuğa doğru evine 
geldiği zaman, karısı hali uyu 
mamrştı. Hatta kendisini bek
lediğini göri.ince, acaba kadı
nın içine bir kurt mu düştü 
diye şüphelendi. Maamafih ge 
lirken her ihtimale karşı verile 
cek cevabı hazırlamış bulunu
yordu. 

Kadın, kocasını görünce : 
- Vah Cemilciğim, dedi, 

kim bilir ne üzüntülü bir gece 
geçirdin. Zavall adamcağız de-

gazinosunda birleşiyor, -çay içi 
yorlar. Sekiz buçukta hayvan
larla etrafta bir gezinti yapı
yor ve on buçukta dönüyorlar. 

1 
Yarıma kadar herkes kıt' ası 
başında efradın terbiyesi, ve ta 
limi ile meşgul oluyor. Tam 
yarımda gene gazinoda bulu
şup öğle yemeği yeniyor. 

Yiiz başı Celil listesini de 
buradaki sahra hayatına uya
cak gibi tanzim etmişti. Halep 
ten her gün gelen posta ile ta
ze yiyecek getirtiyor ve iklime 
göre tertip edilen liıte bu taze 
sebze ve etlerle hazırlanıyor
du. 

Yemekten sonra saat dörde 
kadar herkes serbeıtti. Bu saa
ti ekseriya uyumakla geçiriyor 
lar, tam saat dörtte asker tef
tiş ediliyor ve bu teftiş biribi
rinden uzakça mesafelerde bu
lunan gazinoları dolaımak, ef
rat ile ayrı ayrı me9gul olmak 
•urelile yapıldığı için ı.e.e ka
dar devam ediyor. Tam beşte 

1 
' • • J ...ı ... ~,.1~11.-. 

Cemil şimdi Melahatle bera
ber adaya gidiyorlardı. Mela
hat sordu: 

- Adada dört gün kalaca
ğız diyoısun. Buna çok mem
nun oldum doğrusu .. Fakat bir 
şey anlayamıyorum. Karını na 
sı) kafese koydun ! 

- Sus! orasını sorma! Bur
salı Hızıı· Bey koy mu? 

- Hangi Hızır Bey? 
- Canım dün evde iken sa-

na Hızır Bey isminde uydurdu
ğum bir adamdan bahsetme
dim mi? Güya ben dün gece o 1 
Hızır Beyin yanında değil mi 
idim? Meğer hakikaten böyle 
bir Hızır Bey varmıf.. Ve ha 
kikaten Hızır gibi bir adam
mıf ... 

İlan 
Bolu Vilayetinm Mudurnu 

kazasında Yağcılar köyüne 
civar haftancık nam devlet 
ormanmclan kat'i plan muci
bince senevi ( 1571 ) metro 
mikhaptan beş senede (7855) 
gayri mamul metro mikap 
göknar eşçarı kopalı zarf 
usulile 21-6-931 tarihine mü
sadif pazar günü saat onbe~e 
kadar müzayedeye kunulıouş
tur. Tafsilat almak ve şera
iti müzayedeyi anlamak iste
yenlerin Ankarada orman 
müdiriyeti umumiyesile İstan
bul ve Bolu orman müdiri-
yetlerine ve taliplerin de yev· 
mi ihalede teklifname zarf
larını müstashib:n Bolu orman 
müdiriyetinde mü ~ eşekkil iha
le komisyonuna müracaat ey
lemeleri ilan olunur. 
(Reımi ll&nl&r T\irk Limited Şir1'~ti) 

Dok.oc 

Hafız Cemal 
Dahili hı><alıklar teJa\ilıan <i 

<um adan maada her gün öğkd •n 
sonra sut 2 den 4 de kadar er· 
ktk, kadın ve çocukların dah1lıye 
ha;talıklannı Dhanı·o!und• 118 
numaralı husus! kııbincsindo te· 
.Ja\İ eda. Trlefo~ 1 ıanhul·22198 

4 - İrat (6- Süal (3) 
5 - Bitiştirilen yer (2) 
6 Askeri bir cüz'ütarn ( 4) çek-

mek (6) 

7 - Esas (5 
8 - Muhterem efendimiz (10) 
9 - Nota (2) Erkek ismi (4) 
10 Büyüklük (6) Aka (3) 
11 - Tren (5) Nota (2) 

Yukardan aşağı 

1 - Otlar (7) Musiki (3) 
2 - Ezilmiş (4) Lezzetli (S) 
3 - Hintli prens (4) Kör (3) 

Beyaz (2) 

4 - Eğreti (6) Su (2) 

5 Odünc vermek ( 4) Para (5) 

6 - Fistanın alt kısmı (4) Uza~ 
ğR işaret (2 

7 - i spirto (4) 
8 - Feryat (4) Yükselmek (3) 

9 - Boy değil (2) Boğmak (5) 
10 - Geniş (4) Mamur kılmak 

(4) 

11 -1.ıiklal (3) Elbise dike" (5 

- Mü1terilerden birisi 
on lira fazla verdi. Sen 
şerikimsin. Namuslu adam 
olduğum için beş lirasını 
sana sakladım. 

Yemin 
Mahkeınede reis soruyor: 

- Karınızı ne)'e öldürdünüz? 
- Artık nlÜfterck hayat çekil-

mez oldu reis bey. 
- orJüreceğinize, karınrzı pek 

ala boşayabilirdiniz. 
- ÔyJe amma, ölünceye kadar 

beraber yaşayacağımıza 

ıniştim. 

yemin et-

• TÔ ~ • • ~ I • '.ıi-- ., "' \( ' 

-I't'tihaclI 1\11.illI 
Türk Sigorta Şirketi 

5 - Kat'i sah,, muteakıp mü,te

ri bedeli müzayedeyi bet g\in ',/ arfın 
da vermediii taktirde müstenkif ad
dolunarak tekrar müzayedeye çıka· 
rılacak nokgan satıldığı taktirde ara 

daki farkı bedel ile ihtiyar olunaca~ 
mcsarif ve saire tazmin olunacak.-
tır. 

6- Talip olanların 929 41 terek 
dosya numarasile Bakırköy Sul 
Mahkemesine müracaatları ili.n o 

nur. 

Beyoğlu Sulh Mahkemesi lkiı 
Hukuk Hakimliğinden: 

Bir mecurun tabliyeıinin ten 
için mecur dahilinde bulunan 
balyada 39668 ve 78 balyada 'J 

kilo (fresi hariçtir) mühtelifül• 
man"luf tütünler 1-7-931 tarihintÜ 

sadif çarşamba gÜnu saat onda>" 

ilıiye kadar Galatada Kemerltı 

caddesinde 78 numaralı depod •
çık arttırma ile paraya çevri)ttği.n 
den taliplerin tütünlerin beheytİlo
suna takdir edilen 788 balyact<İnin 
beher kilosuna 20 para diğer18 bal 

yadaki tütünlerin beher klo•una 
(on ila) on beş ku.-uş üzerirJlen he· 

1 
yeti mecmuasının tutarında-t }'\.:Jde 
on ni•betinde pey akçeletini alarak 

1 
yevm ve saati muayyen.inde nuıhal· 

1 ]inde hazır bulunacak ınemuruna m~ 
racaatJarı ve daha evvel tii.tünlerı 

1 görmek ve ıatıı tarzını anlam'6k is
teyenlerin Mahkememize müı·acaal ... 

ile 930 501 Numa.-alı dosyeyi tel· 
kik eylemeleri ili.n olunur. 

.... ~ ... ----... ~·~Alili~ ........... 

RE~MI İLlNLiR T~RK LiMTED 'iHKETi 
Türkiyede her lis~nda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daireler 
ilanlarını kabul eder 

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

• dır. Bu toplanış geç vakite ka
dl\r devam eder. Gün batma
dan evvel asker çavuşların ida 
resinde kısa bir akşam talimi 
yapar ve bu sırada nöbetçi zabi 

,.tinden batka bütün arkadaşlar 
hayvanla akşam gezintisine çı
karlar. Bu tenezzühlerin isti
kameti daima değişir. Ayni za 
manda tabii bir istikşaf mahi
yetinde olan bu tenezzühlerde 
ekseriya Fırat istikametleri ter 
cih edilir. Bu mıntakada pek 
az olan kuyu başları gözden 
geçirilir. Seyyar ve yerli aşiret 
lerin mevkileri tesbit edilir. 

1 derhal yaptığı tahkikattan 
(Aynilkum) d11ki kuvvetin de
recesini anlamıştı. Bilhassa o
rada alman tertibatın ve Halep 
le İrtibat için ( Aynülsadef) de 
tesis edilen karakol bu mınta
kaya askeri bir inzibat veril-

ziyaret edcceği;:,i ve hangigün 
münasipse bildirmesini rica et
ti. 

Hey'et ayni zamanda aşiret 
adedince şeyh tarafından ku
mandana gönderilmiş kıymetli 
hediyeleri de getirmişti. Bun
lar arasında eski, altın saplı 
bir hançer ve sırma ipek işleme 
li bir kefiye vardı. 

aşiret reisi olduğundan -şüphe 
yok.. icabında bu havalideki bü 
tün kabileleri etrafına toplaya 
bilir, Bir kaç yıl evvel bir ver
gi meselesinden diğer bir aşi
ret reisi ile birleşip (Şam) ı 

tehdide kadar vardıgını söyler 
ler. Bu adamların maksadı ma 
lümdur. HükUmetle hoş geçi· 
nip imtiyaz koparmak ve bu sa 
yede masum ahaliyi ka•ıp ka· 
vurmak.. Bu Şeyhler daima mil 

halli hükümetemirlerini tatlı~a 
bağlayıp halkı, köylüyü ezm 1' 
ve onları hükUmet nüfuzundan 
fazla kendi kuvvetlerine itaat 
etmeye alıştırmak isterler .. sıı 
hükumet içinde hüküemeueıı 
başka bir şey değildir. Sonr~ 
Şeyh Sadun gibi aşiret reis)~rı 
uyanık adamlardır. Bunlar ıl~· 
İma Türk idaresini zayıf dü~ur 

Fırat havzasına hakim mü
him bir mevki olan Aynilkum 
da muhtelif sınıflardan mürek 
kep ehemmiyetli bir kuvvetin 
yerleşmesi civardaki atiretleri 
telaşa düşürdüğü gibi bilhassa 
Şeyh Sadunun nazarı dikkatini 
celbetti. 

Bu havalide en ziyade nüfuz 
sahibi kendisi olduğu için bu 
mühim kuvvetin çöl ortasında 
. ' ~:...: ı · ı. • konak me 

i mek istendiği ifade ediyordu. 
Bağdat ve Musul ile Halep 

ve bütün Süriye sahili mamure 
leri arasında yer tutup senenin 
mueyyen mevsimlerinde şimal
deki Türk köylerine akın eden 
mühim kirvanlarr vuran ve sı
rasına göre jandarma kuvvet
lerine de karşı koyan, sonra 
Halep ve Şam valilerine müra 
caat edip aman dileyen Şeyh 
Sadun asker kuvvetinin böyle 
nümayişlere fırsat vermiyeceği 

ı ni biliyordu. 

Zeki ve siyasi bir adam olan 
Şeyh kendine tabi aşiretlerin 
cevelan sahasında gelip yerle r 
şen bu kuvvetle her şeyden ev
vel dostane bir temas temin et
mek lazım geldiğine karar ver
di . Ve maiyetinden bir hey'eti-

• .. • ı • 

Genç erkim harp Şeyhin bu 
tarzda müracaatının inceliğini 

derhal keşfetmişti. Zeki Şeyh 
Sadun böyle hey' etle, hediye
lerle ziyaret gününü tayin etti
rerek kendisine ehemmiyet ver 
dirmek ve hakkında merasimle 
istikbal yaptırmak istiyordu. 

Yüzbaşı Celal buna askerce 
cevap verdi. Kendilerinin ta
lim ve terbiye işile meşgul ol
madıkları istirahat saatlerini 
bildirerek şeyhin bu saatlı:!rde 
olmak şartile hangi gün olursa 
gelebileceğini söyledi. 

O akşam çay içtimaında ar
kadaşlarına bu meseleyi anlat
tıktan sanra ilive etti: 

LıJ• 
mek isterler. Bu maksatla " 

1 ?.' 
lundukları mıntakada nası ç 
lışılırsa haricte de münasebet· 
leri vardır. 

id• 

1\ 
1 

•I 
i 
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Tayyare piyangosu Alman takımı 
yenildi 

( Ba~ı 1 inci sahifede) 

Rehinle para 
verenler 

( Ba~ı 1 inci sahifede) 

ceklerdir. Rehinci, bu müracaa 
trna koyacağı sermayenin bet 
le biri niıbetinde teminat mek 
tubu merbut olacaktır. Serma
yenin çoğaltılması yeni müra· 
caat ve müsaadeye ve teminat 
mektubu kıymetinin de beşte 
bir nisbetinde çoğaltılmasına ı 
bağlıdır. Bu teminat akçeleri 
ikraz ve rehin işlerine ,karşılık
tır. 

Deniz altından 
kutba! 

No. 

85 
150 
185 
227 
281 
324 
344 
371 
459 
492 
631 
722 
777 
796 
806 
864 
901 

1008 
37 

241 
448 
528 
619 
625 
665 
772 
796 
822 
860 
969 
998 

2106 
140 
166 
106 
206 
219 
308 
310 
425 
465 
497 
609 
683 
715 
73'1 
748 
856 
891 
938 
998 

3043 
70 
73 

241 
292 
351 
379 
450 
497 
526 
;34 
,53 
18 
22 
~1 
l6 
16 

142 
145 
351 
456 
696 
791 
740 

5109 
160 
198 
238 
276 
284 
353 
415 
496 

Dünkü 
L. 

125 
70 
70 
70 

125 
125 

1000 
200 
125 
125 
125 
70 
70 
70 

1000 
70 

200 
200 
70 
70 
70 

1000 
70 

2000 
70 

125 
70 
70 

125 
125 

3000 
125 

70 
70 
70 
70 

125 
125 
70 

1000 
70 

1000 
1000 

70 
200 

1000 
70 
70 
70 
70 
70 

1000 
70 

200 
70 

125 
70 

125 
70 
70 

125 
70 

125 
70 
70 
70 

200 
1000 

125 
70 
70 

200 
125 

70 
60 

125 
125 

70 
200 

1000 
70 

5000 
200 
70 

No. 

550 
622 
884 
907 
942 

6046 
181 
320 
352 
391 
401 
498 
503 
508 
551 
613 
756 
772 
845 

7024 
100 
265 
323 
508 
531 
579 
647 
773 
814 
820 
871 
875 
941 

8016 
29 
54 
91 

107 
109 
112 
183 
212 
235 
333 
339 
410 
458 
545 
725 
735 
983 

9078 
93 

108 
405 
406 
534 
699 
830 
839 
992 
978 

10007 
165 
182 
249 
373 
559 
564 
762 
773 
777 
780 
802 
849 
873 
914 
950 

11083 
104 
210 
249 
306 
335 
361 

L. 

, '< usuf Paşa bu sıkışık vazi
~te düşünce huysuzlanmağa 
'\şlamıştı. Kendi hesabına 
:
1 
l<:adri Beyin kendine damat 

) llluını tercih ediyordu. Kad 
'-teşin tabiatlı bir genç oldu 

t\ı İçin daha kolay sevk ve ida 
..._ ~dilirdi. Ayni zamanda gü
"lılir bir çocuktu. 
l\.adrinin Kerimeye karşı o

ı,~ ~iddetli muhabbeti Sadra
'' llıın çok işine geliyordu. O 
, ~~de delikanlının idaresine 
~Ilı ınanasile hakim olacak, o 
· kendi i.malini tahakkuk et
~lıı~k hususunda muti bir a-

., ıbi kullnnabilecekti. 

1~1brahim Bey ise şimdi karşı 
~ dikilmiş , kendisinden sa

l~ 11" kat'i bir cevap bekliyor
. Seı !:atip padişahla her gün 
~st:ı bulunuyordu. Onun i-

keşi dede 
No. 

397 
438 
523 
588 
593 
690 
791 
782 
935 

12030 
84 

124 
175 
225 
228 
691 
705 
735 
822 
831 
878 

13061 
125 
131 
223 
279 
338 
363 
449 
455 
476 
482 
594 
631 
679 
697 
861 
888 

14009 
28 
56 

102 
137 
209 
240 
341 
440 
604 
624 
628 
834 

15083 
130 
335 
367 
403 
455 
469 
555 
581 
695 
790 
824 

16023 
33 

172 
176 
184 
263 
423 
583 
592 
593 
599 
607 
814 
843 

L. 
70 
70 
70 

125 
70 
70 

200 
70 
70 
70 

1000 
70 
70 
70 

125 
70 
70 
70 

125 
70 
70 

1000 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 

125 
70 

125 
200 
70 

125 
70 

125 
70 

1000 
70 
70 
70 
70 

125 
70 
70 
70 
70 
70 

125 
70 

125 
125 
70 

124 
70 

125 
70 
70 
70 
70 
70 
70 

1000 
70 

125 
70 
70 

125 
1000 
200 

70 
70 

125 
70 
70 

125 
125 
70 

No. 
468 
564 
644 
793 
757 
869 
864 
967 
996 

18221 
282 
298 
345 
591 
653 
814 
856 

19147 
162 
166 
226 
233 
251 
291 
413 
477 
526 
529 
6ı7 
637 
691 
720 
901 
907 
990 

20025 
36 
55 

114 
116 
247 
266 
279 
303 
416 
439 
443 
717 
730 
747 
792 
800 

21018 
24 
44 

117 
148 
236 
347 
468 
545 
712 
713 
721 
747 
834 
846 

22012 
33 
54 
90 

153 
290 
481 
510 
622 
655 
820 
965 

23012 
81 

140 
142 
144 
203 

kazanan 
L. 
70 
70 

200 
1000 
125 
125 
125 
125 
70 
70 

125 
70 

125 
70 
70 

125 
70 
70 

125 
70 

125 
70 
70 
70 
70 
70 
70 

125 
70 
70 
70 

1000 
70 
70 

125 
129 

70 
70 
70 
70 

125 
125 
70 
70 
70 

200 
125 
70 

1000 
70 
70 
70 

125 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 

125 
70 
70 
70 
70 
70 
70 

1000 
1000 

70 
70 
70 
70 
70 
70 

200 
125 
70 

3000 
70 
70 
70 

125 
70 

125 

No. 
225 
232 
333 
550 
555 
742 
722 
756 

24146 
109 
162 
189 
196 
424 
445 
455 
640 
730 
755 
861 
865 
866 
888 
934 
950 
978 
991 

25027 
37 

257 
292 
396 
450 
568 
636 
708 
873 
994 

26078 
123 
162 
249 
266 
273 
319 
328 
366 
3'76 
·{00 
507 
649 
688 
749 
752 
771 
808 
844 
850 
892 

27003 
41 

207 
387 
305 
373 
425 
446 
484 
568 
903 

28166 
393 
540 
648 
657 
711 
738 
743 
780 
881 
932 
948 
990 

29042 
146 

L. 
125 
200 
70 
70 

200 
1000 

421 
70 
70 
70 

200 
70 

121 
70 

125 
70 
70 
70 
70 

200 
70 
70 
70 
LO 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 

2()0 
125 

1000 
70 
70 

125 
70 
70 

125 
70 
70 
70 

125 
125 
70 
70 

1000 
70 

125 
70 
70 

1000 
70 
70 

200 
70 
70 
70 
70 
70 

125 
70 
75 

125 
70 

125 
70 
70 
70 
70 

200 
70 
70 
70 

125 
125 

1000 
1000 

70 
1000 

70 
70 
70 

No. 
303 
307 
521 
637 
664 
747 
L67 
770 

30036 
200 
325 
360 
339 
478 
543 
575 
577 
583 
645 
795 
827 

31042 
74 
88 

165 
168 
238 
276 
349 
377 
521 
622 
779 
781 
841 
852 
862 
893 
931 
957 
998 

32086 
97 

129 
222 
280 
333 
346 
388 
506 
736 
784 
821 
900 
930 
933 
937 
945 
968 

33121 
140 
210 
290 
344 
422 
457 
631 
640 
649 
670 

34361 
445 
468 
527 
528 
658 
704 
745 
767 
827 
853 
924 
952 
984 

35013 

numaralar 
L. 
70 
70 

2000 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 

125 
70 
70 
70 
70 

200 
70 
70 

1000 
70 
70 
70 
70 

125 
70 
70 
70 

1000 
125 
70 

125 
70 
70 
70 
70 

1000 
70 
70 
70 

125 
1000 

70 
70 

125 
200 

70 
70 
70 
70 

125 
70 
70 
70 
70 
7o 
70 
70 

1000 
125 
70 
70 

125 
70 
70 

3000 
70 

125 
70 

125 
70 
70 

125 
70 
70 

200 
70 

1000 
70 
70 
70 
70 
70 
7) 
70 

No. 
29 

154 
186 
391 
418 
479 
603 
602 
644 
730 
737 
749 
759 
879 
963 

36089 
112 
216 
255 
286 
383 
583 
665 
745 
807 

37036 
46 

201 
217 
334 
414 
440 
491 
668 
776 
925 

38214 
216 
226 
244 
259 
266 
583 
593 
773 
817 
828 
836 
844 
869 
905 
914 

39052 
94 

182 
197 
588 
600 
641 
654 
680 
710 
723 
824 
845 
914 
956 

40037 
73 
86 

127 
355 
382 
383 
517 
553 
602 
643 
713 
736 
785 
819 
840 
847 
913 

• 
L. 
70 

125 
3000 

70 
1000 

70 
125 
200 

70 
125 
125 
70 
70 
70 

125 
70 
70 
70 
70 
70 

125 
200 

70 
70 

125 
125 
70 

125 
125 
70 

125 
1000 

125 
200 

7l) 
70 
70 

125 
1000 

70 
125 
125 
583 
70 

125 
70 
70 
70 
70 

125 
70 
70 
70 

1000 
77 
70 

200 
70 

125 
125 
200 

70 
125 
125 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 

125 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 

200 
70 
79 

No. 
915 
953 
992 

41146 
169 
l&l 
209 
355 
469 
615 
624 
682 
867 
880 

42130 
472 
486 
542 
654 
725 
738 
787 
817 
974 
999 

43014 
49 

192 
224 
229 
324 
328 
337 
339 
400 
418 
436 
466 
581 
650 
718 
784 
811 
904 
911 

44078 
990 

45012 
36 

479 
544 
742 
915 
925 

46068 
126 
566 

47021 
61 

331 
463 
499 
695 
720 
862 
884 
935 
947 
422 

48003 
49009 

23.ı 
338 
425 
448 
515 
595 
618 
748 
766 
790 
807 
857 
860 

ancak iki takım da gol atamıyor, bu 

nun içindir ki oyun cereyanı itibarile 

zevksiz bir ~ekil arzediyor. 
Her iki takim da fırsat kaçırmak 

ta birbi.-lerile rekabet ediyor. Bcıik-
c. 

70 70 la~ bir a~ daha hakim amma müessir 
70 deıjil. Bilhassa bu iki takmıın en 

200 muvaffak olmayan oyuncusu Vefalı 
125 Naci! .. O kadar ki açık kaleye dahi 

125 ı;ol atamıyor haklı olanok ahalinin 
70 kahkahalanna maruz kalıyor. Oyun 

125 
1000 
200 

70 
70 
70 

böyle zevkıizce devm ederken ha· 
kem oyunu bitirdi. 

Fenerbahçe - Beşiktaş 
ikinci takımları 

Geçen hafta Kadıköyünde Fener· 

bahçe >tadıncla ı.ar.ılaıan bu ilri ta
kım bu hafta tekrar ıtadyomda kar 

tıhıttılar ve 1-1 berabere kalddar. 

125 
200 

70 
ıO Bu netice üzerine Fenerbabce ikin-

70 ci takımı 1931 scn.,.i ikinci takımlar 

70 ~ampiyonu oldu. 

70 M. O. 

1000 ileri- Spor dün galihi-
125 yet kazandı 
70 70 Haliç llerispor kulübii futbol ta-

70 kımları dün ' ki maı; yapmı~ ve iki-
3000 •İnde de muvaffakıyet kaunıruıhr. 

70 lleriıpor kulübünün biı·inci maçı 

70 Mimar inan kulübü ile ve ikinci ta· 

70 kımlar ara11oda olnıuttur. 

70 Bu maçta birinci haftaym bcrabe 
701 re bitmiı, fakat ikinci haftaymda 

1000 hakim bir oyun sistemi gösteren 1-
70 I lerispor takımı haftaymın son anla-
70 rında iki '!Ol daha kaydederek 1 - 3 

125 galibiyet temin etmiıtiı·. 
70 ikinci maç Samatyada Şark tİ· 
70 mendiferleri sahasında Şark şimcn-

125 diferleri ve llerispoı· takımları ara-

1251 sında yapılmıştır. 
70 İki kuvevtli takımın karşılaştığı 
70 bu maç baştan sonuna kadar çok he 
70 yecanh olmu~ ve takriben bet bin 

2
70 kişi hazır bulunmustur. 

1 5 B" · · haf ·b" il L. 

200 
! ınncı taymı ırer sayı e oc-

J OOO 1 rabere bitiren tar..feyn ikinci baftay 

125 
mı lehlerine ç~virmek için bütün 

200 
gayı·etlerini sarfetmişlerdir. Nihayet 

lOOO llerispor bir sayı daha yaparak 1-2 

125 ııalibiyeti temin etmiıtir. 

125 llempor son :zamanlarda bilhassa 

1000 futbol sahasında iyi muvaffakıyet 
125 gösteren bir tqeklriildiir. 

125 
70 

125 
200 
125 
125 
125 
125 

1000 
125 
125 
125 
125 
125 
200 

lzmirde Jik maçları 
IZMIR 12 - Muhtefü sebepler

den dolayı altı haftadan beri yapıl

mayan lik maçlarına yann batlana· 
caktır. 

Avrupa tüy siklet 
şampiyonluğu 

BARSELON 11 (A.A.) - Awu-
pa tüy siklet boks şampiyonluğu mü 

sabakası burada ispanya 4ampiyonu 
Katalonyah Cirones ile ltalyan ıam 

piyonu Tomagnini arasında yapılnu:ı 

tır. MÜ•abaka 15 rnvnt olarak ter-
200 tip edilmitti. 11 inci ravntta Cirones 
70 ha.mine karşı gösterdiği faikiyetle 

70 galip il~ıı edilmİ!tİr. 
1000 Altıncı ravnta kadar maç müsavi 

70 şerait altinda devam ederken bun-

70 dan sonra Cirones faikiyetini göı-
70 tenın. ve müsabakayı kazanmıttır. 

1000 
70 
70 

125 
70 
70 

125 
1000 

70 

Yeni neşriyat 
TÜRKSPOR 

Dunkü Galatasaray-Aynt· 
raht maçının bütün tafsilat 
ve resiınlerini muhtevi olarak 
l:ugün zengin ve muhtelif 
mündericat ile intişar etmiştir. 

Terki ticaret veya tecdit edil 
meyen müddetin hitamında te
minat akçeleri gazetelerde bi
rer hafta fasılalı üç ilanı müte 
akip iade olunacaktır • 

Rehnedilen zikıymet qya, 
bir çinko mahfazaya konarak 
her iki tarafça imza ve mühür
lenecektir. Rehinci, ancak borç 
lu borcunu ödemediği zaman ic 
ra memuru müvacehesinde bu 
zarfları açabilir. 

Bu mühürler ve imzaların 
tatbikteri bir defterde buluna
caktır. 

Rehin mallar, masrafları 
müstakrize ait olmak üzere 
mukriz tarafından ıieorta: edi
lecektir. Rehinciler ticari def
terlerden başka nümunesine 
göre bir ikraz defteri de tuta· 
caklardrr. 

Faiz mikdarı tarafeyince ser 
bes olarak tayin edilebilir. An
cak mukriz eşyanın nevine gö
re en fazla alacağı faiz mikta
nnı bir levhaya yazarak mü
essesesine asacaktır. Faiz pe· 
şin kesilemez. 

Mukriz, rehin müddetinin 
hitamını sekiz günlük bir müh 
!etle borçluuya noter vasıtasile 
ihbara mecburdur. Bu mühle
tin hitamında e!ya gazetelerle 
ilin edildikten sonra lcra me
murluğu marifetile satılır fkti· 
sat Vekaleti, umumi surette 
her sene iki defa, hususi suret
te her sene iki defa, hususi su
rette her sene iki defa, hususi 
surette icap ettikçe rehincileri 
tefti~ ettirecektir. 

Çamlıca kız orta mek
tebinde müsamere 
Çaıfılıca kız orta mektebinde 

dün, sene sonu münasebetile 
bir müsameı·e verilmiş, talebe 
tarafından iki piyes oynanmıt, 
müsamerede talebe velileri ha
zır bulunmuştur. 

Bir suiistimal maznunu 
IZMIR12-Tayyare cemiyetinden 

22000 liralık sui istimal yapmakla 

maznun Tayyare cemiyeti sabık reisi 
Dunnu, Bey ağır ceza mahkemesine 
verilmiıtir4 

Fransız bütçesi 
PARIS il (A.A.) - Meb'usan 

meclisinde Maliye nazırı 1930 - 1931 

bütçeşinin maıarif kısmından bahse 

derken gerek hükümetin ve gerek 
parlamentonun milli müdafaa ihtiya 
cı için .-erilmiş olan fazla tahsisatı 

munzam krediler meyanından çıkar 

mayacağını söylemiştir. Esasen ko4 

kulacak, açık, doğrudan doğruya biz 
:zat hazineyi müteessir eden açıktır. 

Tehlikeli olan cihet istil..-..ndan 

baıka bir çare ile içinden çıkılması 
mümkün olmayan müzmin mÜ•aze
nesizliktir. Fransa ise böyle bir va
ziyette değildir. 

Wilkins 0 

Deııll altından kutba ıidecek o

lan Nautilus tahtelbahri yola çıktı. 

Amerikalı i.lim Wilkins bu tahtel· 
bahirle Atla• Denizini deniz Üatün· 
den seçerek Aaoreı adalarına ve or41. 
elan da Londra'ya ıidecektir. Bu 11 
ıünliik bir seyahattir. Tahtelbaft,· 
Tam.iz nehri rıhtımına yana~r.ık 

lnciliz l&boratuarlanna evvelce ~~ 

parİJ edilmit bulunan iietleri ve G..'\ 

ir teçhizatı alacaktır. Fenni aletler 

arasında bu makineli balığa ıimdi

ye kadar ııörülmemit bir takmı k..
biliyctler verecek pek garip aletler 

de vardır. Tahtclbahire balık kulak 
lan.na Mnzeyen iki kulakh uzu., 

bir alet takılacak • kutup •uları da
imi bir ceryan halinde akıp geçe

cektir. Bu suretle kutup sularında .. 

ki türlü küçük hay\•anat ve yosun

lar ve saire bu süzgeçlerin üıtünc 

kalacağ1nd;:t.n alınıp muayene edile 
cek ve bunları muhafazaya ınah5U1 

ilaçlı sulara konacaktır. Bu tertibat 
tıpkı sınema filimleri gibi mab.rn. 

üstünde döner bir tülbent ~erittcn 

ibaretiı-. Londra'dan yine deniz üze
rinden ş;maı denizine ve Norveç'e 
gidilecektir. Nautilus, Spiçberg'in 

şimalinde bir noktadan denize dala
rak takriben 5500 kilometrelik bir 

sahayı dola?acaktır. 

lzmir elektriği 
IZMIR 12 - lzmir elektrik tcsi 

sah 220 • 220 volttur. Kar,ıyaka, 

Bumuva, Bocada yapılacak yeni te

sisatın lstanbulda olduğu ıribi 380-

22(1 volt olması için Nafia komiser
liil .-eki,ete müracaat etmiştir~ 

Yeni tesis.atın bu ,ekilde yapılma

sını elektrik ıirketi kabul etmek İste 
miyor. Kordonboyu tramvaylarlnın 

elektrikle işlemesi ve yahut otobüs 
cetiri.lmesi hususunda komiserlikte 
ıirk~t arasında cereyan etmekte olan 

mü:oakere epeyce ilerileınqtir. Nafia 
komiseri Emin Bey şunları söylemi' 

tir. 
- ~irket bunları kalıoul etmezoe 

faaliydini menedeceğiz. 

Rakı getirmediği için 
Tirenin Kızılcaova köyünde Hacı 

lbrahim oilu Mebmet, bir meyhane 

de içtikten sonra kendilerine bir az 

daha icki tedarik etmesini söyledik

leri Çerkes Ahmetle bir arkada.tının 

rakı ııetirmediklerinden dolayı yol

larını beklemiı ve Çerkes Abmedi 

öldürmüt, arkadaşını yaralamııtır. 

Kocası az kazanıyormuş 
IZMlR - Menemende muhafaza 

memurlarından Hüsnü Efendinin lr.a 
rısı Neriman Hanım tentürdiot içe~ 

rek intihara teıebbüı etmittir. Se
bep, kocasının az para kazanmas1t 
kendisini sefil bir halde y&falma1ı İ· 

mtf. 

125 
125 
70 
70 

200 

17003 
33 
43 

154 
248 
251 
362 
398 
-- - 1 teşkil ediyo~d~İbrahim Bey~ 1 caktı. O güne kad~;-bir köşeye 1-tık s;;ıe-;.le son d~a ol~k bu- 1 m~ntazam ve.:ffeceği~yemekle- 1 rafmd,.j;°hazırl~ suibatin 

Sadrazamın yarund~ bulunduk ç~kilip oturmak her.h~lde ken- j luşuyoruz;.Her ş~y hazırdı~. Si rinin_ ısla.h edileceği kendileri- ta~silitını tayin etmekti. Kendi 
ça ona fenalık etmege cesaret dı hakkında hayırlı ıdı. ze verecegım talımatı harfiyen ne vadedılecek olursa mesele planlarını bozmamak tartile 
edemezdi. Şayet böyle bir niye İbrahim Bey Kadir gecesini takip etmeniz lazımdır. En u- kalmaz! suikasti padişaha haber ver. 
ti varsa onu her halde PaflUllll iple çekti. Daha bir kaç gün fak bir yanlıtlık bize her feyi - Bayram gecesi, herkes mek isterdi. Vak'ayı Padişaha 
gıyabında hayyizi fiile çıkarabi evvel adamları vası~asile el al- kaybettirebilir.! bayram hazırlığı ile meıgul ka- haber verecek olursa Yusuf Pa 
lirdi. tından yaptığı tahkikat netice- O zaman Kadri Bey söz al- yıklarınız silahları Beıiktaı'a ta ile Kadri Bey'in vücutları or 

İbrahim Bey Paıa'nın kona- sinde Sadrazamın Kadir gecesi dı: nakleder. Adamlarımız, Kadri tadan kalkacaktı. Fakat o tak-
çin kendine bu derece haşin ğından çıkarken yapmı! oldu- Ayaaofya camisine gideceğini - Büyük Ada'daki silah ve Beyin kumandası altındaki kuv dirde Kerime'yi ilelebet kaybet 
muamele eden Sadrazama çok ğu mülakattan pekte memnun haber alınıştı. O gece Yusuf cephane askerlere dağıtdacak.. vetli bir süvari müfrezesinin hi miş olacaktı. Çünkü genç kn: 
fenalık edebilirdi. Kızın saa- kalmamış değildi. Bayram"dan Paıa'yı iyice takip etmek ve dedi. Bunları geceleyin deniz mayesi altında bu silahları te- babasının ve sevdiğinin sebebi 
det ve istikbali nazarında ikin- evvel ne Kadri Beyin, ne de arkadatlarile nerede bulunaca- tarikile Beşiktaş'a getirebilir sellüm ederler. Sonra Hünkir felaketi olan bir adama varmak 
ci derecede kalıyordu. Yusuf Paşanın İstanbul' dan ay ğını öğrenmek liznndı. Kadir misiniz? saraya geldiği zaman ben kıta tansa kendini öldürmeği tercih 

lbrahim Bey sabırsızlanarak rılmayacağını gayet eyi bili- gecesi İbrahim Bey bütün ter· - Bakalım asker padişaha atın başına geçerim ve şehir be edecekti. İbrahim Bey mesele. 
Sadrazamın dütüncelerini ya- yordu. lbrahim Bey Kadri Be- tibatını almıftı. Camiye gittiği karşı silah istimal edecek mi?. nim oluı·. yi zihninde evirip çevirdi, bir 
rıda bıraktı: yi hodbehut tevkif ettiı·ebile- zaman diğer bazı ecnebilerle Bu suali İbrahim Beyin tanı- Yusuf Paşa bu sözleri kema- çok sureti haller dütündü ise 

_ Demek bayramın hafta- cek kadar kendini sahibi seli.- beraber Carls Baker'in de ora- madığı bir ses sormuttu. li gururla söylüyordu. Nihayet de bunlardan hiçbirine aklı 
sında kerim:niz zevcem sıfatile hiyet görmiyordu. da olduğunu gördü. Yusuf Paşa vaziyetten emin beklediği gün gelmişti. Sene- yatmadı. Tesadüf ettiği mü . 
evine "elecek.. Artık kararımı- Mamafih Yusuf Paşa İngii- Camiden çıkarken Sadrazam olduğunu gösteren bir tavurla: lerden beri can attığı ikbal küllerden hiç birini iktiha ş. 
zı verdik, değil mi? liz dostu ve Kadri Bey'le kadir bir aralık o_rtadan kayboldu. - Merak etme! dedi. Zen- mevkiini ele geçirecekti. demiyordu. Nihayet ilk :ı:e 

Yusuf P
asa çar naçar razı gecesı tekrar buluşacaklardı. Fakat İbrahım Bey adamları gin bir adamın parası ile kur- Sadrazam bu kadar müzake· evlenmeı?e karar verdı·. D" - .. . . . . ·ı y f p ' b. "' ugun oldu. O zaman kendı de o~nda bul~- vasıta.sı. e. u~u. aşa ~ın ır şun tehdidi her şeye kadirdir. reyi kafi gördü. Arkadaslarına den sonra Saraya gelip vak'ayı 

_ İsterseniz birlikte gideriz narak Padişah aleyhınde tahrı- kaç kışı ıle bırhkte camı avlu- Bizde bunların her ikisi de var. dağılmalarını söyledi. İbrahim Padişah'a haber verecekti. Bu 
Paşa koştuğu bu şartla müs- katta bulunan hürriyetperver- s~nun bir tarafına ç~kildikleri- Keza İbrahim Bey'in tanıya Bey kendini göstermeden çe- esnada Yusuf Paşa ile Kadri 

takbel damadını sıla bir göz !erin isimlerini öğrenecekti. Bu nı haber aldı. Kendı de arka madığı diğer bir ses söze ka- kildi. Beyden birini bir tuzağa düşü 
hapsine almak istiyordu. Vakıa 1 nu öğrendikten sonra yapıla- taraftan d?laşar~k bir ağacın rıştı: İbrahim Bey konağına geldi rebil5e, işi olmuş demekti. Kad 
ondan nefret edilmiyoı·du, fa- 1 cak şey basitti. isimleri doğru arkas~na gızlendı ve konuşulan - Asker Padişah'tan pek ği zaman açık bırakılmış bir ri Bey Yusuf Paşa' dan daha h~ 
kat buna rağmen İbrahim Be- Davut Paşa'ya bildirecek ve bu lan dınlemeğe başladı. memnun değildir. Onun için pençereden içeri girdi. Duyduk rarntli olduğu için daha kolav 
yin daima yanında bulunması ' hizmeti mukabilinde ayrıca Pa Yusuf Paşa: . bu inkılabı memnuniyetle ka- larını düşünmeğe baıladı. Şim yanılabilirdi. • 
!-tendi selameti için bir rehine 1 dişahın atiyesine mazhar ola- -Arkadaşlar, dıyordu, ar·.J bul eder. Bahusuı maatlarının ai bütün ın.-.le Yusuf Paıa ta (Bitmedi) 
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BiN SÖZ 
BiR RESİM 

• 

Dün şark şimendifer kul•bü futbol 1 - 2 mallup eden ileri - spor birinci takımı
nın maçtan evvel aldırdığımız resmi 

Belçikada geni kabineyi 
teşkil eden M. Renken 

Basurun ameliyatsız • 
çaresı 

Çocuklarınıza güzel ve emin bir tahsil ve iyi bir terbiye 
vermek arzusunda bulunan 

EBEVEYN 
Çocuklarını: NEUHAUSEN, Schaff

bause ( Süi11e ) de kilin 

RHENANIA 
talim vt. terbiye müeasesesine ıöndermeleri tavsiye olunur 
llin nci ~.nıf ticari mal tlmat • Asri H~ınlar için hususi kurslar - kUçük 
sınıfla rda mıinl<ric de rsltr, ( Alman ca ve Fran sızcı ) - klnılı tublyc 
va i Parkı ve O}un mabalfcrl \'ard ır. Çocuklann sıhhati için güıtl bir 
mevkide k~inılir. Talep vukn unda müdÜriyerçe şerait ve ma!Omat 

aklctn 1 ın..ı f :ı al l<.l.ri fnam C" lc.:r p;:i )nd•-riHr. 

Uşak T erakkii Ziraat 
Türk Anonim Şirketi İdare meclisinden: 
Şirketimizin sermaye vaziyetini tezekkür etmek üzre 18 

mayıs 931 tarihinde fevkalide surette toplanmağa davet 
edilmiş olan hissedarlar umumi heyeti muayyen gl1nde top
lanmış, fakat ticaret kanununun 386 mcı maddesi mucibince 
bulunması lizımgelen ekseriyet nisabı hasıl olmadıj'ı anla
şılmıştır. 

İkinci içtima 29 haziran 931 tarihine mllsadif paziartea 
günü aaat 10 da §irket merkezi olan şeker fabrikasında 
toplanacağından hissedarlann içtimadan on gl1n evvel Upk' 
Şirket merkezine, lstanbul ve Ankara'da Sanayi ve Mata
adin Bankaaına, lzmirde Emin zade Neşet Beye m11racaatle 
hiue şenetlerini tevdi etmeleri dlhuliye varakalan almalan 
lüzumu ilin olunur. 

Ruzname: ' 
Sermaye sülüıten apğıya düşmüş olmaaı baıebile Ticaret 

kanununun 325 inci maddesine tevfikan sermayenin tezyit 
ve ikmali 

0

ve yahut ıirketin fesh ve tasfiyesi. 
( Not: Bu içtimaa bir hi11eye sahip olanlar dahi iştirak 

edebilir. ) 

IST ANBUL VİLAYETİ 1 
DEFTERDARLIK iLANLARI 

30 Eylül 336 tarih ve 33 numaralı kanunun 
ikinci maddesi mucibince kahve, gazino ve 
kıraathane ile emsali oyun mahallerinde bu
lunan Bilardo, Tavla, Dama ve Satranç gibi 
oyun alalına ait rüsumun tesviye edildiğine 
dair her sene ilıakı lazımgelen levhaların 1931 
senesine ait olanlannı tarihi ilandan itibaren 
on beş gün zarfında mensup oldukları kcıza 
mal dairelerine bilmüracaa esmanı mukabilin
de ahzederek ticarethanelerinde oyun alahna 
;ivilemeleri lazımdır. Bu müddetin hitamında 
icra olunacak yoklamada levhaıız görülecek 
oyun alahndan cezaen iki kat resim alınacağı 
bil'umum alakadarana tebliğ olunur. 

T. Piyango müdürlüğünden: 
Numunesi veçhile polis hüviyet varakaları ile beyanname

lerinin kaydına mabsuı defterlerden tap ettirileceğinden 
taba talip olacakların pey akçalarile birlikte 13-6-931 cu· 
martesi saat 15 te piya go müdllrlğünde müteşekkii tayyare 
cemiyeti mubayaat komisyonuna müracaatları. 

" HEDENZA ,, dır . Memeleri kurutur, 
kanı keser 
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, iııkıbu. lihhat a'fU'idııfıl 
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aıaıbaldir. Bıum,' ııJtıııt. SC• 

ııcdea fa&la ınuftffalrl;yeti 
ı ile bıltoD dilnyada tanlnm~ 
1 Eno'e "Frult Salt" lllıls· 
tahzariııdaıa sabala ve 

- alqam bir baıdü lll denı
ııaııda bir bhve katili mlk· 
dariııda aJarall ~ def'edlııi%. , 

,... Muallim Mubahl t Bey tarafından 
Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(Herbert N. Gasson) un 
(İdeal Biiro) eseri ıayet ıüzel bir ıekile intipr etmi9tir. 

Bütün 1, adamlanna tavsiye ederiz 

Tevzi mahalleri: 

M. M. satın alma 
komisyonu ilanı 

T eahhüdünü ifa edemeyen 
müteahhit namına 14 ili 18 
bin kilo beyaz ve baki bez 
kırpıntısı 15-6-931 pazartesi 
günü saat 14 te Fındıklıda 
heyetimizde pazarlıkla satıla
caktır. Taliplerin kırpıntıları 
Sirkecide Saraciye dikim e· 
vinde veşartnamesini hey' eti
mizde görmeleri ve ihale saa
tinden evvel teminallariyle 
birlikte hazır bulunmaları. 

3 üncü kolordu 
ilanları 

3 K. O. SA. AL. Komis
yonundan: 

10715 kilo yaş sebze aleni 
milna1'asa suretile satın alı
nacaktır. İhalesi 20-6-931 de 
saat 16 da icra olunacaktır. 1 
Taliplerin şartııameyi görmek 
üzre her gün öğleden evvel ve 
münakasaya iştirak için de 
vaktimuayyeninde leminatla
rile birlikte komisyonda bu
luTtmılan ilan olunur. 

Milliyet matbaası 
Agilh Bey kitaphanesi 
Muallim Halit Bey kitap· 

Askeri fabrika
lar ilanları 

14-6-931 tarihinde pazar
lığı yapılacağı ilan edilen 
çelikhane malzemesinin 4 No. 
tartnamede muharrer 6 ka· 
lem malzeme meyanında şart
namenin 6 cı sahifesinin son 
1atırında EISEN V. S. hiza
sında yazılı "iı 0,04 ebadı 
% 0,08 olarak tashih edil
miş ve pazarlığı 17-6-931 
tarihine talik olunduğu ala
kadarana malum olınak üzre 
ilin olunur. 

Yaz mevslmllçln 

BEBEK'te 

Kirahk Jah 
Dalyan önUnde Salp Bey 
yalısı möbllell olarak ki· 
ralıktır. Derununda kilere 

müracaat 

6 Metro boyunda, 1,40 
metro eninde bakır çivi ile 
perçin olmuş ve derununa ma
kine konulması mümkün bir 

C,0g~·~· atlı~~~,~~~ ~ı~ ,~, 
Motör Teknesi 

ucJz fiatla satılık tır. Taliple
rın Taksim, Cihangir' de 9 
numeroc!a Graham otomobil 
garajına müracaatları . .ı.Li hrcv i~t: trd!l \' ıh~ n t'S İ. 1 t rrgı..in ~ılbiıthtan a'.:;:;.ı. rr,~ ~ aJ1r 
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CUMARTESİ 
13 HAZİRAN 931 

Ankarada taşan Bent deresi. Ev velki gece bu köprü temamen su altında kalmış, 
civar evlerin bırinci katları su dolmuştu. 

Sanayii Milliyeyi Himaye Etmek Kendi .Jik.~ " _ 
Kendinizi Himaye Etmek Demekti. ft.4' 

Aslan Sun'i Portland;j ·:I · ı~: 
, 

Çimentosu ~ -
TÜRK işçisinin emeğile aergtsinin bü-
TQ" RK mevadı iptidaiyesile yük mükifatlı 

ve altın ma-
T\İRK lfömürü ile ' dalyasını 
TÜRKiYE'de imal edilmiştir. haiı:dir. 

MİMARLAR - MÜTEAHHİTLER 
Darıca, Zeytinburnu ve Eskihisar fabrikalarının 

Aslan çimentosunu kullanınız 
Her daim aynı Her hususa 1 müntahap cins mukavemet 

1 ............... -

Ec~~:~~~;,_·:~ •re ı~1NJ~ ~rı1~~R~~ 
Banka KoınınerPiJale 1 

KARADENlz p°:.::.:1 
Cumartesi 

Y ERZ"ftlf M günü akpm saat 18 de ft. )yana U U 16 haziran Sirkeci nhbmmdan hare' 

Sermayesi 700,000,000 s A L 1 ketle (Zonguldak, İnebolu. 
(ihtiyat akçesi: Evrenye, Samsun, Ordu. 

580,000,000 Liret) Giresun, Trabıon Rize ve 
Travellers (Seyyabin günü tam saat 17de Sirkeci Mapavriye) ye azimet ve 

rıhtımından hareketle (Zon· Vakfıkebir ve Tirebolu'y• 
çekleri) satar guldak, lnebolu, Samsun, k d d k · 

Liret, frank, lngiliz l irası uğrıyara av et e ece tıt• 
Ünye , Ordu , Giresun , Müracaat mahalli lstanbııl 

veya doları frank olarak T b · Ri ) · k l 1 ra zon ve ze ıa e e e- Meyment hanı altındaki Y' 
sahlan bu çekler sayesinde rine azimet ve avdette zıhane. 
nereye gitseniz paranızı ke- ayni iskelelerl& ( Sürmene Telefon: lstanbul 1154 ' 
mali emniyetle taıır ve her ve Of )a uğrayacaktır. 
zaman isterseniz dünyanın Tafsilit için Sirkecide 
her tarafında, şehirde, otel- Yelkenci hanında kiin 
lerde, vapurlarda trenlerde acentesine miiracaat. Tel. 
bu çekleri en küçük tedi· İstanbul 1515 
yat çin nakit makamında 

kolaylıkla istimal edebilir
siniz. Travellers çekleri ha-

THEO REPPEN 
VAPUR ACENTASI 

kiki sahibinden başka kim- Norveç bandıralı (Adour) vapu-
senin kullanamayacağı bir ru 20 Haziranda limarumıza müva-
şekilde tertip ve ihtas edil- aalit ve lstanbul ile Marmara liman 
miştir. !arından (Anvero, Rotterdam, Ham-

ı •-----------11 burg ve lıkandinavya limanları) i
SATILIK GAYET GOZEL KOŞK çin emtiai ticariye tahmil edecektir. 

Yetilköy'de yeni kia'ir güzel bir Tafıilat için Galata'da Frenkyan 
kötk satılıktır. Kaloriferli 12 odayı, hanındaki acentalıia müracaat. Te
mükemmel banyoyu, ırarajı 2000 ar- lefon Beyoğlu 2274. 
şın bahçeyi, elektrik teıiıatını üıt 

kabnda camekanlı kıt bahçeıi tar
zında kaloriferli büyük taraçayı ve 
kuyusunda mükemmel motör ile 
tatlı suyu havidir. Her tarafında ye
ni mutamba döıenmiıtir. Manzara11 
denize ve ketit dağlanna kartı fev
kalade ve fiati ehvendir. Y etilköy'de 
lrfaniye caddesinde 9 No. ya müra
caat. Telefon Y eıilköy ( 6). 

Dit tabibi 

Suat İsmail 
Avrupadan gelmittir. 

Yeni poıtane caddesinde 
ikbal kiltüphanesi karşı-

sında. Tel: lst. 4156 

• - u1. .... 

TAViL ZADE VAPURLARI 
AYVALIK-IZMIR POSTASI 

.... va~!8h~~~-~. zarte.ı ılinl ak-
fSmı 17 de Sirkeciden hare· 
ketle Gelibolu, Çanakkale, 
Ayvalık ve lzmire azimet ve 
Çanakkaleye uifayarak av• 
det edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da 
verilir. 

Adres: Yemifte Tavilzade 
biraderleri telefon İstanbul 
2210 

Bartın muntazaıı 
lüks ve sür'at postası 

Aıri her türlü techiışf' 
haiz birinci ve ikinci kaııı'' 
raları ve güverte yolcularııı' 

. "' mahsus mahfuz maballerı o/. 

ayrıca lüks kamaraları b• 

BURSA:::~ 
ran 931 Çarşamba 1 
nünden itibaren saat 18 ~ 
Sirkeci nhbmından barebe 

Ereğli , Zenpldak , S.t1d 
Amasra, Kuruca Şile ve f 
de' ye bir ırecede aziıııet ııf 
avdette aynı iıkeleler• 1, 
rayaralı cumartelİ ıtabab1 

tanbul'a ıelecektir. t 
Vapurda ehven fiatl• ııı 

kemmel büfe ve yemek "' 
dır. Fazla tafail&t lçiıı 

ta' da Küçök nhbm h•~jr 
idarehaneye mllraoaat. 

fon Beyoilu 913 


