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Fırtına 
Devam ederken Basvekil ismet Pasa bugün .. • geliy 

ANKARA, 24 (Telefon) -
Çürük bir zihniyetle yapılan 

lablillcr insanı daima yanlış 
hükümlere aevkeden muhalefe
tin kafadan bir tüı-lü söküp at
lnadığı musibet, işte bu zihni- ı 

Bütçenin temmuzun onunda Mecliste müzakeresine başlanacaktır. 

Yettir. Muhalif gazetelerden 1 
lı~ri, son iki gün içinde gazete
tılik aleminin gizli bir el tara
fından birden bire hıtuşturul
llıuş bir volkana benzediğini 
•öylüyor. Bu gazeteye göre, bir 
kaç ay süren bir sükuttan son
ra, ani surette bir fırtına kop
llıus Halk Fırkası matbuatr 
llıüt~ehit bir cephe halinde mu-
haliflere hücum açmış. 

Bu görül yalnız sakat ol
llıakla kalmıyor, muhalefetin 
evhama ne kadar e5İr olduğunu 
da gösteriyor. Galiba muhalif- 1 
lerce asıl olan şey, onların mü· 1 
leınadiyen söylemesi, muarız
larının da ebediyen susmasıdır. 
Cazetelerinde aylardan beri 
hükumete ve Fırka mensupla
tıııa savrulan küfürleri, İs- · 
~atları iftiraları elhasıl aylar-• . 
dan beri devam eden o kadar 
Ş~ddetli neşriyatı sükut ile tav· 1 
•ıf etmenin başka türlü izahı 
~l~az. Biz daima ayni nokta~- 1 

<erınde ısrar ile duruyoruz. Bız · 
fikir münakaşalarından, mat
buat hürriyetinden çekinmiyo-

Bütçe tetkikatı ay 
sonunda bitecek 

• 

Muamele vergisi layihası Meclis 
azalarına tevzi olunmuştur 

Sıvas meb'usu yapılan tadilatı sanaynmiz 
. . 
ıçın 

kifi bulmamıştır 
derken Avrupaya gönderilecek 
talebe için konan tahsisatı bir 
tasarruf mevzuu addetmemiş-
tir. 

Muamele vergisi 
Muamele vergisi layihasının 

tab'ı ikmal edilmit ve bu gün a
zalara tevzi olunmuştur. Bütçe 

· enciimeni mazbatasını imzala
yan encümen azaları arasında 
Sivas meb"usu Remzi Bey maz 
batanın sonuna muamde vergi 
si layihası hakkında fU nıütale 
ayı ilave etmittir: 

'uı. Bizim istediğimiz ıey, fU· "Tadilat sanayiimiz ıçm 
urlu bir muhalefettir. Halbuki kfıfi değildir. Klili derecede 
karşımıza çıkanlar fikir, mea- gümrük himayesi görmeyen ve 
1ek, zihniyet ve seviye itibarile tesviki sanayi kanunundan is-
bkiribirlerinden büsbütün ayrı, tilade etmeyen veyahut istifa. 
endi havalannda uçan bazı • delerine muamele vergisinin 

a"arelerdir. En ziyade acıdığı- Sivas mab'ueu Remzi Bey hükümsüz b1Takt1ğı sanayii
llıız bir şey de budur. ANKARA, 24 (Telefon) - ı mizden de bu verginin ahzr en-

Biz münakaşa, mürakabe ve Bütçe encümeni bu gUıı dahili- cümenin teklif ettiği muaddel 
1~tıkit hürriyetine olan merbu· ye ve jandarma bütçelerini tet- şekilde ve nispettet dahi olsa 
lıyetimizi memlekete çok pa- kik ~mittir. .Encü~en b~tçe mevcut sanayiimizin inkİ!ialına 

ismet Pş. 
Başvekil bugün 

geliyor 
-·-.-

Ankara, 24 ( Telefonla) 
Ba~vekil İsmet Pş. Kon
vansiyonel trenile İstanbu
!a hareket etmiştir. İsmet 
P,. istasyonda B. M. Mec· 
lisi Reisi Kazım, Erkanı 
Harbiyei Umumiye Reisi 
MGşir Fevzi Paşalar Haze· 
ratile Halle Fırkası Katibi 
Umumisi Recep, Riyaseti 
Cümhur Katibi Umumisi 
Tevfik, Seryaver Rusuhi 

li !erle Vekiller ve meb'us· 
!ar tara fından samimi su
retle teşyi edilmiştir. 

Muhterem kabine reısı· 
mizin bu seyyahatı tama
men hususi mahiyeti haiz
dir. Başvekil cumartesi gü
nü dönecektir. 

Ki. Zogo 

balıya mal olan Serbest Fırka tetkikatını hazır an oıhayetıne . , 
~rübesıle de gösterdik. Türk ne kadar ikmal edebileeek ve v~ dagabılecek san at/arm da Arnavutluk Krah .A met Zogo'
"~'anında da yapıcı biı- muha- temmuzun onunda Meclis heye dağmasına mıini olmakta de- nun l<a'lscı·d•n <>m•tarip olduiu ya 

lef et Yaratmak hususundaki sa- ti umumiyeainde bütçenin mü- vam edecektir. Bu sebeple en- 1 zıtmıfb. Bu huıus-

Kanserden hasta 
bulunduğu 

teyit edilmiyor 

lııİnıi arzumuzu hakikate çevir- zakeresine başlanacaktır. Encü cümen kararının bu kısmma ta malumat almak 
llıek isteo'ik. Netice menfi çık- men maaraf bütçelerini tesbit e muhalifim." iizre müracaat et-
~". Şimdi bu menfi neticede i- Liğimiz Arnavut-
! ıl olanlar kartımıza çıkmış- o 1 • t d•kı • :uk ahvaline vazi-
~t, milletin haklarından, hür- n arın ıs e 1 erı.. fesi itibarile yakm 
tıyetten ve demokrasiden dem dan vakif bir ~al 
Vııruyorlar. Halk Fırkasını ve demitıir ki: 

tıun ıereflerini "taha~küm e- Ç k b' T I" B h - Kral Zogo·-
cl~Yorlar, istibdada gidiyorlar,. an ırı me USU a at • mU a- nun ııhhab etra-

1Ye ithama kalk191yorlar · d ki fında çıkarılan ta· 
lı,Şiiphe yok ki, l~i J?.0!.it!.kacı· liflerin ne iste i erini yazıyor ZOG\J 7ialar da milbala-
.tıın bu kadar ilen ıoturulme· 

•ııı· ·ııeı· d · ANKARA, 24 (Telefon) - ve nHıayet lstanbulda çıkan "ııemııwA ·wı.<apu!l•uq n.fnpıo •.f Iı· 1 
necip Türk mı . 

1 
enn b la.lın veremden muztarij olduiu i-

ır nefretle görmektedır. Çankın meb'usu Talat Bey Ha ir kaç paçavranın sahipleri 
"LI • .d h t k . . M"lt· d k b. muharrı·n· bı·r Mevl'n zade, bı"r lan edilmqti. Bu halMrlere çokluk n.er gün ilerı ırı en aya imıyetı ı ıye e çı an ır " 

Ytııj fikirlere muhtaçtır,. di- makalesinde muhalefetin bu Dervit Vahdeti, bir Ali Kemal ihtimal vermek doiru olaınaa. Bil-
)orlar. Biz büyük bir Fırkanın günkü görütünü tahlil ettikten ıribi saltanat sürmesi! hassa Zoıo'nun vefati takCllftnde 
~ena~plarıyız. ~ ırkaD>;ız~n fi. sonra istediklerini şöyle sayı- Makale §Öyle bitiyor: Karadağ krallığına talip bir prenı 
I• tlen, prensiplerı, tarı hı ma- yor: "Bu memlekette ferdin hür· tarafından iıtihl&f edilmesi hakkın-
111~dur. Fırka şeflerinin mazi· · . d daki habere hiç ihtimal nrilmeme-
erı d · ı · d ·· ·· d 150 lı0 klerin vatana dönmesi, nyetı e epsizlik, matbuatın hür cı· e ış erı e göz onun e- liclir. 
•t. Fakat muhalif diye or- Çerkea Ethemin Reisicümhur, riyeti hayasızlıkla tefsir olun
~h çıkan bu adamlar acaba Mehmet Alinin Başvekil olma· mamalıdır. Millet namına yapı 
~gi fikirleri, hangi prensip 51 Rumların parasile hareket lan bu rezaletler artık durdurul Validei Hıdivi verese

sinin teberrüü ~e kanaatleri temsil ediyorlar? eden kimseler meb'uı aeçilmeai malıdır . ., 
b·ıı sorguya verilecek müıbet 
/t cevapları olmadığını ilave
! e hacet görmüyoı·uz . Bizde 

1trıa. bir adet oldu. Memlekette 
~~~a mücadeleleri, matbuat 
el 'Uıakaşaları başlar başlamaz, , 
e1ılet makinesine bir nevi dur-

f~ııluk geliyor. Vazifedarlara 
~r nevi gevşeklik arız oluyor. 
4 tvlet makınesinde vazifesi O· 

~j ve olmayan her vatandat 
S erini bir tarafa bırakıyor. 
ııı'tıki bu gibi mücadelelerden 
)ıj 11llaka büyük bir hadise, mü
~ Ilı bir inkılap doğması mu
~•ddermiş gibi intizar vaziyeti
l'k tıeçiyor. Kanaatimizce teh

• 

Stadgom için uguşulamadı 
Bir kaç gün evvel şehrimiz

de vefat eden validei Hidivinin 
vereseleri dün sabah belediye-

~ ı ye müracaat ederek fokirlere 
dağıtılmak üzere bin İngiliz li
rası veı·mişlerdir. Belediye bu 
parayı Darülacezeye sarfede
cektir. 

Misafir bahriyeliler 
Limanımızda bulunan Villa 

Veledite İ•mindeki Sırp mek
tep gemisindeki talebe dün şeh 
ri gezmişlerdir. 

Seylapzedelere yardım 
ANKARA 2 4(A.A.) - Hi

Münhal 
Meb'Üsluklar 
Rasim ve H. Mehmet 

Beyler namzet 
gösterildi 
-·-ANKARA, 24 A. A. - C. Halk 

Fırkası Umumi Riyaset divanı Kü .. 

lahyada munhal iki meb'uıluk için 
sabık Bilecik meb'uıu Rasim, sabık 

iskan müöürü umumisi Hacı Meh

met Beyleri namzet göstermiıtir. 

Kral 
.Faysal Hz. 
Jstanbul tariki ile An

karaya gidecek 

ANKARA 24 - lrak Kralı 
F eysal Hz. temn,.ızun ilk haf
tasında Ankara __ 

ya gelecek, Ga ~ 
Hz. nin misafi

ri olarak üç gün 

burada kalacak 

tır. Kral Hz. 
Ankarada nıe· 

rasimle karşıla

nacaktır. Fay
sal Hz. evvelce· 

Hakp yolu ile 
gelmeği karar. .!'aysal Hz. 
laştırmıtkeıı sonradan progra
mı tadil etmi9tir. Mü,arünileyh 
Hz. Beruttan lstanbula bahren 
ve oradan da Gazi Hz. rükubu
na mahsus trenle Ankaraya ıi
decektir. Ziyaret ve iatikbııl 
programı hazırlanıyor. 

Bunaltıcı 
Sıcaklar 
Dün latanlıul gene 

bir sıcağın albnda I· 
ceJ'ı:tnnemi 

Bir kaç günden g;:;::=rıi:'t'.!~n 

beri devaın eden 
sıcalılar dün ıene 
aabahtan itibaren 
kendini hi11ettir
meie batlaınıt ve 
öğleden sonra ha. 
kikaten cehenne
mi bir tekil almış. 
tir. 

Dün sokaklarda .... _,. .... ...._ "" 
ler ekseriyeti teşkil ediyordu. Köp
rünün Üzerinde harf'ret son derece. 
yi buluyordu. 

Bu sıcaktan en ıiyade kir edenler 
muhakkak ki limonatacılar ve su-
culardı. Her sucunun önünde birik
mi~ bir m~,teri kafilesi nazarı dik
kati celbediyordu. 

Dün hararet derecesi gölıede 2G 
ya kadar }Ükselmitti. ---·-----

Yunan talebesi 
Yahudiler 

ve 

SELANIK 24 (A.A.) - Yu 
nan talebesi tehrin muhtelif 
mahallerinde yoluna giden bir 
takım Yahudilere fena muame 
leler yapmıtlardır. 

~ enin, fenalığın büyüğü bu- ı 
~lir. Heri hareketimizi yavaı
lıı 111ıak değil, bilakis tesri et
~;k mecburiyetindeyiz. Onun 
ııı':ı nıemleketin idaresile res Şehır stadyumu ittihaz edil

mek üzere belediyece sa· 
tın alınmak istenen Yor· 

belediye bundan sarfı nazar et
miş gibidir. Gezilen diğer ma
haller meyanında T a9kışla ar
kasındaki sakit hanedandan 
Yusuf fzzeddin Efendiye ait ar 
sa ve uzun çayır vardır. Beledi 
ye henüz hiç bir yer hakkında 
kat'i kararını vermemiştir. 

liliahmeı· cemiyeti umumi mer ,.-----------...... 
kezi Amasyada selden zarar gö 
renler için ikinci defa olarak 
500 ve Kırtehirde Çiçekdağın
da seyliptan evleri yıkılan iki 
aileye 100, Borsada Babasul
tan köyünde seylaptan muta
zarrır olanın tehvini ihtiyacı İ· l 
çin Bursa merkezine 1000, ls
partada heyelan neticesinde ku 
ruyan çeşmelerin mecralarının 
tamirlerine medar olmak üzere 
İsparta belediyecine yardım o
larak İsparta Hiliiliahmer mer
kezine 1500 lira göndermiştir. 

gancı bahçesi sahipleri 
ile uyuıulamamıt, beledi-
ye de diğer bazı mahalleri geı
meğe baılamı§tır. • 

Yorgancı bahçesinin sahiple
ri yüz bin lira istediklerinden 

t 
1 'i'eya gayı·i resmi, yakından 

.:~' uzaktan alikaaı olanlar 
cı·~•felerini daha yüksek bir 
cı: 

1
ke.t ve heyecan ile yapmalı

'• r ar. Bu vazifelerin yapılma· 
o' ''mimi bir vatandaş olarak, 
~11101itika mücadelelerini de ya. 
le ~'n takip etmeğe, bu suret
'•f akkın ve hakikatin ne ta
~~~~ olduğunu görmeğe mani 

!:ılclir e . 
muhalefetin azgınlığı memle
kete 'ilaha büyük zarar verecek 

bilhassa şu I bir hududa varıhca, memleke
olsunlAr ki. tin kanunları, inkılabın adale-

~ilk il Vatandaşlar 
lada miiotPrih 

ti harekete gelmekte ula ge
cikmez. 

5iirt meb'usu 
MAHMUT 

Ermeniler 
Surgede müslümanlara 
gapı mış olan mezalime 
dair A. H. Beyin vesika
lara müstenit geni bir 

eseri 

Ermeniler 
Serlevhasile yakında 
"Mili iget,, sütunlarında 

Cesedin çıkanldılı ltugunan nl•rı hoıtıllılırlcen 

3 ay kuyuda kalan bir 
ceset bulundu •. 

Derhal faaliyete geçen zabıta mah 
tulünde, katillerinin de 

kim olduğunu meydana çıkardı 
Polis ikinci ıube müdürliliü ci

nayet maaası dün pek euar-1& bir 
cinayet hidiaeai karııamda kalmıt· 

br. Vak'a, iki, üç a1 evvel itlenmi. 
ve §İmdiye kadar gizli kalmı, bir 
cinayeti meydana çıkarması itibar;ıe 
çok şayanı djkkattir: 

Kokan kugu 
Kasımpatada Uzun yolda doku

z.uncu ilk ~ektebin arkasında met

rük bir arsa vardır. Bu arsaya mü- (;.'.~le.,_ 
cavir muhtelif evler S-ıO günden
beri tahammül edilmez bir kokudan 
§ikiiyet etmektedirler. Kokunun ne
reden ıeldiğini bir türlü tayin ede- ..... ~-~ 
memiıler, her tarafı aramıılar, tara
ınıılar, fakat bir emare bulamaınıı-

Bu kayıkta da bir adanı 
öldürdüler 

lardır. Söyleditimiz arsada metruk ı kıtı~ ~iit~n .hayvaıun leti çıkarıl 
bir kuyu da vardır. Dün ırene koku- mak 11tenılmıtbr. 
nun nereden ıeldifi araıtırılırken, Leş değil, çuval 
biriıi kuyunun yanııuı ıritmif ve o Fakat çenııele bir le, değil, için-

de alır bir cisim bulunduğu anla\ı
zaman tehammül edilmez kokunun 

lan bir çuval takılınıı, fakat ~engele 
bu kuyudan ıeldiği anlatılmııtır. takılan çuval mütemadiyen yırtıl<lı
Kuyuya bir köpek nya bir kedi ğından çıkarılması kabil olamamı~ 
dü,tütüne hülonedilmit çenıel aar- (Devamı 6 mcı sahifede} 

Politika 
KANALİZASYON 

Modern kanalizasyon ta- f şı tutturmuşlardrr. 
mam olmad!ğı için. lsranbul'- Bu yokuşa hangi çeşit dok
da, sık srk, Bizans liiğımmm torun gönderileceğinden bifo 
çatlağından hiicün sokaklara insan mütehayyir kalryor. Has 
iğrenç bir taaffün yayıldığım tallk sinirlerinde mi, akıllarm
görür. Üstiiniize çirkef sıçrat- da mı, miydelerinde mi, bar.~ak 
mamak için, taştan taşa sek- larmda mt, kalplerinde mi, ne 
mek liizrmdrr. relerindedir? 

Bu çatlak bir zamandan be- Vicdanlarındadrr. 
ri eski Babıali yokU§unda lıen
dini gösterdi. Kaldınm politi
kası pis kur.sağının bütün levs 
ll"rini kusuyor. 

Herkes burnunu tlkamış, gö
zünü kapamış, belediye ame
lesini beklemektedir. 

PAÇAVRA SATIŞI 
Bu bezırgiin san'atmın bor

sası gene o eski yokuş üstünde 
kurulmuştur. 

Birkaç ki:ıi, ellerine bir pa
çavra geçirmiş, avaz avaz müş 
teri çağITmaktadırlar. · 

Ve demokraside kazanç lıak 
kınm serbest olduğunu söyle
mektedirler. Salgm tehlikesi
ne karşı, sıhhiye kayideleri ol
duğu söylendiği zaman: 

- lstibdat, istibdat! Diye 
göğüslerini döven bu adamlar, 1 

- Kala kıranz, 
- Göz oyarız, 
- Boyun keseriz, 
Diye bir de Etmeydanı mar-

ÇIPLAK MODAS' 
Almanya'da bir çıplak mo

dası çıktr. Kadm erkek, bu 
modayı kabul edenler, Adem'
le"H avva gibi, çırçıplak ya'ili· 
makta, oturmakta, yeyip iç
mekte ve gezmektedirler. 

Şimdi eski Babıali yokuşun 
da bu modamn başka türlü~ü 
vardır. Bir takım kimseler ma 
ı :!viyetlerini ı;rrçıplak soymuş 
/ar, üstünde ne ahlak, ne ide
al, ne laziylet, ne halk ve ka
nun korkusu. hiç bir örtü bırak 
mamışlardIT. 

Bir hayvan hırsı, çırcıplak, 
iskeletinin en kücük kemik oar 
çası görünecek kadar çıpİak, 
kuduz köpüğü saçıp durmak 
tadrr. 

Cümhuriyetin genç vücudiin 
de arasıra apse yapan bir lıası~ 
bk vardrr. 

Falih RIFKI 
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HARİCf HABERLER •• 
o: 43 Yaz•n: M. Yavuz 

Aradan üç gün geçti 
Fransızlar Hoover teklifi karşı
sında vaziyeti görüşüyorlar 

H·üsrevin gözleri hala açılmamıştı. 
-~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~-

Amerika Fransa üzerinde tazyik yapacak mı? 
Yarası ağırdı 

l 'I_ • •ill'LOW.ATI B h . h "ti Ki mühim ~ , ..... ._.,, . . a rımu ı Klio koşarak, Hüsrev'in yat 
tığı yere geldı. 

L ylıi.'yi de:rh.ıl zindana gö
tı.irmuşlerdi. 

En meşhur Bizans hekimle
ri Husrev'in ba~ında duruyor· 
lardı. 

Klio, telaşla sordu: 
- Hünkar soruyor: 

nasıldır .. Kurtuldu mu? 

z 
Hasta 

Hekimler biribirlerine bakış 
tıktan sonra ıu cevabı verdiler: 

-Kalbi çarpıyor •. Hançerin 
ucu ci • erir.e kadar dayanmıt. 
Kurtulmak ihtimali zaiftir. ! 

d 
Aradan iiç gün geçtiği hal

( Hüsrev )in gôzleri açılma· 
llllftı. 

Yarası çok ağırdı. 
Hekimler Hüsrev'in batın

dan ayrılm ıyorla.-dı. 
Klio, günde üç dört defa 

Hüsrev'in odasına gidiyor, ah
vali sıhhiyesi hakkında Sultan 
Mehmed'e malumat veriyor
du. 

Padi~ah, Hüsrev'in vaziye
t.nden çok. r.ıüteessirdi. 

- Leyli bu arslana nasıl 
kıydı? 

Diyerek bağırıyor, hiddetin· 
d~r. Leylıi.'yı parçalamak isti
yordu 

F atilı, Leyla'nm cezasını ver 
mekte geciknıiyecekti. Fakat, 
Leyla, bunım bir iftiradan iba
ret olduğunu söylüyor ve ma
sumiyetinden bahsederek padi
uhın adaletine iltica ediyordu. 
• Şehislim Şemsettin Efendi 
de, padişaha "tahkikat nihayet 
bulmayınca Leyli'yı tecziye et 
mek adalete mugayir,, olduğu
nu söylemişti. 

Hüsrev'ın bu hu5u&ta verece 
ği ifade çok mühim olacaktı. 

Hüsrev yaralandığı zaman: 
"Benı Leyli vurdu!,, deme

mişti. Sadece: "O esnada kar
§•mda Leyladan başka bir kim 
seyi görm dim!,, demişti. 

Ş msettin Efendi, padişaha 
bu meaeleden bahsederken: 

- Hünev'in ifadesi kat'iy
yct i :ı. e etmiyor. Vaziyet ta.
vazı: h etmeden, Leyla'ya hiç 
bir ceza verilmez! 

Diyordu. 
Sultan Mehmet hiddetinden 

ne yapacağını b:lmiyordu. 
- Öldüreni öldürmek ge-

rek! 
Diye tutturmuştu. 
Mütemadiyen ayni sözü söy 

lüyordu. 
Hü.rev'in yaralanması mem 

le" et için de mühim bir hadise 
idi. 

lstanbuldaki ecnebiler Türk 
sarayında esrarengiz hadiseler 
cereyan ettiğini gördükçe, için 
için gülerek, padişahla istihza 
ediyorlardı. 

telgraf Bulgar geçiyorlar 
Fransa teklifi kabul İntihabatı İki tayyareci Ameri-

Sarayda Hüsrev gibi maruf 
bir şahsiyet yaralansın da, bu 
cinayetin lıakik\ faili bulunma.
sındı ••. 

ettiguine veya •u··ku"· kadan Avrupaya Bulgaristan intihabatında n 

etmediğine göre... met fırkalarının koali•yonu kay· hareket ettiler 
BERLIN, 23 A.A. - "Le Jour- betti. Çiftçi fırka.ile ittihat eden HARBOUR-GRACE , "'Terre 

Öyle bir devirde Fatih gibi 
zeki bir hükilmdar sa.rayında 
vuku hulan kanlı bir hadisenin 
hain \fe müsebbibini nasıl bula 
mıyordu? 

nal de Douze Heure•" cazeteıine na muhalif fırkalar kazandılar. 1923 Neuve" 23 A.A. - Tayyareci Hil
zaran Almanya Amerika' dan i•tikra seneıinde Stanbuliskinin katli ile lig ile Holruı Danimarka ya gitmek 
za müracaat etmeksizin iktısadi buh iktidara gelen ,imdiki hükumet ko- üzr~ bu sabah erkenden havalanmış
ranı izale etmeğe çalıtmaktadır. M. ali.ayonu çiftçilet"e mevkiini terked.,, tardır. 

Şehi!lim Şemsettin Efendi
nin müdahalesi olmasaydı, Ley 
li çoktan cezasını görmüttü. 

Brüning, dün Reichcbank idare mec cek demektir. /ki Fransız tayyarecisi 
tisi reisi M. Luther ve Alman sanay Bulgaristanclaki hükiımet değiı- ETAMTES, 

24 
A.A. _Tayyare-

Fakat, mesele biı <urlü tenev 
vür edemiyordu. 

Şemsettin Efendi: 
- "Edillei katıa mevcut ol

madan, ben, kimseye ceza vere 
mem! 

federuyonundan M. Buec.ber ile mesinin neticesi çok p.mil olabilir. el Bossoutrot ile Rosıi uçutlarına 
görütmüttür. Mezkur gazetenin sa- Hükumetin tebeddülü rejimin de devam etmektedirler. Tayyareciler 
!ihiyettar mabafilden aldıiı maliinuı tebeddülüne çığır açması varittir.. saat 8,40 a kadar saatte vasati 125 
ta nazaran Amerika'nın Almanya'ya Çünkü çiftçi fırkasının cümhuriycte kilometre yol almak suretile 6320 
istikraz teklifi bu mülakatta sonra olan temayülü öteden beri malum- kilometnlik meoafe katetmiş bulunu 
ge1miı bulunuyordu. dur. Rejim deiitmesinin neticesi de 

Demitti. 
Sultan Mehmet, adaletten in 

hiraf etmiyeceğine yemin etmiş 
ve millet müvacehesinde söz 
vermişti. 

Paditah, Leyla'mn cezasını 
mahkemeden başka bir kimse 
veremiyecegını anlayınca, he
kimleri sıkışhrmağa başlamış
tL 

Padişah, Şehislamla. konuşu 
yordu: 

-Sarayımda, herkesin go:ı:u 
önünde vukubulan bir cinaye
tin failini muhakkak tecziye e
deceğim .. Benim evimin içinde 
ki işlere müdahaleye hakkınız 
yoktur! 

O halde adalet mefhumunu 
inkar ediyorsunuz demektir! 
Adaletten ayrılmıyacağınıza 
yemin eden siz değil misiniz? 

- Ben bu sarih haksızlık 
karşıamda sükUt ve tahammül 
edemem, Şemıettin Efendi! 
Leyli. mücrimdir •. Onun ceza
sını bir an evvel vermeliıiniz ! 

- Ben, bir idil mahkeme 
kadısı aıfatile ona timdilik hiç 
bir ceza veremem. 

M. Hoover'in teklifi ve 
Almanya 

BERLIN, 24 A. A. - Başvekil 

M. Bruninır bir nutuk söyliyerek M. 
Hoover'in alicenap hareketİilİ takdir 
le yadetmiı ve bunun mütetebbiıi

nin mülhem olduğu ayni alicenap 
fikirle diğer memleketler tarafından 
da kabul edildiği takdirde memleket 
için muhakkak bir ıreni~lik ihdas e
deceğini beyan etmiştir. Baıvekil, 

M. Hoover'in bu teklifini iyi netice
ve vardlrmak için Almanyanın hüs
~ü niyetini kaydebnİf Franaa ile 
Al 1JU1yanm mütkil meseleleri hal 
için müıterek bir saha bulacakları 
ümidini izhar ederek Cbequers mü
lakatı gibi bir mülakat fırsatını mem 
nuniyetle karıılayacafını söylemiı-

tir. 
PARIS, 23 A.A. - M. Maren 

meb'usan meclisinde Y oung plinmrn 
kat'i olduğunu derhatır etti.rmit ve 
bükUmetten alacağl vaziyet hakkın
da mecliıi tenvir etmesin talep etmit 
tir. M. Lava!, cevaben, hükılmetin 

Amerikan teklifinin ehemmiyetini in 
kir eylemediğini ııöyleyerek demit
tir ki: Young planı La.hey mukaveI;.. 
tının bir cüzüdür. Bu mukavelit ü

zerinde her iki meclisin tasvibi ol
maksızın hiç bir tadilat yapılması 

mümkün değildir. (Şidtletli alkışlar) 

Cinayetin esrar perdesi he- M. Hoofler'in teklifi flfl 

nüz yırtdmamııtır! Fransa 
- Leyli katildir.. PARIS, 23 A.A. _ Kabine bu-
- İnkar ediyor! ·· k .. · ti" aınd· Amerika Reisicüm 

H .. ,. . . f gun u ıç m o 

- uarev ın ıtıra ı var.. h M H er'i teklifini tetkik 
8 b• k k" . • k 1. uru • oov n 

.- U • ı~ aç ı'ının av 1 ı etmiıtir. M. Briand Fransız hüku-
mticerredıdır. ıvı:ahkemece me.ı metinin hangi ıerait altında bu tek
mu olamaz .• ~dıll~ ve şuhut -~&. liften haberdar edildiğini anlatmı;
zın.1 ! Yarası agır bır ada~ın soz tır. M. Flandin ve Pietri Amerikan 

. 1 
rım ... 

lerıne kıymet ve ehemmıyet ve kl"f" . F mal" · ·· · de · 1 · · . d te 1 ının ranıız ıyesı uzerın 

rı~mez. yı ~~un.cıya ve yenı e yaptığı tesirleri tasrih etmitlerdir. 
llıl elde edılıncıye kadar, Ley- M .. __ ._ ta d lu ı. 

1 k k 1 b. Uz.a.Kera yarın evam o naCI\ .. 
Jıi. ancak maznun o ara a a ı C h" . ··ıı h"d , b ba ta 
1. ' s· d . "d 1 . ec:I ır. ema ırımu e 1 eye u p ır. ıze e ıti a. tavsıye e-

verilecek cevabm m~tni de yarın teı .. 

(Bitmedi) bi olunacaktır. 

Hooverin teklifi fle ltalga 

çok şamil olabilir. Çünkü Bulgaris
tanda Yugoslavya ile birleşmek için 
bir cereyan olduğu malômdur .. Bu 
ittihada mani olan amillerden biri 
de Kraldır .. Binaenaleyh Kralın sah
neden çekilmesi, iki devletin birle~

meaine mini olan mühim bir amilin 
de ortadan kalkmaıı demektir. 

Filhakika Bulga< -- Yugoslav 
birliği bugünkü, yarınki bir iş de
ğildiı·. B<;yle bir ittihada Yugos
lavların hararetle taraftar oldukları 
ve Bulgariıtanda bilhassa geneler 
arasında propaganda yaptıkları ma
himdur. Bu propagandalarla iki mil
letin bir asıldan olduğu teh.ırüz et
tirilmek isteniyor. Bu propagandala
rın ne dere<:eye kadar ilmi bir kıy. 
meli olduğu ayrı bir meseledir.Fakat 
Bulgariıtanda bunun müessir oldu
ğuna fÜphe yoktur. Yugoılav - Bul
gar birliği Bulgaı·iıtanda bir fırka 

meseleai değildir. Her fırkanın men
supları ve )>illıaı .. gençleı- arasında 

böyle bir cereyan vardır •. Geçen gün 

yapılan intihabatın neticesi de bunu 
takviye edebilir. 

Birliğin teıekkülii ile en yakından 
alakadar olan iki devlet 1 tal ya ile 
Yunaniıtandır. ltalya Yugoılavya
nın rakibi olduğundan Bulgariıta· 

nın da iltihakile A vusturyarun yeri
ne kaim olan bu devletin daha ziya· 
de kuvvet bulınaıını istemiyor. Yuna 
niıtana gelince; YugoıJavyanın Se· 
lanik üzerindeki emelleri maliırndur. 
Bulgaristan da denize mahreç isti
yor. Her iki devletin de milli gaye
leri Adalar deni7İne mahreç ihtiya
cından mülhem demektir. Bu kuvvet 
Ier birleıecek olursa, Yunaniıtanın 
şimalden daha büyük tazyika ınarw: 
kalacağı atikardır .. 

••• 

lngilterede fırkalar 

yorlardı. 

Mis Ruth Nichols 
NEVYORK, 24 A.A.- J'o.1is Ruth 

Nicbolı'u tedavi eden doktorlar mu 
maileyhanın bel kemiğinin hafifce 
yaralanmış ve iki fikrasının ç:ıtlamıı 
olduğunu beyan etmektedirler. Dok 
torlar, tayyarecinin 3 - 4 gün daha 
burada ka1masıru istemektedirler. 

Alfons Fransaya 
geliyor 

FONTAINEBLEAU, 23 A.A.-
3 hazirandan beri lngiltere'de ika
met etmekte olan sabık ispanya 
kralı perıembe ırünü buraya döne· 
cektir. Krala prenıes Beatrice refa· 

kat etmekte idi. 

Bir yangın 
SAINT - YOHN, 23 A.A. Dok'

larda büyük bir yangın çıkmıfbt· 

Yangının ihmil neticeıinde bir si
garadan çıktığı zannolunuyor. 10 

milyon dolarlık haoar vardır. 18 an· 
trepo ve 150 vaııon tamamen yan· 
ınııtır. 3 kişinin de ölmüı o!ması 

muhtemeldir. 

Esir ticareti 
BERLIN, 23 A.A. - "Le Jour

nal de Douze Heureı"in verdiği blr 
habere nazaran Bremen'de l ·ki.iti. 
bir Çin esir ticareti meydana çıkarıl .. 
mıştır. Breınen ve Hambourg'da ika 
met eden Çin tüccarları vasıtaıile A
merika' ya murakabesiz Çinli kadın
lar sevki yatı yapılmı:flır .. Hanıbourı; 

ta bir kiti tevkif olunmuıtur .• 

Poincare baro reisi 
PARIS, 23 A.A. - M. Poincar~ 

980 azanın 804 reyile Paris barosu 
reiı1iğine İntihap olunmu~tur. 

ispanyada intihabat 
hazırlığı 

Müstemlekat sergisindej Doktor Soret vefat etti 
PARIS, 24 A.A. - Miistemlekat PARİS, 24 A.A. - X Şuaını ilk 

ROMA, 23 A. A. - Hoover'in 
teklifini, ltalya kabul etmiıtir. ltal
yanın arzuları bu surele yerine gel
mit oluyor. lalya, Alman tamirat te
diyatile müttefiklerin verdikleri 
harp borçları arasındaki farktan 
memnuniyetle feraırat edecektir. 1-
talya hükumeti, bu bir senelik mora
oriumun uzadılacağın ümit etmekte· 
dir. ltalya, Alınanyaya yapılan bu 
muavenetlere, Almanyanın Ansch

lu11 siyaıeti tehdidini bir tarafa bı
rakacağının teminatrnı görmektedi ... 

PARIS, 23 A.A. - Excelıior ca 
zetesi, Britanya imperatorluğunun 

vaziyeti hakkında tetkik makaleleri 
neşrine baılamıştır. Mezlcıir gazete. 
liberal fırkasının kendini yeniden 
yapılacak intihabat için kuvvetli gör 
mediğinden dolayı it~i bükumetini 
devirmediğini yazmakta ve Lloyd 
Georges fırkası liderlerinden Sir Ar
c!ı.ibald Sinclair ile yapbğı bir müli
katı nakletmektedir. Sir Sinclair, li
berallerin, nisbi temsil, ıerbest mü
badele, sanayi ve ziraain urileıtiril
meıini ve gümrük tarifelerinin tel>. 

dilini istediğini söylemitlir. 

MADRIT, 23 A.A. - M. Mau
ra, intihabat neticeleri hakkında 

yanlıt malUmatın İntiıar etmes,ine 
mini olmak üzer<C! gazetelerin pazar 
tesi günü öğleden sonra saat üçte 
çıkmalarına müsaade olunmasını 

kabin~ye teklif edecektir. •erci•inde vüccde getirilen yeni hal- kullananlardan Doktor Soret 10 cer
yan paviyont.!nun açılış resmi yapıl- rabi ameliyeden sonra vefat etmi~

mışbr. Merasimde Prens di Ccalea tir. Mumaileyhin 2 kolu kesılmistir. 

ile sergi reisi, faıi•t müstemlekat Sanayi komitesi 
enstit5~ü mürnessille,j ve daha bir .. 

çok ıical hnz•r bulunmuşlardır. toplandı 

Bulgar Başvekilinin 
teyanah 

SOFYA 23 (A.A.) - Başve 
k;( M. Liyapçef Bulgar ajansı
nın bir mümessiline vaki beya. 
natında. mesaisinin fırkalara

rasındaki mücadeleyi körükle

meğe de~il söndtirmeğe matuf 
olduğunu söyledikten sonra, ha 

li hazırdaki hükumetin başlıca 
gayreti sükunun muhafazası ve 

hürriyetin himaı: ~i bulunduğu 
ııu kaydederek demiştir ki: 

- Muhaliflerin kan döküle 

ceğine dair olan iddiaları tahak 

kuk etmemiş~ir. İntihabat neti 

c !leri Bulgaristanda intihaba
tm beh .mııhal hükumetler lehi 
n~ olduju ve milletin renksiz 

Ve şuusuz bir kütleden başka 

bır şey olmadığını memnuniyet 
le iddia eden bazı ecn .. hi maha 
fi!i tekzip eylemi~tir 

CENEVRE. 23 A.A. - Cemiye· 
ti Akvamın iktısat komitesi tarafın 
dan beynelmilel sanayi meselesinin 

tetkikine memur edilen sanayi komi 

tesi ltalya, Almanya. Fr.ınsa ve Lük 

sen!.ıourg'un murahhasları hazır ol~ 

duğ .ı halde içtima etmiş ve beynel

milel sanayi itiliifnamelcrinin ortay4 

çıkardıkları meseleler hakkında ra
por tanzimine batlamıttır. 

ltalya'da bir papaz 
tevkif edildi 

ROMA, 23 A.A. - Popola di 
Roma'nın Udeni'den istihbarına na
zar~n, Ayin rubaniden sonr'I katolik 
cemiyetlerinin feshinden dolayı hü· 
kılmet ve fqiıtlik aleyhinde §iddetli 
bir nutuk ııöyleyen bir papaz zabıta 
tarafından tevkif olunmuıtur. 

Çelik miğferliler 
V ARŞOV A, 23 A.A. -Dantzig' -

den Lehistan topraklarına giren mü 
selliJı beş çelik mıifer azası tevkif 
olunmuıtur 

....... ---·· .... ............... 

Hooflerin teklifi hakkında 
TOKIO, 23 A.A. - Kabine M. 

Hoover'in teklifini müzakere etmiı
tir. Hükümet resmen haberdar edi
lir edilme• bu teklifi kabul husuıun 
da nazırların mutabık kaldıkları 7.an 
nediliyor. 

Amerik:mın Fransaya iki 
teklifi 

LONDRA, 23 A.A. - Waıbing. 

ton'dan &'elen bir telgrafa nazaran 

Amerika hazin müıte~arı M. Will 
Paris'e ıönderilmek Üzere Fransa 

ticaret ataşesine tifreli iki telgraf 
vermittir. Bu elırraflardan biri Fran 
sanın Hoover plinına ne terait al
tında iıtirak edeceğini böıtermekte 

ve diğeri de Fransa Amerikan ekli
fini reddettiği takdirde Cemahiri· 
müttehide'nin tasavvur ettiği va.üye 
ti izah eylemektedir. Bu iki tebliğ 

Fransa hükumetince tetkik olunun· 

cuya kadar mahrem kalacaktır. Ame 
rikan notasında, Alman tamirat bc
deiinin ıarta hağlı olmayan kıgmı

nın tediyeıinde İtirar ettiği takdirde 
Fransa'nın da Cemahirimütehide'ye 

ve lngilereye olan borçlarının tedi
yeıinden muaf tutulmıyacağının bil
dirildiği zannolunuyor. 

Amerika hariciye nazırının 
ltalya seyahati 

ROMA, 23 A. A. - Gazetelerin 
aldıkları haberlere ıröre Amerika ha
riciye nazırı M. Stimaon 5 Temmuz 
da Napoli'ye gelecek ve Romaya 
doğru seyahatine devam edecektir. 
M. Stimıon Romada Amerikanın ıon 
teklifi hakkında M. MuHolini ve M. 
Grandi ile görüşecektir. (Stefani) 

Teklifin münakaşrısı 
PARlS 24 A.A. - Meclis, Hoo

ver teklifine müteallik istizahların 

münakaşası tarihini Cuma günü teta 
pie karar vermiştir. 

MADRIT, 23 A.A. - "El De
bate" gazetesi, timdiki siyaıetin iç 

yüzünü çok iyi bilen tanınmıı bir 
zabn müesseaan meclisinin hangi 
unsurlardan ve ne niıbet dahilinde 
terekküp edecejl.ne dair müta.leatı

nı ne~retmektedir. Bu zata nazaran 
müesıesan meclisinde sosyaliat1cr 
115/110, sağ cenah libeı·al!~ri; 100/ 
95; Radikaller 80/75; Cüınhuriyetçi 
ler aksionu 35/30; Milliçiler 35 '30 
milliciler akıionu 30r25; Sol cenah, 
cümhuriyetçilet" 20; Müıtakiller 5; 
Don Junn taraftarlan 4; Muhtariyet 
çiler 3; Ziraatçiler 2; Kralcılar sıfır 
ve komüniıtler ııfır azalık kazana· 
caldardır. 

Beynelmilel tabiler 
kongreri 

PARIS, 23 (A.A.) - Bey
nelmilel tabıler kongresi açıl· 
mıştır. Bu kongreye 16 milleti 
temsil eden 250 murahhas itti 
rak etmektedir. 

M. Maniu siyasi h&yat-
tan çekiliyor 

BOKREŞ, 23 (A.A.) - M. 
Maniu parlamento azalığından 
istifa etmiş ve fırkasının reis 
vekiline siyasi hayattım çekile-. 
ceğini söylemiştir 

-• 
M. Hoover'in teklifin 
Fransa ve ltalya ceva 
M. Mussolini teklifin Italyaya büyü 
fedakarlık tahmil edeceğini söyle 

PARIS, 24 A.A. - Laval, Bri
and, Poncet, Françoiı, Flandin içti
maında Hooverin teklifine verilecek 
cevap projeai. haurlanmı4tır .. Yarın
ki nazırlar içtimamda cevabın b.at•i 
tekli teobit edilecektir. 

M. Laval daha aktamdan eoas 
hakkında Amerikanın Pariı sefiı·ine 

Dll'lıimat verınittir. Kabul edil.ıcek 

tarzı hallin l'.>32 taksitlerinin tarta 
muallak ohıuyan laım1nın teaYİyeıi:

rU iıtiy~ceii ve bu paranın alik.adar 

havaıı ihdas etmesi hat.kında te.-,1 
niyatta bulunmaktadır. 

M. Lava/ nB diyor? 
PARlS 2 4(A.A.) - M. 

val Havasa gönderdiği bir te 
!iğde dün akşam Amerika se 
rini kabul ettiğini ve sefir 
Hoover projesi için diğer h 
bir memlekette bidayeten mü 
zakere yapılmış olmadığını s · 
lediğini bildirmittir. 

M. Hoover Almanın ma hükUmetlere ikraz edilmek üzere 
bevn~ı nilel tediyat bankuına bırak- buhd~~~ı yakın bihr teekhlikeyi g 

· . -· T d" ter ıgı zaman ar ete g mayı teklıf edecegı anlaşılıyor. e ı- k b . . . h" • 
. • 1 1 me mec urıyetını 111etmı 

yaı·n yapılmaması sebebıle hası o a 1 . S f' F b t ki' 
. . tır. e ır ransanın u e ı 

cak açığı kapamak ıçın Fransa kısa h be d d·ı ·ık . . . ,. ten a r ar e ı en ı ecne 
vadelı hazıne tahvılatı çıkaracak ve- d 1 ld • ·· 1 · 

. ev et o ugunu soy emış 
yahut milli i' plil.nının tatbikı teah- F efk" · · · 

ransa arı umumıyesını 

bur edecektir. F ransanm kasten bir tarafa b 
Teklif fle Yunanistan rakıldığı ve pr<'~ • .ıın evveld 
ATINA, 24 A.A. - Hoo•erin bir hazırlandığmı zannederse t 

senelik moratoryom haldmıdaki tek- men yanılacağını ilave eylem 
lifi, Yunaniıtanm Vatington sefiri tir. 
va11taıile, Younc planını imza etn1i~ M. Laval bu teminden dola 
olmak sıfatile Yunanistan hüklıme- sefire teşekkür etmiş ve bük 
tine tebliğ edilmiştir. metin yarın Amerika teklifin 

Yunanistanın cevabı bugün gÖn· nasıl bir teıriki mesai fikri \f 

derilecektir. iyi bir membadan öğre· hangi 'erait dahilinde cevap " 
dildiğine nazaran Yunan hiikumeti I receğini izah eylemiştir. 
cevabında Hooverin teklifini kab~I /ta/yanın siyasi mülôhazala 
ettiğini, ancak Yunaniıtarun tamı· VAŞİNGTON 24 (A.A.) 
rat olarak alacağı ile harp borcu ola. M t es lı "ne İtaly . . • ora oryom m e ea 
rak vereceğı orasındakı farkan hRsıl . • ··ı·h 1 k •t 

. . . nın sıyaaı mu a aza ar arı'S 

olabilecek zarara karıı t.""'.1~ edıl"'.ı~ malı burada hayret tevlit e 
olması lazım geldiği bıldırıleccktır. · t" 8 h t F ta . .. mış ır. u uıus a. rann 
Aksi tokdırde Avruparun duzcl~t~· . fmdan tereddüt izharına intİ 
sini istihdaf eden Honver teklifının ed"I" f k t İt 1 d • . . zar ı ıyor, a a a ya 
htbikı Yunaniıtanın malı \'azıfetıru böyle bir ,ey beklenilmiyordu 
bozacaktır. M. Hoover tarafından yapı 

ita/yanın cevabı lan teklifi kabul ettirmek içi 
RO'MA, 24 A.A. - M. Mu .. oli- Fransa üzerinde hiç bir gi'.ın 

ni tarafmdan ltalfanon Vaşington tazyik yapılmayacağı resmi şU 
sefirine ıröndcril<:n talimatta Hoovcr rette değise de mutantan ifad 
ek!ifiain ltolyaya büyük fedakarlık- !erle söylenmektedir. Hazi 
lar tabmi~edeceği kaydedilmektedir. nezao·eti erkanı ile Federal R 

M. Mussolini Hoovor teklifinin ci- serv idaresi arasında yapıla 
han buhranmm hal ve terki te•lihat konferanslar neticesinde . 
koafor nsının ınuvaffaki:,"CIİ •ç•n kredinin Reishsba.nk'a teşın:I 
milletler aruında bir teıriki mc•ai imkanları artmıştır. 

Himayeietfal 
cemiyetinin 

kadınlar yardım 
kongresi toplandı 

ANKARA, 24 (Telefonla) - Himayeie fal kadınlara yat' 

dım cemiyeti s~nelik kongı·eti bugün toplandı. Kongrede bir te" 

nelik mesai r<>poru ve yeni bütçe müzakere ve kabul edildi. 

Yeni mcrl;cz heyeti intihap edilirken Reisicümhur Hz. il: 
Başvekil ve Meclis Reisi Paşalarla Fevzi Paıaya arzı tazioı• 

etmek üzere Növber Kazım, Makbul N"r.i ve Nimet Cemil tl•, 
nımlardım mürekkep bir heyet seçildi .• 

Muhafız gücü bisikl~tçileri Trabzonda 
TRABZON 24 (A.A.) - Muhafız Gücü bisikletlileri bugiil' 

Maç!..ay'.l muvasali.t etmişlerdir. Trabzondan, Maçkadan muhl' 
lif teşekküllere mensup heyetler sporcuları Ziganada kar!ıl•• 
mışlıırdır. bisikletlire bu &eceyi Maçkada geçirecekler, Y~ 
T rabzona gelecekkrdir. Sporcular programlarına tevfikan yar;. 
burada kısa bir tevaı..kuftan sonra lneboluya hareket edecekl 
dir. eBlediye misafirl~r şerefine bir öğle ziyafeti :.-erecektir. 

ispanyada Cümhuriyet şenlikleri devam ediyot 

MADRlT 24 (A.A.) - Muvakkat hükiimet tarafından ~ 
kaç günden beri cümhuriyetin teessüıü teref!ne ~~zı~lanmıt ol • 
şenlikler parlak bir 5Urette devam etmektedır. Gunlük progr,ııJ 
da boğa yarı§ları, tiyatro temsilleri vardır. 

İdman müsabakaları fenni olacak 
·~· ANKAR A2 4(A.A.) - Mıntakalarda yapılmakta olan 1 • 

man müsabakalarının daha fenni olmalarını temin için feder~ 
yonlar 25 haziranda lsta.n~ulda bir içtima aktederek bir pi 
nümunesi ihzar edeceklerdır. 

Şark vilayetlerinden koyun ihracab başladı 

TRABZON 2 4(A.A.) - Şark vilayetlerinde bu senenin İ~ 
koyun ihracatı dün yapılmıttır. Koyunlar bayraklarla süsleP 
miş, mavunalar vasıtasile vapura nakledilmiıtir. 

Japonyaya ödünç para 
NEV-YORRK, 24 (A.A.) • 30 sene müddetli bonolar ib;:. 
Batla Morgan müessesesi etmeıine intizar olunmakta ~ 

.oldug" u halde mufteiif Ameri- Tedavüle çıkarılacak bU '//J 
noların mecmuunun 20 ~ıa ..-kan bankalarından müreKkep - 1 •· 
bin dolardan ibaret olacaı. til'' 

bir grupun Formoz adasında Japonya hükumetinin bu ı• il' 
vücuda getirilmekte olan inşaa ı·aza kefalet edeceği haber • 
tın ilerlemesi için o/o 5,5 faizle 1 miştır. 
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Terkos sirkeli şimdi de belediyeye muzip ik mi yapıyor? 
:. Ekonomi 

;1 Borsalar nizamnamesi 
ikmal edildi 

Bt!lt!dlgede 1 

Terkos 
Busef~~belediyel Posta müdürünü 

Borsanın Ticaret Odasından 
ayrılacağı söyleniyor 

Gelen ma16mata nazaran bor .. ?ar 
llakı.mda vei<Uett~ hazırlanan ye· 
ııi kanun ile yeni 1'icaret borsa11 
llİzamnıuneıi ikımıl edllmlıtir. 

uygun ıekilde haraketlerini -tef\ril i
çin faaliyete g~ınittir. 

Ofiı tacirlerimize ıu tekilde lev· 
halar ynptırmıttır: 

ihracat Türkiye için hayati bir 
zarurettir. Bir momJeketin ihracatı 

artıkça servet ve refahı da artar. 
Türk Taciri 

nin suyunu kesti l hd.tl ) 
Belediyede beş günden beri e ) e soyan ar 

T erkoa muslukları akmamak· 1 
tadır. Kzea sor> _ 

1 
günelrede şeh· ~ 
rin birçok semt 
!erinde de Ter-
kos akmıyor. .. 

Belediye, ken-

Dün muhakemeleri bitti ve ağır 
ceza ile cezalandırıldılar 

y 

Söylenditine nazaran, yeni nizam 
"8me Ticaret bor .. aında Ha•lı bir 
ladilit yapacaktır. Malumdur iP, Ti
caret ,,. Zahire bor .. sı Ticaret oda· 
""" merbut bulunmaktadır. Tatbi
lıatta bu ıeklin birçok faideleri ol
tııakla beraber, bazı malızurlan da 
•ardır. Bunun için lktııat vekileti· 
llİn yeni nizamname ile Borsayı TiM 
-et odasından ayırmakta olduiu 
ııOy lenmektedir. 

Memlekette yetiıen ntti• mahsul 
)erin jhrac;atını arbrmağa çaJı,. Hem 

memleketini Zengin et hem kendin 

di suyunun da 

kesildiğini gö- ı 

rünce, Şirketin 

satın alınması 

arifesindeki bu 

Samatya posta müdürü Hil
mi Beyi sinemaya götürerek 
yolda arkada§larile birleıip 
kendisini silahla tehdit ve üze 
rindeki 100 lirayı gasbettikten 
sonra parayı umumhanelerde 
yi:•en posta müvezzii Naci ve 
arkadaıları Şerafeddin ve Şev· 
kinin dün Ağırcezada muhake
melerine devam edilmiştir. 
Dünkü celsede maznunlar mü
dafaalarını yapmıılardır. Neti
cede mahkeme icabını müzake
re ederek her üçünü de yedi
şer sene ağır hapse mahkum et 
miştir. Şerafeddinle Naci 18 ya 
§ını ikmal etmediğinden ceza
ları üçer seneye, 21 yatını bitir 
mediği anlatılan Şevkinin ceza. 
sı be, sene on aya indirilmittir. 

dört ay hapse mahkum edildi
ğini öğrenince, bağırıp çağır· 
mağa, başlam19tır. Bir aralık 
jandarmaya bile kartı gelmek 
istemiştir. Tevkifhaneye götü
rülürken avazı çıktığı kadar: 

- Yandım yahu! Allah ba
ba nerdesin? diye bağırıyordu. 

t 

Kazan. 
lhracat Ofisi , • 1 

Hariçle yapacağın bütün itlerde 
seni tenvire ve sana müzahir olnllya 
amededir. Birlikte memleketin ibra· 

Afyon konferansına catmı artıracak çareleri görüımek 
malumat gönderildi üzere her gün seni bekliyor. 

Cenevre afyon konferan•tnda bu- Mersinde zahire ve 
lunan hey'eti murahhasamız dün Ti pamuk faaliyeti 
taret borsasından afyon fiatleri hak 
~ında telgrafla malumat istemiştir. MERSİN, 23 (Hususi) 

Afyon konfttanıında şimdiye ita- Mersinde aı-pa ve pamuk üzeri 
.ı.., alınan neticeler hakkında kat'i ne hararetli muamele baılamış 
llıaliımat almmıt olmamakla bera- tır. Üç güı1denberi fskenderiye 
lıer, ıehrimizin alakadar muhafilinc ye 3 milyon okka arpa ihraç O· 

telen maliimata nazaran afyon ihra lunmuştur ve daha ziyade mik 
<:atımız için yaptığımız teklifler kon darda ihracı ihtimali kuvvetli· 
r ı · · y ı dir. Arpanın okkası üç be, para "'ansca kabul edi mıştır. a nız u-
l>luıni istihoalattan istediğimiz yüzde dan, üç otuz paraya kadar mu-
33 hakkın kabul edilmediği söylen- amele görmüştür. Fiatların art 
"'•ktedir. nıası ihtimali vardır. 

Dahili fabrikalar hakkında veri- 200 balye yerli parlak pa· 
len kararın ne olduğu henüz malUın mulc okkası 43 ten harİ~§.i'.tıl 
deITTldir. mıştı~: Ç~~u he:~aya nısbeten 

- 1 piiffiukta istek olduğundan te
reffüe meyyaldir. Buğday mev 
rudatı henüz başlamamıştır. 

Mısırlıların timdiye kadar Mer 
sinden arpa aldıkları vaki değil 
di!-R. K. 

Y t ·~· .. ' .J unan u3tm!~.u 
~~I\ ma~~ma;:- nazaran. Yunan 

2itaat nezareti parlimentoya Yunan 
llitünlerine dair pyan.1 dikkat bir 
lilyiha teklif etrnittir. 

Yunan Ziraat nezareti 1928 ve 29 
•tnelerinde zarara uğrayan tütünle. 
tin mubayaa edileı·ek imhaııru talep 

•lınektedir. ... 
Türk yünleri 

New-Y ork borsasında 
faaliyet 

NEW-YORK, 22 (A.A.) -
Dün esham bonasında hararet 
li bir gün olmuştur. Muamelat 
5 milyon aksion üzerinde cere 

hareketi manalı bulmuş, ışin 
içinde bir kast olup olmadığını 
tetkike batlamıttır. Terkos ise 
civarda bir borunun patladığını 
söylemiş İse de, o taraflarda ne 
bir borunun patlak olduğu, ne 
de patlayan bir borunun tamir 
edilmekte bulunduğu görüleme 
mittir. 

Diger taraftan şehrin bir çok 
semtlerinde de aktam saat 19 
dan sonra sular kesilmektedir. 
Bu hususta belediyeye bir çok 
şikayetler vaki olduğundan bun 
lar nazarı dikkate alınmıttır. 

Şoförler yeni karne 
ile çalışacaklar 

• 
Cumartesi gününden itiba

ren şoförler yeni vesika ve eh
liyetnameleri ile çal~~kt;.,!'>< • 
dır. Bun<!;on rniira : esika ve eh
P.yeinameler her sene değişe
cektir. 

Cumartesiden itibaren yeni 
vesika ve ehliyetnamesi olma· 
yan şoförler çalışmayacaklar
dır. 

Aylık bilançolar 
Belediye şuabatının aylık he

sap bliinçola rı yapılması ve bun 
ların her ayba§ı daimi encümen 
ce tetkik edilmesi takarrür et
miştir. 

Yirmi süale cevap Gelen ma1Umata göre, Marsilyn 
)İİn piyasasında Türk yünlerine kar 
lı fazla bir talep vardır. Marsilya 
~;Yasasına gelen ıGt balya Türk ya
lıa!hsı derhal sahlmıthr. 

yan etmittir. Sonlara doğru fa Vali ve belediye reisi Muhid 
aliyet artmıştır. Bazı esham 5 din Beyle hesap işleri müdürü 
veya 6 puvan kazanmıştır. Nuri Bey Dahiliye vekaletinin 

Dünya üzümleri 
lhr-acat ofisi ilziim ihracatnnızı 

~tı:zim İçin bu sene cihan üzôm istih 
&;,)atı hakkında tetkikat yapmıştff. 

I Bu tetkikten alınan neticeye göre, 

l\vu,turalya'da bu ıene üzüm mah· 
'll)ü geçen senenin 46 bin on olma· 

••na mukabil, ancak 25 bin ton ka· 
~ olacaktır. 

l<aliforniya üzümlerjnden yüzdell 

bİ•hetinde bir tahribat olduğu kay
dedilmektedir. 

Yunaniıtan'da bağlarda azim tah 
tibaı ~uku bulduğu anla,ılmııtır. 

lran üzümleri son zamanlarda 
•~atiç piyasalarda TUrk üzümlerine 

lı;.rıı rakip vaziyet almııtır. Bu Ü· 

<lirnıer e\!velce fena itlenmit olması 
Yiizünden rağbetbulmazken şimdi 
lian1burg'ta işlendiği için iyi müttc 
>i bulmaktadır. 

Ofisin tüccar için yap
tırdığı levhalar 

ihracat ofi!tİ ihracat tacirlerimizi 
Lir araya toplamak ve gerek kendi, 
t~~k memleket menfaatlerine en 

""""" . . ...... ,. ,.. 
l(ambiyo Borsası 
İ•ıerıılı 1030:00 K~;;--r~o~n-t-5,9;,oo 
~ar 0,47,30 Şlllnr; 3,36,00 

~ak 12,06,50 Pezeta 4,86,50 

liret 9 o:ı 50 R. mark 1,97, 
.....____ ' ' 
~nkB. 3,39,50 Zloti 4,20 

~hml36,42,00 PengU 2,70,50 

~nk 1. 2,43,62 Ley 79,33 

~a 65, ıo, Dinar 26,66,25 

~' 1orın l,17,37 Çcrvone5 1088 

Ilı ( Altın 909,00 
h •r,a Mecidiye 53,00 
~tıcj 1 Banknot 262,oO 

- ••+--
~\ham ve Ta hvilaıın nevı 

ı ... b 1k razı dahili 96,00 
I Ü>unu muvahhadc 71,50 
~•ıınıiyeli Oemir}olları 4,15 
~ .. ~._ ........ 

_ ........................................ _ bütçe hakkında sord~ğu 20 sua 

Cemiyetler li tetkik ederek cevaplarını ih-

Harp malulleri zar etmişlerdir. Cevaplar dün 

k . akşam Dahiliye vekaletine gön 
ongresı d .1 . t" 

1 
erı mış ır. 

Gçeen hafta toplanamayan . . . 
Harp malulleri cemiyeti kon- Bu cevaplar beledıyenın varı 
gresi, kanuni muamelesini ik· datı muhammenesine aittir. 

mal ettiği cihetle, yarın saat Kartal mezbahası 
14 te darülfünun konferans sa
lonunda toplanacaktır. 

·• 

Bir Amerikan zırhlısı 
gelecek 

Aldığımız malumata naza
ran temmuz ortalarında limanı 
mıza Amerikan bahriye mek
tep zırhlılarından birisi gele
cektir. 

Otomobilli seyyahlar 
Turing klüp tarafından verilmek 

te olan vesikalarla bu sene ıehrimi7-

den bir lngiliz, üç Fransızt ve bir 

Rum otomobil ile Avrupaya gitmiı· 
lerdir. Bu zevalin refakatlerinde aİ· 

leleri efradı da bulunmaktadır. Ayni 
müddet zarfında Avrupadan şehrimi 
ze gene Turing klüp vesikasile 15 
zat otomobil ile gelmişlerdir. Bu ze
vattan bazıları rttika ve arkadaılari
le bll2ıları da Londra . Kap seya· • halini yapan kafile gibi beş altı oto· 
mobillik kafileler halinde seyahat et-

Kartal belediyesi bir mezba
ha tesis ederek etler mezbaha
da kesilmeğe başlamııtır. Kesi 
len etleri de Kartal belediye 
doktoru muayene etmektedir. 

-···· .. ············································-
At yarışlarına hazırlık 

Vilayet baytar müdiriyetince 
31 temmuzda Veliefendide y1.. 
pılacak at yarıılarının hazırlık 
!arına şimdiden başlanmıştır. 

Balık ıcemisi İşe 
başlıyor 

İktısat vekaletinin yeni aldı
ğı "Balık,, namındaki balıkçı 
gemisine Naci Beyi kaptan ta
yin edilmiştir. 

Balıkçı gemiıi bugün 1stan
buldaki balıkçılar tarafından zi 
yaret edilecektir. Gemi bundan 
son mütehasus M. Webermanı 
da hamil olarak Marmara ada
larına gidecek ve Marmarada 
karasularımız balıkları hakkın

Yeni pullar 

mekte idiler. 
--------· ı da tetkikat yapacaktır. 

Şehrimizde bulunan posta i, 
leri müdürü Yusuf Bey dün ge
ce yeni pullar meselesile meş· 
gul olmuştur. 

Aldığımız malumata naza· 
ran dün yeni posta bullarımı
zın ilk tecrübe tab'ı yapılmış ve 
şayanı memnuniyet bir netice 
alınmıştır. Yerli pullar hariçte 
basılanlardan farksızdır. 

Yeni posta pulları için lazım 
gelen kağıt getirtilmiş olduğun 
dan bugün tab'ına başlanabile
ceği umit edilmektedir. 

Italyanın aldlğ! tütünler 
İtalya tütün rejisi tütünleri

mizin başlıca müşterilerinden
dir. 

İtalyan rejisinin şark müba
yaa enstitüsü ihracat ofisine 
müracaat ederek 931 dememle 
ketimizden satın alacağı tütün· 
ler için ofisin müzakeratını ta
lep etmiştir. İtalyan rejisi mem 
leketimizden 1928 de 428,349 
1929 da 263,827 ve 1930 da 
~Ol .446 kilo tütün alınmıştı. 

Adliyeyi yaygaraya 
veren yankesici 

Mustafa iıminde bir yankeııi 
ci dün Adliye dairesini yaygara 
ya vermiştir. Bu adam bir sene 

Hapishanenin gediklilerin
den olduğu anlaşılan bu sabıka 
lının rivayete göre "belki ça· 
ğırırlar da birkaç ay hapifi ce
zası daha verirler,, ümidile böy 
le ortalığı gürültüye boğduğu
nu da söyleyenler vardı. 

"Pst,, aleyhine dava 
açıldı 

İstintak dairesince toplattı· 
rıldığını yazdığımız Pst mec
muası aleyhine müddei umumi 
lik tarafından ar ve hayaya mu 
gayir neşriyat davası açılmıt· 
tır. 

Tahkikatla ikinci iıtintak da 
iresi meş,ı:ttl ol~ktdJır. -

3 gün saklanan bir 
intihar vak' ası 

3 gün evvel kendisini pencere
den atan adam öldü 

Polis müdürlüğü dün üç gün 
evvel vuku bulmuş bir intihar 
vak' asından haberdar olunmut
tur. Bundan üç gün evvel Ge· 
dikpaıada bir evin üst katından 
Onnik Sepon iımincle 32 yaşın
da bir adam kendini ıokağa at
mış, derhal F ranıız hastahane
sine nakledilmittir. Onnik Se
pon Efendinin bu intihar teşeb· 
büsünü ailesi bilhassa kardeşi 
polise her nedense haber verme 
miştir. • •· ~ 

Onnik Sepon Efendi dün 
Fransız hastahaneıinde ölmüş· 
tür. Ailesi vefatını da gene po
lise haber vermeğe lüzum gör
memişlerdir. Fakat hastahane 
meseleden şüphelenmiş, vak'a· 
yı polise haber vermiştir. 

Polis tahkikata başlamı,tır. 

Kadınlar hamamında 
bir erkek 

Evvelki gün Kumkapıda 
Köşklü hamamda bir vak'a ol
muştur. 

Bu hamam kadınlar hamamı 
dır. Hamamda Haslu Efendi is 
minde bir adamın zevcesi kira 
ile hamamcılık yapmaktadır. 
Hamamcı Hanım kocası Has 

bi Efendi ile kavga etmiştir. 
Hasbi Efendi gece yapılan bu 
kavganın gündüz mabadini ik
mal etmek üzere hamama git
miş, kadınlar olmasına rağmen 
İçeri girerek karıu ile kavga et 
mek için aranmağa batlamıştır. 

Hamama erkek girdiğini gö
ren kadınlar bağırarak kaçış
mağa başlamışlar, Bu esnada 
Hasbi Efendinin karıısına geli. 
ni refika Hanım çıkmıttır. 

Refika Hanım Hasbi Efendi 
yi dışarı çıkarmak istemiş: 

- Ayıptır baba, kadınların 
içine girilir mi? diyecek olmuş, 
fakat Hasbi Efendi bu müdaha 
leye kızmış ve gelini Refika 
Hanımın çırçıplak vücudüne 
bir bıçak hamle edip dışarı çık 
mı~ tır . Bıçak Refika Hanımın 
sağ baldırına isabet etmiftİr. 

Mücevher hırsızlığı 
Rami jandarma kumandanı 

Hayri Efendi 12 giin evvel mü 

hinı bir mücevherat hınızlığı
nı meydana çıkarmışlır. 

Hayri Efendi Ramizde elin
de bir torba mücevher bulunan 
Mehmet Efendi isminde bir a· 
damı yakalamış ve tahkikat ne 
ticesinde bu mücevherlerin 
Mehmet Efendi tarafından Bul 
garistana kaçırılmak üzere ol· 
duğunu tesbit ederek, gerek 
Mehmet Efendiyi, ıerek mÜ
':;CVh•rleı1 po\lse teslim etmiş
tir. 

Polis tahkikat yapmış, mü
cevherlerin Beyoğlundaki iki 
dükkandan evvelce Kürt Cemil 
isminde bir sabıkalı tarafından 
aşırıldığını ve Kürt Cemilin 
bunları üç bavul derununda o 
zaman Galatada bir otel itleten 
bu Mhemet Efendiye bırakıldı 
ğı anlaşılmı9tır. 

Polis o zaman Kürt Cemili 
yakalamıf, fakat mücevherleri 
bulamadığı için sirkati Cemi
lin yaptığını teabit edememit
tir. Bilahara Cemilin lzmirde 
bir sirkati tesbit edilmiş ve lz
miriiı iş' arı üzerine Cemil bura
da yakalanıp lzmire gönderil
miştir. Merkum elyevm lzmir
de mevkuftur. Mehmet Efendi 
on gün evvel Adliyeye teslime
dilmittir. 

Ateş gecesi tehlikeli 
geçti 

Evvelki gece Rumların alet 
geceıi dedikleri "Aya yani., na 
mına ateş üzerinden atladıklan 
geceye tesadüf ediyordu. Bu 
yüzden İstanbul iki yangın teh 
likeıi geçirmit bir de zabıta 
vak' ası olınut tur: 

Sütlücede bir arsadaki kuru 
otlar birden bire tutuıarak et
rafı tehdide baılamış, ahalinin 
gayreti sayesinde söndürülmüt 
tür. 

Diğeri de Kumkapıda olmut 
ve çocukları tarafından yakılan 
ateş birden bire büyümü§, itfa 
İyeye haber verilmiş itfaiye ye 
tişmiş ve ateş söndürülmüştür. 
Üçüncü vak'a da Arnavutkö
yünde olmuş, iki Rum kadın a
teşlerini söndürmesini emreden 
polisleri dövmek teşebbüsünde 

Vilayette 

1. Tali B. 
- -·...__ 

Dün dairesinde 
meşğul oldu 

Birin~i umumi müfetlit lbrahinı 
Tali Bey, dün Vilayete selerek ken
diıine tah•is edilen salonda bir müd 
det meısul olmuıtur. 

Vali muavini Fazlı, Mülkiye bat 
müfetti4i Hacı Hüınü Beyler ile be
:o ze,.at lbrahim Tali Beyi ziyaret 
etmi,lerdjr. 

Ingiliz konsolosu 
vilayette 

lngiliz konsolosu dün Vali mua-

Eski otomobiller 
• 

Sahipleri pazarlık usu· 
lüne müsaade 

edilmesini istediler 
Bazı otomobil •"hipleri bel 

diyeye müracaat ede rek tak. 
için yeni bir şek;l teklif etmi; 
!erdir. Müracaatın e.ası şu 
dur: 

Piyasada yeni ve lüks ol 
mobil çok olduğundan, ea 
taksiler kazanamamaktadır. E 
ki otomobil sahipleri kendileri 
nin de kazanabilm,.leri için p 
zarlıkla ve yahut adam başın 
para almalarına müsaade edil 
meıini istemitlerdir. Bu suret 
le taksiden dıoha ucuz götüre 
ceklerdir. 

Bu otomobil sahipleri kull 
nanlar lüks arabalu gibi ayn 
kazanç vergisini ve rü•,urrll''" 

Bugün Selçuk kız u.nayi mekte- diklerini, hal buki onlar kada 
binde senelik sergi açılacaktır. kazanamadıklarını da iddia et 

vini Fazlı Beyi ziyaret etmiıtir. 

Bir sergi 

o;küci~;·lı·;;;;·~;:;ı;;;- ::ş~:~ti~ ~~e:;:d~~ ~i~h:~~ 
ve Evkaf ka son günlerde yeniden bi 

Belediyenin Üsküdar tram- çok lüks otomobil g etirildiği a 
vayları için evkafa olan borcu- !aşılmıştır. Halbuki tek taki 
na mukabil evkafın 250 bin li- talimatnamesinin buntlan bi 
ralık hisse senedi alması üzeri- sene evvel tatbikı esnanrıda bü 
ne tirkette esaslı tebeddüller O· tün otomobil <.eentalarıridan 
lacaktır. Terkini temsil eden be ne kadar otomob;l geti rt t l<le
lediye heyeti idaresine şehir rine daiı- bir li•te i ~tenmı~ti. 
meclisi azasından Haci Adil ve Bu listede henüz yolda ola n o
belediyeden muavin Şerif, heye tomobille~ de dah ildi v~ <>ii~aİt 
ti fenniye müdürü Ziya Beyler- bııtk~ ha,,~eı'ı otomo1>i! gelmi· 
le Ncemeddin S~hir JJ.ey~er fn. '~ecekti. F~kat hal~ yolda diyt 
tih11p ef.h'nltlerdi. Şimdi heye- lı~tel~rde ışare~ ~dılen otomo
tl idarede evkafın da mümessil- bıllerın gelmesınm arkas ı kesi' 
leri bulunacaktır. memiştir. Bu vaziye t hclediya 

Et bb d d nin nazarı dikkatin i cell:etmiş· 
ı a o asın a tir. 

Etibba odu, heyeti idaresi 
bugün saat 14 te toplanacak
tır. Bu içtimada etibba vergile
ı·i ve bazı doktorlar arasında ha 
sıl olan ihtilaflar görüşülecek
tir . 

Bu gün etibba odasının yapa 
cağı ilk birinci altı aylık kon
gresinin günü kararla~tırılacak 
tır. 

Veremle mücadele 
Emniyeta ıandığı senelik aİ· 

datı olmak üzere veremle mü
cadele cemiyetine 500 lira ver
miştir 

929 primleri 
929 senesi primlerinin itası 

için müessesatı sınaiye tarafın· 
dan verilen beyannamelerin tet 
kikine başlanmıştır. Bu beyan 
namelerin tetkiki hitam bulduk 
tan sonra primlerin 
başlanacaktır. 

tevzi ine 

bulunmuşlar~ yakalanmışlar· 
ilır. 

Polisi nereye 
götürecekti? 

Evvelki aktam Tophanede 
tuhaf bir polis kaçırma vak'aaı 
olmuttur:. 

Galata karakolu müretteba
tından 1658 numaralı polis 
Fikri Efendi Kabatatta vazife 
ifa ederken, Ali Rıza isminde 
bir ıoförün otomobilini yol üs
tünde bırakıp yolu iıgal ettiği
ni görmüş, Ali Rıazaya otomo
bili yol üzerinden kaldırmasını 
söylemittir. Ali Rıza dinleme
diği gibi polise hakaret etmiı, 
polis Efendi de bunun üzerine 
otomobile binip toförü merke
ze götürmek mecburiyetinde 
kalmıttır. Fakat şoför otomo
bili hareket ettirir ettirmez, di
reksiyonu Betiktata doğru git. 
meğe batlamııtır. Polis bu es
nada geriye dönmesini ihtar et
mişse de, ıoför dinlememittir. 
Polis Fikri Efendi böyle toför 
tarafından arzusu hilafına bat
ka bir yere götürülmekte oldu
ğunu görünce, silah kullanmak 
mecburiyetinde kalmıt, otomo
bilin penceresini açarak hava
ya silah atmaya başlamıştır. 
Ancak üç kurtun atıldıktan 
sonra şoför korkup otomobili 
durdurmuş, bu esnada batka 
polisler de yetişerek Ali Rızayı 
tutup bin mütkülatla karakola 
götürmüşlerdir. 

Karanlıkta eli silahlı 
bir adam 

Beyoğlunda Emin camii so· 
kağında oturan Ahmet Hulusi 
Efendi gece sarhoş olduğu hal
de Evliya sokağından geçip e-

-···························· .. ··-············· . 
Maliye muameiatı 
nakdiye müdürü 

Maliye vekaleti nıuam~ lii .1 

nakliye umum müdürü Sın; '3. 
şehrimize gelmişti.· . S ırrı Be. 
yin mali bir meselenin tetkiki 
ile me9gul bulund~ ğu ıöylen· 
da bir müddet me§gul olmuş ve 
mektedir. Sırrı Bey dün borsa
ak,am Ankaraya hareket etmi~ 
tir. 

S 'A un ı t\!lkih 
Vilayet aygır depom m >ıdü

rü Abdülkadir Bey sıın ' i t ! kıh 
11meliye&İ yapın. k üz re di" n 
Çatalcaya gitmiş t i r. 

Yeni yapılan nıekter-leı 
Belediye heye tı fenniye mü

dürü maarif müduru "e daimi 
encümen azaları Beyoğlu kaza
sı köylerine gider&l. yerıl zabi
tan Mektepleri teftiş etmi§ler
dir. 

vine giderken önüne karanlıkta 
yüzünü görmediği bir ad am 
çıkmış, hiç bir şey söykmeden 
üzerine tabanca ile ateş etmiş, 
kaçmıştır. 

Ahmet Efendi iitılan kur~un
larla bacağından ağır suıette 
yaralanmış, hastahaneye götü
rülmüştür. Zabıta kimseden 
şüphesi olup olmadığını sordu
ğu zaman Ahmet Hulusi Efen
di Sabri İsminde bir adamla da· 
va&1 olduğunu, davayı kazan. 
mak üzere bulunduğunu, ken· 
disini yaralayanın Sabri olması 
ihtimalini söylemiştir. Zabıt• 
tahkikata başlamıştır. 

Çömlekle apandisit 
tedavi edilir mi? 

Koca Mustafapaşada oluı·an 
Liltfi evvelki gün birdenbire 
hastalanmış, Beyazrtta Dalakçı 
Hoca namiie maruf Mehmet 
Efendiye müracaatla. karnın
daki sancıya çare aramıştır. 

Dolakçı Hoca Lutfiyi yatır
mıf, içinde kaynar su bulunan 
bir çömleği Lutfinin karnına 
koymut, bir taraftan da vın· 
tus çekmeğe başlamıştır. Fa
kat sancı geçeceği yerde büsbü • 
tün şiddetlenmit, Lutfi ölüm 
halinde hastahaneye kaldırıl
mıştır. Mehmet Efendi tutul. 
muştur. 

Kavga etti, çocuğunu 
düşürdü 

Mahmutpaşada Özbekler tek 
kesinde oturan Hamdiye Ha 
nım Fatma İsminde bir kadın. 
la kavga etmiş, Fatma Hanım 
hamile olduğu çocuğu düliür
müştür. Hamdiye Hanım ya. 
kalanmıştır. 
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Yolcu mektupları l - Çapras kelimeler 
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lsrm umdesi "Milliyet" tir. 

25HAZİRAN1931 

Bursanın Ulu cami Subaşı mıntakcsı - Yan sokakların 
musikisi : ipek tezgahlarının iniltisidir - Birden bıre 
tevessü eden kumaşçılıiın müşkillleri-Barsada sanagii 
doiuran elektrik evlat katili bir ana gibi onu öldürecek mi? 

1 !1 As. ~~ A .hIL!. •,~ 
ı f • A Kı 1 L • A • • • 
! s AR]• T~·i· S,A 
4•KARA•EKMEK iDAREHANE - Ankara cadde· 

No: 100 Telcraf adresi: Milliyet, 
tanbul. 

Telefon numaralan: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLER! 
G 
aylığı 

.. 
" 

Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kurut 
750 u 1400 n 

1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nushalar 10 kunıt 

ır. Gazete ve matbaaya ait itler 
ın müdiriyete müracaat edilir. 
Gazetemiz ili.nların mea'uli.yetini 

ıbul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün en fazla hararet 26 

en az 17 idi. 
Bugün ruzgar poyraz. 
Hava açık. 

fç·s:~ 
Hatiften 
bir sada t 

İki gün evvelkı gazeteler
en biıinde bir san'at müpte· 
ısı uzun bir yazı ya:o:dıktan 
"Jnra sözünü föyle bitiriyor: 

.. Efendim, falan fena , filan 
vi, öteki ince, beriki kaim. 
.klımız Cenabı Hakka ema
et !,, 

Ben bunu okudum, kulağıma 
-latiften tU ses geldi: 

"- Emanet edilen ıey her 
ıe kadar arandı İse de buluna
aadı . ., 

Aşkolsun Polise 1 
Şehirde cerh, katil gibi vak'a 

arın arttığını gören zabıta bir 
ilah toplama ameliyesine baş
amış ve bir bayii silah ta top
amı,. A,kolsun ! Mükemmel 
ş ! •. . L akin şurayı nazardan 
lür tutmamalı .. Erbabı namu
un silahları kolayca toplanır. 
~sıl şerirlerinkini toplamah .. 

Bu silah işi ciddi tutulursa 
. bıta vak'aları yüzde altmış 
zahr. 

Seyyahaız seyahat 
Harici Ticaret ofisi Avrupa-

• bir seyahat tertip etmiş. Lii. 
'İn kimse müracaat etmemi§. 
3unda taıılacak bir şey yok .. 
;ünkü seyahat etmek isteyen 
ıdam Ticaret ofisine değil se
ıahat acentalarına müracaat 
!der. 

Aman dikkat ! 
Dikkat ediyorsunuz ya! Bir 

nüddettir kankesicilerden biç 
1ahsetmiyordum. Çünkü eıfey
::e seyretmişlerdi.. Lakin bir 
caç gündür gene başladılar •. 
Hem bu sefer malül kılığına 
.,:irip insanı kendisine acındı
•anları ve bu suretle her türlü 
tüpheden kendini kurtaranları 
var!.. Aman dikkat edin! 

FELEK 

lstanbulun tramvay ıı;üzergahı ve 
civarı nasıl hemen bütün mühim 
mebani ve müeııeıalln sıranlandıiı 
batlıca cadde ise Bunanın da göze 
çarpan eıki ve yeni, tarihi ve mua
sır binaları ·•y ahudilik., denilen 
yerden batlayıp ·•yetil de nihayet 
bulan yol üzerindedir. 

Şehri ikiye bölen bu yolun kısmı 
izamı foıe halinde, yani kaldırım .. 
sa: olduğundan kıtın fada çamurlu 
ve yazın fazla todudur. Parke kal
dırım ' 'Ulu. cami,, önünden "Setba .. 
ıı., na kadar, yanın kilometre imti
dadında bir mesafe dahilinde ferte
dilmittir. Bu kııım Duraanın reımi 
merkezidir. Burıaanın en ' 41arakte
risk,. binaaı olan kınn~ı tuğ-ladan 
inıa edilmit belediye, dargın gibi a
na caddeye arka11nı dönmüt zira
at ve Osmanlı bankaları, dördüncü 
V aluf hanı ıibi bütün hususi yazı
hanel..-in mecmaı olan kocaman 
ve yam yassı °Koza hanı" mimaride 
sanki baıka biçim tasavvuru imki.n 
aızmıt gibi bir elden çıkınııcasma 

biribirinin qi Maliye, ldarei hususi
siye Adliye daireler~ üstü Milli kü
tüphane, altı mağaza ve garaj ola· 
rak yapılıp sonra postahane olan 
bina, sarıdan baıka renk yokmut gi 
bi bunların hepsinin renai olan aa~ 
rıya boyanmıt sabık Vilayet kona· 
tı, sinemalar, lokantalar, oteller, 
Bursanın iki ibadethanesi, Ulu ve 
Y eıil camiler, hep bu kısım üzerin
dedir. 

9 

Bir kaç sene evvel, ys.lu:z bina 
1 

ihtiyacı dütünülerek ve hiç bir fik
ri tezyiniye riayet edilmeyerek in
t• edilen resmi dairelerin üı1Upauz4 

lukdan, yeknesaklıktan mütevellit 
çirkinliğ-ini bunların arasındaki gİİ· 

zel ve bakımlı park nisbeten izale 
etmektedir. Bir Türk san'atki.rının 
meydana getirmekte olduğu "Gazi 
heykeli., bu parkın ortasında yükse 
lecektir. Beyaz mermerden inıa edi
len kaide ıimdiden ikmal edilmittir. 
Fakat mermer levhalar tamamen bir 
renkte olmadığından bunların ilti
sak nokltalan nazarları fazla yor

makta ve göze güzel görünmemek
tedir. Gönül ister ki bu meydan· 
da ebediyyen merkuz kalacak olan 
bu abidenin her taıı hususi bir itina 
ile intihap edilsin, alelade bir sana
yi ••industrie,, mahsulü değil, bir 
ıan'at nefisesi vücude getirilmesi 
vücubu takdir olunsun. Ümit ede
rim ki kaidenin temin edemediği bu 
arzuyu tunç heykel tatmin edecek
tir. 

"' "' "' 
Şehrin yan sokaklarına girerse-

niz kulaklarmız mütemadi bir ,akır 
tı ile uğ-uldayacaktır. Bu madeni 
sesler İpekli kumaş tezgi.hlarınm ge 
ce ıı;ündüz durmayan iniltileridir. 

Buna bir elektrik bafrikası 

tesis edildikten ve bu suretle kuvvei 
muharrike tedariki kolaylaıtıktan 

sonra bir çok zevat, pek doğru bir 
dütünceye tabi olarak, Fransadaki 
"Ditriç,. fabrikaıından kumaı tez. 
gihları getirtmitler, bunları nerede 
üstü ve yanları kapalı bir yer bul
dularsa oralara, hatti. kendi ikamet
gihlarının avlularma koyarak itlet
meğ-e batlaırutlardır. Bu cihetle ku
matÇılık Bursada birden bire teves
sü ve inkitaf etmittir. Fakat bu ace 
le gayri tabü teve11üün ilk netice
ltti ıu olmuttur: 

"Milliyet,, in Edebi Romanı : 20 

- fSlKlNCI Kı!:iIM -

Bürhan Cahit 
• 

- O pek tabii, fakat çöl or 1 kanmak için kumandanı babası 
tasında kokusu ve rengi bat nın dairesine götürmesini kız
döndürücü bir karanfil görülür lardan birine emretti: 
se o harikülii.de olur değil mi? - Sizi divanhanede bekle-

Zehranın kırmızı, kaim du- rim kumandan! dedi. 
dakları beyaz dişlerini ifta e- Yüzbaşı Celal Şeyhin banyo 
den bir tebessümle gerildi. Mı- dairesinde hazırlanmıt sıcak su 
rıldandı : dan ba,ka Halep iti ince bir ta 

- Çöl bir Donjuvan gönder kım yeni çamaıır buldu .. Dört 
di! aaat fasıla11z dört nala yürüyüı 

Yüzbaşı Celil güldü: ten sonra iliklerine kadar terle 
- Bana göre çöl bir Belkis mitti. Banyo ettikten sonra a-

yarattı. ralarına kuru portakal çiçekle-
Arap yavı·usu kumandanın ri serpilmit boş kokulu çama· 

bununla meşhur Yemen hü- şırları değitti. Suriye adeti üze 
kümdarı, güzelliğile bütün Ara re banyo dairelerinde bulunan 
biıtanı mesteden kadını kastet bergamut kokularından sürün-
tiğini anladı. dü. 

Kızardı. Esmer yüzü dalga Divanhaneye avdet ettiği za 
dalga oldu. man genç kızı görmedi. Müsa-

lçeri girmişlerdi. Genç kız yı ade alıp gitmek istiyordu, ay di 

_ _____ , ·----ı---

1 - Küçük fabrikacılar taksitle 5 R ~ Y • 1 ./4.. ş_ • , A ~,l_ 
~EK•SAZ•AN•D mübayea ettikleri tezgahlarda me- -·---- _ --ı----

vadclı iptidainin bedelini tesviye e- 1 • İ • 1 K A • K l L E 
debilmek için kumaı fiatini asgari 1 ii • • V ·il T A T • A 8 
mikdara tenzlle mecbur olmutlar, 1 i" C A ){~~ J_ 8 T A T L J_. 

2 - Ehemmiyetli "masarifi umu 1C N A 8 J L K • R 8 E R 
ı- ---- -· --- --· ---ı----

miye,, si olan büyük fabrikalar ise ~l E N E • A J T 8 • • K 
bu vaziyet karıısında zararla mal 
sabnak iztırarmda kalııutlardır. 

3 - Halbuki zararda devamın 

maddeten imkanı bulunmadığı cihet 
le farkı fiatı, malların keyfiyetini 
"kalitesini., bozmak suretlle telafi 
ebnek isteyenler çoğ-almı,ır. 

Bursa ipekçiliğini tehdit eden bu 
bil kartısında bir "Mensucat birli
ği,. teıkil ve kaliteyi yükseltmek 
için tedbirler alınmağ-a baılanmıt ve 
iyi mal satmakta devam eclenlet'in ka 
zancı diğ-et'lerine de hüsnü misil 
olduğu için - denilebilir ki - Bur 
sa ipekçiliğinde zuhuru muhakkak 
gibi görülen ani sukutun önü alın

mıttır. 

Fakat, sıkıntı ve gayri tabiilik 
eserleri hili bakidir ve Burıa men· 
sucat fabrikalarının müsait olduk
ları inkişafa mazhar olabilmeleri 
için düıünülecek batlıca tedbir men 
suca! birliğine dahil olanların geniş 
bir fikri itilafta hareket ederek muh 
telif cins malların imalini aralarında 
taksim etmeleri, yani mamulitı bir 
nevi "Standardizasyon,, a tabi tut· 
malarıdır. Fabrikalar bir kaç !fl"Upa 
ayrılıp piyasanın istediği muhtelif 
çeıitlerin imalini ayrı ayn deruhte 
edecek her fabrika her çeşidi imi.1 
etmeyip. ~!!!'yyen bir kaç çeşitle ik· 
tifa ve diğerlerini batka tıh,.~ar.!' 
bırakacak, fakat ayni zamanda be
yinlerinde bir de satıı tetkilitı vü
cude getirecek olurlarsa hem henüz 
imi.I edilemeyen çeşitlerin imalini, 
hem de fiatlerin ıayri tabii sukutu· 
na mini olmağı temin etmiı olur

lar. 
Menfaatlerini müdrik olan Bursa 

meoıucatçrları bu ve buna mümaıil 
tedbirleri almak ve imalatı çoğ-alt

mak için sarfı mesaiden ıeri dur· 
mamakta iseler de bugünkU en bü

yiik ve iktihamı en müşkil dertleri 
elektrik şirketi ile bir türlü uyuıa
mamakta olmalarıdır. Evveli.. fiat 
çok yüksektir ve istihlak edilen e
lektrik kudreti ne kadar fazla olursa 
olıun ayni niıbet üzerinden tediye 
olunmaktadır. Halbuki hemen her 
medeni ıehirde istihlak mikdan faz 
lalaştıkça tenezzül eden bir tarife 
tatbik olunur. Meseli. lsanbulda, 
değil sanayi için hatti tenvirat için 
bile böyle tenez2üle tabi bir tarife 
mer'idir. 

Bu, sanki Bursa sanayiinin inki
şafını meneden ki.fi bir engel değ-il
mit gibi elektrik tirketi kimseye 
sormadan verdifi kararları fabrika
cılara tebliğ ederek bunlarm müt
küllerini ziyadeleıtinnektedir. Me
seli., geçenlerde böye bir karar da
ha vermiıtir: Günet battıktan sonra 
gecenin bilmem kaçına kadar fabri
kalar elektrik kullanmayacaklardır, 

aksi takdirde cereyanları kesilecek 
ve bir daha verilmeyecektir. 

Bu karakuıi hükmün sebebi o 
saatte herkesin tenvirat için elektrik 
kullanmalarl ve cereyanın da umumi 
isihli.kata yetitmemesidir. 

Frenklerin dediğ-i gibi: "dünya
nın en güzel kızı nesi varsa ancak 
onu verebilir.,. Elektrik şirketi de 

vanhanenin geniş pençerelerin 
den içeriye parça parça girmiş, 
bu fark mabedine benziyen sü 
tunlu daireye garip, esraNngiz 
bir manzara vermişti. Kimse 
yoktu. Harem dairesi= giden 
kafesli kısımda bir tek yeşil 
kandil yanıyordu. 

Yüzbaşı Celal pençerenin ge 
niş mermerden kenarına dayan~ 
mıf hurmalıkları, ufukları, meh 
tabı seyrediyordu. • 

Birdenbire arkasında bir a
yak sesi duydu, döndü. Ayın 
içeri giren bafif aydınlığında 
bir hayalet gördü. Beyaz ipek 
bir bornüze sarılmıı, batı kefi
yeli, ayaklarında sandallar, e
linde bir isa ile karıısında du
ran bu gölge Zehradı. 

Genç kız bir adım daha attı, 
ay gözlerine daldı. Bir karanfi
le benziyen ateşin dudakları ha 
reket etti! 

- Belkis geldi, ne yapacak 
sınız. 

Yüzbaşı Celal iki elini uzat 
tı: 

- Bütün meftunları gibi on 
dan a k ve muhabbet istiyxe-

Dünkü şeklin halli 
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Yeni şekil 

Soldan sağa 
1 - Şarkı söylemek (7). Birinci 

(3) 
2 - Avuç içi (3). Devlet kuşu 

(4). 
4 - lri taş (4). Büyük bıçak (4) 
5 - Kan11zhk (5). Müsvedde (3) 
6 - Musiki aleti (2). Zaman (2). 

Süal (2). 
7 - Bat (4). insan (4) 

3 - Uzuvlar (3). Nota (2) A., 
mak (4). 

9 - Pislik (3). Zl (2) . Erkek 
(2) 

10 - it (4). Bağ-ıılama (2). 

11 - Üzüm veren (4). Uzuvlar 

1 - Mecal (5). Fena (4). 

2 - ihtiyarlar meclisi (4). Lü
zumlu (5). 

3 - Maksat, hedef ( 4).. Kedi-
nin düşmanı ( 4). 

4 - Baba kardeıi (5). Nota (2) 

5 - Süal (2). Vermek (3). 

6 - Göndermek (4). 

7 - Köpek (2) ince değil ( 4) . 

8 - Beyaz (2 ). Nida eden (4) .. 

9 - Herke&e bildimıek (4). O
ğul (4). 

10 - Ekşi meyva (5). Hastalık 

(5). 

11 - Bunaklık (4). Nota (2). 

··-·······················-························ 
İrtihal 

Kırk beş ıeneden fazla bir 
zam1n Üsküdarda Fukara 
Bal:ası diye şöhreti olan Dok
tor Hacı Hüsnü Bey vefat 
etmiotir. Namazı bugün Yeni 
Camide kılınarak Tunus Ba
ğmdak} medfeni mahsusuna 
defnedilecektir. 

Allah Rahmet Eyleye 

ne kadar cereyanl varQ ancak onu 

verebilir. iyi amma Buna ıehrinde 
elektrik tevzii imtiyazına sahip olan 

Franaızlarm daha fazla elektrik'i 
yoktur diye üç, beş ve hatta on mis 
li tevessü ve inkişafa müsait olan 

türk ipekçiliği, Türk sanayii bu zeva 

bn keyfini mi bekleyeceklerdir.? 
EN. E. 

ğim. 

Ayın ince gölgesinde beyaz 
bornözü ile bir bulut gibi yü
rüyen ı:enç kız ellerini uzattı. 
Kurşuni aydınlıkta yüzbaşı Ce
lal bu çıplak kollarını bilekle
Zehranın omuzlarını örten bor 
rinden yakaladı. 

Bir kuş heyecanile silkin~n 
nöz hoş bir İpek hışırtısı ile a
yaklarına kadar düştü. 

Ve iki küçük, fakat kuvvetli, 
asabi el genç zabitin yakasına 
sarıldı. İki gölge pençerenin ö
nünden uzaklaıtı. Ayın müte
ceuis kurıuni gözlerinden kur 
tulan bu gölgeler büyük bir sü 
tunun önündeki sedirde karanlı 
ğa gömüldüler. 

"' "' "' 
Yüzbaıı Celal gece yansına 

doğru T edmür Aynilkum a
rasındaki sarp çöl yolunu geli
şinden daha sür'atli bir yürü. 
yüşle geçti. 

{Aynilkum) a geldiği zaman 
arkadaşları ve Şeyh Sadun onu 
gazinoda bekliyorlardı. 

Hepsi bu sür'ate ve mukave· 
mete b"yret ettiler 

Yaz me~slml için 

BEBEK'te 

Kira fi~ falı 
Fotograf Dalyan önUnde Selp Bey 

yalısı möbllell olarak ki
ralıktır. Darunundakllere 

Cemil, Melii.hatin saçlarını 
okşadı: 

- Evlenirsen, mes'ut olur 
musun? dedi. 

Melahat, kesik saçlı başını 
salladı: 

- Cemilim, dedi, sen biri
cik insansın vallahi .. Sen yok 
musun sen? Sen canımın ıçı
sin. Kırk bin Melahat feda ol
sun sana .. 

Cemil durdu. Metresinin bu 
konuşma tarzını dütündü. 

Melii.hatle beraber oturmağa 
başladığı zaman, onunla bir 
gün evleneceğini hiç batırma 
getirmemi9ti. Fakat Melahat 
öyle yumuşak huylu, öyle mu
habbetli ve tatlı bir kadındı ki, 
vaziyeti nihayet kanunileştir· 
meğe karar vermişti. 

Melahat, Cemilin düşündü
ğünü görünce, kararından vaz 
geçer, diye endife etti: 

- Evlenirsek, görürsün Me 
li.batini .. Nasıl kuzu gibi bir 
kadın olacak. Bir emrinden kıl 
kadar dıtarıya çıkarsam Mela
hat demesinler bana .. 

Cemilin düşündüğü metresi
nin konutma tarzı idi. Fakat 
Melahat vadediyordu: 

Mademki evleneceğiz. 
Ben kocamın karısı için yüzü 
kızarma11nı istemem. Dilimi de 
düzelteceğim . 

O sırada kapı çalındı. Cemil 
açmağa giderken Melahat kıya 
fetini düzeltti. Dudağını boya
dı ve ayni zamanda da kapıya 
kulak verdi: 

=-- Vay Asaf, hoş geldin! 
Cel içeti, ;•I J~eri! 

Asaf Cemilin idadi ark;;.~·;!,.~ 
rından biri idi ve doktordu. 

Cemil arkadaşını salona al
dı. Dereden tepeden konuştu
lar ve izdivaçtan bahsettiler. 
Melahat kahve pişirmeğe çıktı 
ğı zaman, Asaf tavsiye etti: 

- Melahat Hanımı ben sol 
gunca gördüm. Biraz da öksü
rüyor. Onu şöyle bir iki ay a
çık bavalı bir yere gönder. 

Nasıl olmuştu da, Cemil bu
nu düşünememitti? Bu suretle 
iki mesele birden hallediliyor· 
du. Hem Melahatin sıhhati, 
hem de dili düzelmiş olacaktı . 

Büyükderede bir teyzesi var 
dı. Mütevazi iradı ile geçiniyor 
du. Kocası üç. sene evvel ölen 
otuz iki yaşlarında bir kadın .. 1 
Melıi.hati pek ala onun yanına 
gönderebilirdi. 

Ertesi gün Melahatle Büyük 
dereye gittiler ve Cemil müs- ı 
takhel zevcesini teyzesinin ya
nında bıraktı. 

Aradan bir ay geçti. Cemil 
haftada bir Büyükdereye gidi· 
yor, teyzesini ve Melhati ğez
meğe götürüyordu. lstanbulda 
ki itleri her zaman Büyükdere
de oturmasına manidi. 

Bir gün Sirkeciden geçerken, 
kahvenin birinden bir delikanlı 
bağırdı: 

- Cemil, Cemil.. 
Cemil başını çevirdi. Kahve 

den kendisini çağıran delikan
lıyı gördü: 

- Vay İrfan! Sen buralarda J 

mısın? ı 

Kumandan çok yorgundu. 
Şeyh Sadun ile mülazım Rifat 
tan maada arkadaşları hemen 
dairelerine çekildiler. 

Mülazım Rifat ona odasına 
kadar refakat etti. 

Ayrılırken: 
- Yüzbaşım, dedi. Bu ak

şam hususi bir posta geldi. Ar 
kadaşlara söylemedim. Kapalı 
bir zarf var. 

Genç erkini harp arkadaşı
nın koynundan çıkardığı zarfı 
merakla aldı. 

- Gel, otur biraz. 
Kuvvetli karpit lambasının 

beyaz ışığında iki asker batı 
birleşti. Mühürlü emri okudu
lar. 

" Seferberlik emri gelmiştir. 
Emre amade olunuz, ii.şair üze 
rindeki nezaretinizi kuvvetlen
diriniz. ,, 

lki bat ayni zamanda kalktı, 
iki el gayri ihtiyari bir hareket 
le biribirine uzandı. 

-Harp! 
-Harp! 
Mülazım Rifat çok sevdiği ar 

kadaşının yüzüne bakıyordu. 

- Gel otur bir kahve iç ya· 
hul.. 

Cemil, çoktandır görmediği 
eski mektep arkadatı İrfanın 
ikram ettiği kahveyi reddetme 
di. 

- Sen şimdi nerelerdesin? 

- Ben timdi Büyükderede 
oturuyorum. Beykozda bir dal 
yanım var. Onunla uğraşıyo
rum. lstanbula indim. Bazı u
fak tefek şeyler alacağım. Biri 
si gelecek, onu bekliyordum. 
Sen geçtin? 

- Vallahi İrfan, seni görmi 
yeli epey zaman oldu değil mi? 
Hiç değifmemişsin, eıki kadın 
avcısı İrfan neyse yine osun. 

O sırada kahvenin önünden 
genç bir kadın geçmişti. Cemil: 

- Bak, dedi, şu geçen kadın 
bile dikkatle sana baktı. Kim 
bilir, Büyükderede ne kadar ca 
nın sıkılıyor. 

- Hiç te canım sıkılmıyor 

birader. Orada Mecit isminde 
bir arkadaşım var. Üç hafta ev 
ve) iki hemşire ile tanış tık. EV· 
velii. kendilerini ağır satmak is 
tediler. Sonradan işi düzelttik. 
Büyüğü üç sene evvel kocasın
dan bo,anmıf. Amma küçüğü 
şekermi şeker .. Külhanbeyi gi
bi bir konuşması var ki, dehşet 
li boşuma gidiyor. Kfçüğü be
nim, büyüğü de Mecıdin .. Dur 
sana resimlerini de göstereyim. 

mUracaat 

İstanbul 
tinden: 

Tramvay Şirke-

Otobüs seyrüseferi 
Beşiktaş ile ( Maçka tari

kile) Harbiye arasında işle
mekte o'an otobüs seferle· 
rinin Taksim meydanına ka
dar temdit edildiğini müdi
ri)"et abalii muhteremeye ilin 
ile kesbi şeref eyler. 

Bu hat, Beyoğlu ile Boğaziçi 
ve Üsküdar arasında Betiktaş 
vapur iskelesinden deniz mü
nakalatını kolaylaştırmakta

dır. 

Seferler, Beşiktaşta vapur 
iskelesi yanında, ve Beyoğ· 
!unda Taksim meydanında 
Tramvay durağı yanındaki 
mahallerde asılı saatlerde 
gösterilen zamanlarda ve tam 
on dakika fasıla ile icra o'.un
maktadır. 

Hareket zamanları: 
Taksimden ilk hareket saat 7,30 

., Son ., " 20,30 
Beşik taştan ilk hareket saat 7,10 

., Son ,, " 20,5':) 
Seferler seri ve rahattır. 

Davetler 

322-326 do~umlulara 
Cihangir Askerlik ıubesi Riyase-

lrfan iç ceplerini yokladı ve tinden: 322 ili. 326 Doğ-umlular ve 
seyyar fotoğrafçılara çıkartı!- bunlarla muameleye tabi tutulan 
mış bir resim gösterdi. Cemil Piyade, Levazım, Senayii harbiye 
ne görsün? sınıflarına mensup olan orta ehliyet 

1 : .ı • k 1 M nameliler 30 Haziran 931 tarihine 
rfaiı ı:>na.o.: .!a~ o unu ~- kadar berayi sevk ıubeye müracaat

lii.hatin, sol kolunu da t~· · illi'!.. gelmeyenler hakkında ahkamı 
nin beline dolamı§, hep bera- ı ı..;nu"nrye tati>!!! olunacağı ili.n olu-
ber öyle bir resim çıkartmıılar. nur. -~ 

1J 
SİGORTA ŞİRKETİ 

Türkiye İş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. 

' 

·Telefon: ı Telgraf: 
lst. 531 İmtiyaz 

düşünüyor musunuz 
Muallim Ahmet Halit kitaphanesi, milletimiz 
için faydah olacak bir seri sıhhi kitaplar ha
zırlaımşbr • .8unlard,11n birincisi "Dr. Pauchet,, nin 

Genç kalınız! 
isimli eseridir. Bu kitabı okursanız en az yirmi 
sene fazla yaıayacağınızdan emin olabilirsiniz. 

Saadet yolu 
Aym muharririn diğer kıymetli bir eseri olup 
hayatınızı saadetle geçirtecek bir kitaptır. 

Çocuk 
Hayata nasıl hazırlanmalı? 

Bu kitap da ayni muharririndir. Muallimler, mürebiler, 
analar ve ;,abalar bu kitabı ezber edeceklerdir. Bu eser
ler maddi ve manevi hayatımızda inkilap yapacaklardır 

On gün sonra arayınız 
Birdenbit·e duraladı. Gülümse
di. 

- Ne var Rifat. 
-Yüzbaşım yarıtı z ferle bi 

tirdiniz. 

- Ne demek istedin Rifat. 
Genç mülazım elini uzattı. 

Bir ucu kumandanın yakasının 
içine dalmış uzun, siyah bir tel 
saçı kopumaktan korkarak ya 
vaş yavaş çeke çeke çıkardı. 
Lambanın aydınlığına tuttu. 

- Tedmür hatırası değil mi 
yüzbaşım. 

Genç erkani harp kızarmıştı. 
Hiç bir ıey gizle,nediği arkada 
şının yanında ilk defa utandığı 
hissediyordu. İri yeşil gözlerini 
çerçeveliyen kirpikleri titredi, 
göz kapakları yavaı yavaş indi. 

Sükütu bozan mülazımın se
si oldu: 

- Şeyh Sadun bu gece bize 
Avrupadaki harp havadisinden 
çok vii.kıfane bahsetti yüzba
şım . Bu adam muhakkak Be
ruttaki, Şamdaki ecnebi mües
sesolerile alakadar. Ve bizi.ın 
harbe girmemizi bekliyor. 

Yüzbatı Celalin yükselen 
göz bebekleri altında yine o 
kuvvetli, sert bakıtları görün· 
dü: 

- Bekler ve ister, dedi. Fa· 
kat bu arzu onun hayallerini 
kana boyamaktan başka bir ne 
tice vermiyecek. 

İki arkadaş bu vaziyet üzeri
ne geç vakite kadar konuştu-· 
lar. 

Mülazım Rifat dairesine gı
derken, kumandan sordu: 

- Şeyh Sadunun yattığı yer 
de nöbetçiler vardır ya. 

- Tabii. Mülazım Sedadın 
odasında miaafir ettik. Çifte 
nöbetçi var. 

- Sedat nerede? 
- 'Dün Birüssadefo gitm;~-

ti. Yarın erken gelir. 
- Haydi geceler hayır .. 
- Hayırlı olsun yüzbaşırn·· 
. .. Ertesi gün misafirine gazi 

noda çay içiren kumandan Ha
lepten gelen bu haberden bah
setmedi 

(Bitmedi) 

~~~:__~~~~~~~~~~~~~~~---~---------------------------------------
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Solda Mescidi Aksa öniinc'e · i kalabalık, sağda cenaze alayı ve tabut 
• Sabık Hicaz kralı ve ş'mdiki Irak kralı Feysal Hz.nin pederi Hüsey;n'ın Ammanda 

ı·cf~ ı ettiği yazı'.m şb. Yukariki resim merhum krala Kudüs'te yapılan cenne merasimini 
& stermektedir. Kralın nişı Camü Ömer'de defnedilmişt~ 

Yeni Fransız reisicumhuru 
M. Paul Doumer meçhul aı· 
kerin mezarındaki daimi a\e
vi yaktı. 

Diinga güzeli intihap edi
len Mis B•lçikanın geni 

bir resmi 

ÇOCUK 

"İtalyan edebiyatının baba
sı., denilen Dante Alighieri 
1265 le doğmutlur ve memle
ket e,rafından birinin çocuğu
dur. Daha küçük ya_ • ı iken 
müstesna bir zeka eseri gösteri 1 
yordu. 

Daha dokuz ya,ında iken Be 
' 

atrice İsminde bir kızı sevdi ve 
Beatrice bir gün hastalandı ve 
onun için tiirler yazdı. Lakin 
öldü. Dante uzun zamanlar te
sellisiz kaldı. 

Kederini avutmak için kitap 

1 m J Muhabir mektupları 1 

Faydalı ve suyu mc: 
zul bir nehir 

Ceyhanın köprüsü olmadığın 
münakalat nasıl yapılır? 

Ct1ghan'da Bt1ledige dafresi 

CEYHAN - Çukur Ova, Nehrin tahrib 
kendi ismindeki COfgun bir neh 
rin sol sahilinde eski devrin ti
kayetlerini terennüm eden bu 
Tlirk diyarı insanda atk ve il
ham uyandıran sehhar bir kuv
veti haizdir. 

Tarihçesi 
Bundan 80 sene evvel Koban 

Dinyester ve Dinyeper sahille· 
rinden hicret eden, lımail Efen 
di namında bir zatın riyaaetile 
lstanbula gelen 70,000 nüfus-

Menbaını Maraı t 
dan alan bu m"§hur n 
dan soldan Savrun, 
Menin ve Karaçay na 
bir çok dereler de karı 
ta§hğı zaman müthiş 
yapmaktadır. 

Bu sene sathı tabi 
buçuk metre yükseler 
atı harap eylemit ve 
köyleri aç ve sefil bir 
muştur! 

~....,.V-ir luk bir nogay tayfası bu ...... 
') ~·· 1 kasabayı tesis eylemişlerdir. 

Bu kadar faydalı 
mebzul bir nehir Mısı 
yaz bir arazinin orta 
kıp dururken bundan 
yerine zarar görmek 
ve müthit bir hadise o 
sıl garibi şura11dır ki, 
him bir su mevcut ik 
yağmur duasına çık 

-..;!ı.ı+J.JI Köyün ismini bidayette 

AA~lllW~~ Kubşah koymuşlarsa da na· 
hiyeye kalbedilen Y arauvat 
ve kaza haline ifrağ olununca

~P;,"'.!11 
~"-'!.t/1....l.: .......-:: da Urfiye ve badehu da Hamidi 

lara daldı. On üçüncü asırda 

herkesin ' öğrendiği latinceyi 
mükemmelen öğrendikten bat· 
ka Yunancayı da öğrendi. O 
zamanlar çok kimseler latince-

ye tesmiye olunmuıbilahara da 
Ceyhana tebdil edilmiştir. No
gaylar Kafkasya ve Rusyadan 
bizim memleketlerimize çerkes 
lerin zulmünden hicret eylemiş 
lerdir. Buradaki camii reisleri 
İsmail Efendi yaptırmııtır. No 
gaylar Türk olup şim .~j 200 ka 
dar kalmıılardır. Nogaylar e
zelden asri olup kız:lar ve deli
'canlılar bir arada musika çala· 
ı ak dana ederler ve at besle-

' mekle şöhret kazanırlardı. 

Eğer Osmaniye ci 
Araplıdan kanallar 
cesim nehir Ceyhan v 
ye ovalarına akıtılmış 
yağmur duasına lüzu 
ne de bu gibi tahribat 
bırakılmış olur! Evve 
sen bu kanallar mev 
mururu zamanla ve 
lık yüzünden dolmuş 
bolmuştur. Ve halen 
mevcuttur. Maahaza 

J:;ransada Naat mıntakasında Saint Phılibert isminde bir 
·tııezzUh gemisinin içindeki yolcularla beraber battığını ve 
:cnezı:ühten avdet eden kadın, erkek ve çocuk yüzlerce 
1ıısanın boğulduğunu yazmıttık. Yukarıki resim denizden 
10ıılanan cesetlerden bazıları"• gösterm,ktedir. 

Münihteki hayvanat bahçe· 
sinde bir fil çukura düşmüş
tn. Fili oradan çıkarmak 
haylı miifkil olmuş ve bir 
itfaiye müfrezesi vinç getir
mek mecburiyetinde kalmıştır. 

Amerikada, Kaliforniyada 
Alhambra yüksek tedrisat 
mektebi bir postacılık müsa
bakası açmıştı. Bu müsaba
kaya yüz elli genç kız ~ti
rak etti. 

Eski saray çocuklara 
~ F'ransanın Akdeniz filosuna mensup otuz beş parça ge_m~ verildi 
t lls .s3hil!eriode manevra y~ptı Bu manevral.er esnasın~• ıkı MADRtT, 22 (A.A.) _ Ma 
~Ot~ıto çarpışmıştı. Yukarıkı resim, bu torpıto!ardan bır ta· !iye Nazırı, krala ait emval ve 
esınin halini göstermektedtr. emlakin müsaderesi komisyonu 

Geçenlerde Amerika da 
Galveston fehrinde Mis Bel
çika dünya güzeli olarak İn· 

tihap edilıniıti. Bu resim 

Norveç, Danimarka, İsveç, 
Almanya, Belçika, Fransa 

güzellerinin Galveston'a git

mek llzere Nevyorka uğra· 

dıkları aırada çekilmiştir. 

•• 

ltalyada nüfus tahriri Bir artist öldü na riyaset etmiştir. Komisyon, 
ROMA, 23 (A.A.) - Bu Segovic'deki Rio-Frio sarayı Bu ay içinde Romanyııda 

~~!tııııarda yapılan nüfus tah· PARIS, 23 ( A. A. ) ile müıtemilatmı mektepleri ta kral ikinci Karolun tahta 
ltı neticelerine göre ltaly•· Odeon tiyatroıunda blltün til edilen çocuklara tahıis etme geçişinin ilk yıl dönümü tes-
tıı en kalabalık mıntakasının klisik rolleri oynanııı olan le karar vermiıtir. it edilji. Bu m1nasebetb 
1 Oıtıbardis eyaleti olduğu an· güzel art:İlt "Renee Pieray 'd h Kralın tayyare il~ indiği yere 
~~lıı:ıııtır. Filhakika bu h~- " Irlanda a ummayi 
f'1ıoin nufusu 5,526,520 kı· 35 yaşında olduğu halde bir kılai bir taş dikil:!i. Mera5İm ayni 
~~tn ibaret bulunmaktadır. otomobil kazasında aldığı zamanda beynelmilel tayya· 

yi bilirler, fakat Yunancayı bil 
meJ:lerdi. 

İtalya bu vakitlerde ikiye ay
nlmııtı. iki parti mevki iktida 
ra geçmek için boğuşuyorlar-

ı:ıı..d fu ki ır·u t' · d Dubl:n 23 (A.A.) - Hum.· · "" an sonra nu s ço u yara ne ıceaın e 6lmllıtür. recilir kongresinin küşat res· sek mevkiler işgal etti. Ecnebi 
'libıırite Venedik ve Sicilya "Renee Piorny., milstemleke mayi kılainin tevessüne mani mine de te~adüf e:liyordu. prensler nezdine sefir tayin e-
~clıtıektedir Venedik mınta· k" d b olmak için ziraat neZlral:i dildi. Floransede ba' hakimlik 
~~ · 431 er anın an irinin zevcesi 1 Yu'{arıda Kral Karo! ı'le oglu Y ~~•ının nufusu 4, 110, ve şimali Irlandadan cenubi r· · yaptı. 
->tcı"I 3 960 860 k' . l idi. Altı yaşında bı'r kız h 1 h M' ı· . ' Yanın ışı o a· landaya er türü ayvan prens ' Ş! ın ın~raMm::.e çe· Fakat bu •ehirde kendi parti 
~~ ' , b k s 

tespit edilmiştir ıra mıştır sevkivatını m~nelmiştir. kilen res:ni si. beyazlar ve siyahlar diye iki 
~----~...;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

1 
C~!ln nehri rafla tekrar yapmak i 

Ceyhan nehri şimdiyi! kadar · mevcuttur. H üküme 
emsali görülmedik derecelerde mühim kanai~ .. ;-; ~~tır 
iki defa tuğyan ederek bütün ri faydalı bir hale g_t 
köyleri suya garkeylemiş ve ka kın ebedi ve azim şük 
sabanın içine kadar giı·miştir. zanmış olur. 
Nehrin aağ sahili münhat oldu Bir köprü 
ğundan en çok tahribatı o taraf 
taki arazide yapmıştır. Sular 
birdenbire kabarmış ve kaçma 
ğa meydan kalmamış olduğun
dan kadın erkek kundaktaki sa 
bi çocuklarile ağaçlara çıkmış
lar ve 12 gün dallar üzerinde 
kalmıılarôır. Bu sırada Ceyha
nın fedakar halkı ıimdiki Halk 
fırkası idare reisi Hamdi Bey 
başta olduğu halde kayıklarla 
ağaçlara iltica eylemit olan hal 
ka yiyecek taııyarak anları mu 
hakkak bir ölümden kurtarmış 
!ardır. 

ye ayrılmıftı. Siyahlar, beyaz 
!arın hakkından gelmek için 
Sicilya kralına müracaat etmiı 
!erdi. 

Dante bu vaziyette kaçmak
tan başka seli.met görmedi. On 
dan sonra bir menfa hayatı ya
şadı. Memleket memleket do
laşıyordu. Bilhassa Fransaya 
gitti. Orada prensler kendisine 
çok itibar gösterdiler. 

O vakitler, ismini layemut 
kılan eaerlerir.i yazmağa başla 
dı. Bunlardan bir tanesi La Di· 
vine Comedie dir. Bu muazzam 
şiir kitabında Dante kendisini 
Virgile tarafından ahrete götü. 
rülmüt farzeder. Dante Virgi
le'nin delaletile cenneti dolaıı
vor ve orada Beatrice'I, eaki 
sevgilisini buluyor. Cennetten 
araf mahalline iniyor, oradan 
da cehenneme! 

Dante cehennemdeki manza
rayı kuvvetle tasvir ediyor. Ce 
hennemdeki adamlar da, kendi 
sine fenalık eden adamlardll". 
Dante bu eseri yazdıktan az 
sonra 1321 de ölmüştiir. 

Ceyhanın köprüsü 
dan dolayı üzerinde 
kayık denilen bir ne 
yapılmaktadır. Bu yü 
sene insan ve hayvan 
olmaktadır. Gerek ka 
ve gerekse civar kaza 
gelmek için bir değil 
ye ıiddetle ihtiyaç 
zaman Ceyhan kaza& 
yade inkişafa mazhar 
asrı medeniyette hala 
yıklarla nehirl~ri geç 
vi muhafazakarlıktır. 

Muhareb 
Küçilk Cemil, 

babasına muharebe 
başlaıiığını sordu. B 
lattı: 

- Farzet ki, 
Fransa ile geçinem 

Bu sırada çocug 
si sözi kesti: 

- Ayol, onlar 
Hiç geçinmez olur! 

- Canım, ben d 
diyorum, misal bul 

Misal amma, 
yanlıt düşllnmeğe 
sun. 

- Yok canım, 
olur mu? 

- Olur .•• 
Olmaz canı 

- Olur, olur, 
- O!maz, olına 
Küçük Cemil 

it büyüyor, dedi ki 

- Anladım ba 
rebenin nasıl çıtdı 

dım 
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6 . .flLLlYET PERŞEMBE 25 HAzlRAN 1931 

M,~l,g~--NJ-3-ay kıiytida kal~n bir ı_K_ADIN_ 
Şilt maçlarının dömi ceset bulundu .. ~:..,.'::zru.-ı:. 

El Mizah • 

Hasis 

f • ı• (Başı 1 inci sahifede) nın tavnini lüz11mlu görmü,tür. anu ettiğiniz kadar toz şe-
JDa 1 cumaya n polise ihbarı keyfiye edilmi,tir. Kadının baıında fes ve belinde §81 ker ilave ediniz. Ayrıca bat-

Kugu başında bulunması, ekseriyetle Ok meydanın Iea bir tarafa aıkbğınız beş 

Haııi•in biri çorba içiyor
mu1- Bir kaşık almıı. Ondan 
ıonra tabağının üzerine eği
lerek birden bire ağlamağa 
baılamıf. Karısı fqırmış; 

Beşiktaş klübü Şilt maçlarından çekildi. 
Fener bahçe aynı günde kendi stadyom
lannda Kurtuluş takımı ile bir çalışma 

maçı yapacak 
Yarın Taksim stadyumunda 

Galatasaray ve lstanbulspor 
takımları karıılaıacaklar ve 
tilt maçlarının dömi fiıı.lini 
oynayacaklardır. 

Malumdur iri bu iki takım 
ııeçen hafta kar§ılatmı,Iar ve 
berabere kalmıtlardı. 

Yarın bu iki rakip tekrar kar 
plaşacaklar ve eğer gene bera
bere kalırlarsa bu sefer oyun 
temdit edilecektir. 

Bu oyun ~ilt maçları üzerin
de müessir olacağı için her iki 
takını da bu maça lazım gelen 
ehemmiyeti atfetmeleri lazım 
değil elzemdir. 

Ayni günde oynanması icap 
eden Fener - Beıiktaş maçı Be 
tiktaş kulübünün maçtan istin· 
kaf etmes! üzerine bU maç y;:: 

• p;lmiyacaktır. Sarı siyahlıların 
maçtan istinkaf etmesine sebep 
oyunculardan Hüsnü, Adnan, 
Rüttü ve bir kaç kitinin daha 
oyun oynayamayacak bir şekil 
de bulunmasındandır. Vaziyet 
böyle olduğuna göre Fener ra
kipsiz finale kalıyor demektir. 
Galatasaray • İstanbulspor ma
çının galibi ile Fener oynaya
cak, neticeyi hangi takım kaza 
nırsa Şildi onlar alacaktır. 

Bu şekil üzerine Fener cuma 
günü maçsız kalmamak için 
kendi sahalarından Kurtuluş ta 
kımı ile biı· çalışma müsabaka
sı yapacaktır. 

Sah günü çıkan ve "Muhte
lit takımımız hazırlığa baılı
yor,. serlavhalı yazıda Befik
taş kaptanı Hüsnünün resmi· 
nin altına sehven (Muhteliti 
teşkil edecek olan takımın kap 
t;m: Hüsnü) diye yazılmıştır. 

Bununı aslı (Muhteliti t~kil e
decek olan takımlardan Bqik-' 
taş takımı kaptanı Hüsnü) dür. 
Bunu tashih eder ve karilerim
den af dilerim. 

M. ö. 

Şilt maçları 
İstanbul futbol heyetinden: 
26, 6 / 1931 tarihinde icra e

dilecek Şlld maçlan: 

Galatasaray - İstanbul spor 
saat 16,30 

Beşiktaı kulübü 9ilt maçla
rından çekildiğini bildirdiğin
den F enerbahçe - Beşiktaş ma
çı icra edilmeyecektir. 

Dikkat: Takımlu vr.ktl D"ru
ay~~ hh1~da buİunmaları 
ftzımdır. Berabere kalan takım 
lar on beşer dakikadan iki haf
taym temdit edilecektir. 

Muhafız Gücü 
bisikletçHeri 

GÜMÜŞHANE, 24 A.A. -

Muhafız Gücü bisikletlileri 
programlarını muvaffakıyetle 

tatbik ederek dün şehrimize 

gelmitlerdir. Bisikletliler vila
yet erkanı, belediye ve Halk 
fırkası reislerile zabitler, genç
ler birliği sporcular tarafından 
bisiklet otomobil ve atlı olarak 
Wi kilometre mesafeden istik
bal edildiler. Sporcular, büyük 
bir intizamla şarkı söyleyerek 
şehre girdiler. Sporcular şerefi
ne biı· ziyafet verilmiş, spor ve 
sporcularımızın muvaffakıyeti 
hakkında hararetli nutuklar 
söylenmiştir. 

Tütün inhisarı Umu
n;ıiidirliğinden: -- -A 

mı 
1-6-931 tarihinde ilan olunup pazarlıkla mübayaasına baş· 

lamlan (10,000) k lo yerli lannaba ait şartname tadil edilmiş 
olduğundan mezkür kınnaba talip olanların şartnameyi gör
mek için her gün ve pazarlık için de (500)lira teminatı mu
vakkate akçelerile beraber 29 haziran 931 pazartesi günü 
saat (10,1/2) de Galatada mübayaat komisyonuna müracaatları. 

Tütün inhisarı Umumi 
müdürlüğünden: 

Azap kapı Levazım anbarında mevcut hurda Akkllmüla
tlir, Dinamo Şanjuman ve saireden ibaret 16 kalem muhte· 
lif hurda pazarlık suretile eşya satılacaktır. Talipler ( 15) 
lira teminat akçelerile beraber ( 4-7-931 ) cumartesi günü 
eaat (ll)ie Galatada mübayaat komisyonuna ve eşyayı gör
mek iç:n de Azap kapı anbarma müracaatları. 

Hllliyet'in tefrikası: 66 

Çarls Baker bilaihtiyar arka 
daşını omuzundan yakaladı: 

- Ne yapıyorsun ayol !Hem 
kendini mahvedeceksin, hem 
de Kerimeyi kaybedeceksin! 

Kadri Bey dostunun mavi 
gözlerinin içine bakarak cevap 
verdi: 

-Yok merak etme! Onu ne 
yapıp yapıp ele geçirmeliyim. 
Onsuz yaşayamam. Arkamdan 
atlılar kovalarken ben onları u 
nutmuştuın. bile .. Aklımda, fik 
rimde yalnız Kerime vardı. Ö
nümde o vardı. Ona yaklaşma
ğa çalışıyordum. Atla uçuru· 
mu aştığım zaman uçurumun ö 
te tarafında o beni bekliyor 
zannediyordum. Daha doğrusu 
ne yaptığımı bilmiyordum. 
Hep Kerimen.in sesini duyar 
gibi oluyordum: Sanki gözleri 
ya icinde beni im 

rıyor zannediyordum. Onu na
sıl anlatayım... Kerime bana 
ekmek gibi, su gibi lazımdır. 

- Öyle amma şimdi İbra
him Beyin evine gitmeğe kal
kışırsan ikiniz de mahvedersi
niz.. · 

-Ne oluua olııun ! Her şeyi 
göze aldıracağım .. Eğer bana. 
bir hal olursa sen Kerimye yar 
dım edebilirsin, hem de etmeli 

• 1 
sın .. 

Kadi Bey dostunun elini mu 
habbetle tuttu. Çarla Baker 
bir müddet önüne baktı, sonra 
karar vermt bir adam tavru ile 
şu cevabı verdi: 

- Bu itte senin hayatını teh 
likeye atmanda mina yoktur. 
Senin yapacağını belki ben de 
yapabilirim. Benim sana tekli
fim fUdur: Ben bahçıvan kıyafe 

daki boıtanlarda oturan bahçıvanla- ı· 
Zabıta keyfiyete muttali olur ol- ımonun suyunu yavaş yavaf 

h ku ba 1 rın kadınlarının giydiği kıyafettir. ve çalkamaaa devam ederek 
ınaz, emen yunun şına gidi - • Polisler bu cebheden de tetkikata 
mİ1, bir itfaiye motörü celbedilıni• yumurta sarısına karıttırınız. · " baılanu,lardır. Ok meydanuıdaki 
kuyunun suwu bo•altılını .... r. Bu o umurtanın bey&•l•rını ' ' .~ bütün evlerde tahkikat yapılmıf. S nra Y ~ n 
suretle kokan çuval da bin bir itina k Ek B çalkayarak ko~pu'"rtu~nüz ve 

Beyoğlu mer ez memuru rem . 
ile çıkarılmııtır. d a· t bizzat bu cinayet ta.bkikatile ""'§- sarıya ilave e iniz. ır ep-

Çu'tJalda kadın cesedi 
Cuval çıkardrnca açılını!, ve için

de 60-60 ya,larında olduğu tahmin 
edilen bir kadın cesedi çıkarılmı9tır. 
Polio bu va2iyet karııomda derhal 
faaliyete geçmi,, bir taraftan ikinci 
fube cinayet maaaır, diğer taraftan 
müddei umumilik haberdar edilınİ§
tir .. Cinayet masası mutahaısııı 0-
mer Lutfi Beyle müddei umumi mu 
avini Kamil Bey vak'a mahalline 
gelmi,lerdir. 

ıul olmak üzere Kaıımpaıaya git- siyi yağlayınız. Yumurtaları 
mi! ve ııece geç vakte kadar mefgul döklınü:ı:. Fırına verini:ı:. 

Cinayet yeni değil.-
Polis bu eonada bir doktor celbe

derek, ce•edi muayene ettirmiı, dok .. 
tor cesedin iki buçuk, üç aydan beri 
kuyuda ka!dıimı, naııl öldürüldüğü 
nün böyle sathi bir muayene ile anla 
şılamayacağını~ 'il!Sedin !ltmlt ve et 
~a!j ve~l)'~ni değiıtirmiş olması 
dolayısile, kiınıe tarafından kolayca 
tethisi imkinı olmadığını söylemi§ .. 
tir. 

Leman Hanım olmasın?/!. 
Polis bu vaziyet karşmnda iki 

üç ay evvel kaybolmuş kadınlar üze
rinde tetkikat yapnuya batlamt§. Ce 
sedi bulunan kadının bundan iki üç 
ay evvel Dolapderedeki eYinden kay 
bolan Leman hanıma ait olma11 ih
timalini dütünerek, Leman hanımın 
hüviyeti üzerinde tetkikata batlamıt 
tır. Fakat cesedin Leman hanıma 

ait olmadığı derhal anlatılmıttır. 

Öldiirülen kadın kim? 
Polis cesedin üzerindeki esrar 

perdesinin kalkman için evvelemir
de ceıedi bulunan kadının hüviyeti-

Ana katili hakkında 
tahkikat 

Bundan bir kaç ay evvel lz
mirde Basmahanede Tokatlı 

olmu,ıur. 

Son dakika 
Gece geç vakit aldığmu:ı: maliima

lo nazaran maktul kadının hüviyeti 
taayyün •tmit, kailin de kim olduğu 
anlqılmııır. 

Maktul kadın Sıvaılı Zeynep ha
nımdır. Zeynep hanım parasına ta
maan öldürülmüttür. Evvela boğul
mu:ı, ~nra çuvala konulmuı, ve ku
yuya atılmıftıi'. Sıvaılı Zeynep ha
nım Tursun ismindeki İcardegi ile ls
tanbula 9 uncu ilk mektepte hademe 
olan bir hemıehriıılnin yanına gel
mit, bir gün mektepte kalmı§, •on-· 
ra ka1bolınu9tur. O zaman şimdi .... -
Tekirdağında bulunan kardeşi Tur-
sun polise müracaatla Zeynep hanı
mın kaybolduğunu haber vermittir. 

Gece yansına kadar bu mülhit 
cinayetin tahlrikatile meşgul olan 
Müddei umumi muavini Kamil Bey 
katillerin hüviyetini tesbit ve izleri
ni tayine muvaffak olmuıur. 

Adli ahkikati iıkal etmemek için 
daha fazla tafsilat vermiyoruz. 

Bir cinayet daha/ 
Ak,am geç vakit bir cinayet daha 

olmuf, Un Kapanında bir sandal i

çinde bir alacak meaeleıinden dola
yı Hüseyin oflu Sadık isminde bir 
adam Nazif oğlu Raıit isminde 1>~
ka bir adamı öldürmüştür. 

Hüseyin oğlu Sadık yakalanmış-
hr. 

Tayyare cemiyeti Izmir 
şubesi sabık müdürü 

1ZM1R, 24 (A.A.) - Tay
yare piyankosu biletleri satış 
aidabndan 22 bin _lira zimmeti 

Rceep ile Feyzi iaminde iki ki-. . . ne geçirerek sui istimal etme~.,_ 
şı kavga etmış ve F eyzı Rceep le maznu.!l ~yya!''! ~iy~il iz 
tarafından yaralanmış ve ]'o- 1 41\' ~ • .-bık ~Üdürü Dur• 
katlı Recep_ t~vki( ~mitti. muş Bey hakkında birinci müs 
~ hxtiİsenın tahkikatı esna tantiklikçe lüzumu muhakeme 

srnda, Recebin nüfusu şüpheyi kararı verilmiıtir. Evrakı Ağır 
calip görülmüf ve Tokattan ba- ceza mahkem~ine gönderi~en 

Durmut Beyın mahkemesıne 
zı sualler sorulmuştu. Tokattan k d b 1 kt ya ın a at anaca ır. 

gelen cevapta bu adamın iımi- M d t h • • • . 
- R d x·ı H H·· . a en a arrısı ıçın 

nın ecep e8ı acı uıeyın •• 
olduğu ve parasına tamaan va- muracaat 
lidesini katlettiği için gıyaben Ödemiş kazaoına tabi Çaylı kar-

Salçalı makarna 
Tuzlu suda 250 gram ma

karnayı pişiriniz. Ayrıca bir 
kilo domatesi pişiriniz ve 
süzünüz. Bu domates suyuna 
250 gram ince kıyılmış jam
bon doğrayınız ve çekirdek
leri alınmış yirmi kadar zey
tin ilave ediniz. isterseniz 
125 gram mantar da doğra
yınız ve yumurta çesametlôde 
tereya~ı 114;; edini:ı:. süzlll
müş sıcak makarnayı bunların 
üzerine dökünüz ve makarna
lar.n domates suyunu çek
mesi için bir çeyrek saat 
kadar ateş üzerinde bırakınız 
ve sıcak sıcak sofraya geti-
rini:ı:. 

Almanya ile Romanya 
arasında 

BERLIN 23 A.A. - Volf ajansı 
ne,retmiş olduğu bir tebliğde Bük
reıten varit olan ve Almanya'nsn Al 
man-Romen ticaretinde tröıt yap
makğ ıenede mühim miktarda Ro
manya hububatını rüçhan esasına 

müstenit tarifelere tevfikan satın al 
mak niyetinde bulunduğuna ve bu
lunduğuna ve buna mukabil tavizat 

olarak bir Alman teşkilatının Roman ı 
ya'nm hububat ihracatını kontrol et
mesini, Tuna üzerinde Almanlar ta
rafından bir köprü inıııası, Almanya 
oın Romanya'ya rüçhan esasına ınüs 
lenit tarifelere tevfikan timendifer 
leva:zımı, ziraat makineleri ithal et
mesini ve harp borçları meselesinin 
teıviyeai esnasında Romanya'mn Al 

manya'ya muzahereJ e~e~::,t natıl• 
bir !!i~ akdini istemiş olduğu
llil dafr bulunan haberi tekzip etmek 
tediı·. 

Fotoğraflarınız 
için daima: 

~lPPHtti 
film ve pliklarını istimal 
ediniz. Bunlar mükemmel 

olup her yerde satılır. 

- Ne oldu? Neye ağla
yersun? 

Hasis istifini bozmamış • 
Sadece tabağına dökülen göz 
yatları arasında dimit ki: 

- Çorbanın tuzu eksik .• 

* * * Haııisin biri vakitsiz eve 
döndüğü zaman, karıaım bir 
erkekle beraber gördü. He
men tabancaaını çekti, bir 
kurtun sürdü ve karısına 

bağırdı: 
- Herifin arkıı11ına geçi 

ikinizi de bir kurıuıila öldü· 
reyım. 

- Garson benim gözlerim iyi gör 
mez. Onun için büyük bir biftek ge 
tir. 

Tali 
Bir gece içki 

pan iki arkadaş 
karşılaştılar. 

Biri dedi ki: 

llemi ya
sabableyin 

- Ben evlenirsem, hayv 
lan seven bir kadınla evle 
ceğim. 

- Haaa! Ôyleyse Selma 
seni neden bu kadar sevdi 
şimdi anladım. 

lana sallana dolaştım. Evi 
türlü bulamadım, poljsle 
çabş!!.m, beni karakola g 
ffiı'düler, sabaha kadar or 
da yattım. 

- Taliin varmış. 
- Karakolda aabahlam 

tali olur mu be? 
- Ya ben! Ben de sa 

hoştum amma, evi buldu 
Halbu ki karım, süpürge s 
pası elinde, kapının ark 
aında bekleyormuş. Arkası 
anlarıın ya .• 

Mazeret 
- Kocacığım, bu cuma 

reye gideceğiz 
Kocacığı bütün cesareti 

toplayarak dedi ki: 
- Balık avlamağa gitsek. 
- Canım gene mi balık? 

liyorıun ki ben balık sevmİY 
rum .• 

- E canım, sen de biliye 
sun ki ben de balık tutamıyo 
rum. 

- Birader, dün o kadar 
içmişiz ki, ben yollarda sal-

~~~~-~~~~--~~~~~~-::; 

)lıı>- Muallim Mubahat Bey tarafından 
Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(Herbert N. Gasson) un 

Eseri 

-----
(İDEAL BÜRO)..,., -

gayet 

~iitl:!:: 

.. 1 b" ı·· 1 .,. ..... - •• guze ır ~·· ıiıti.,.r etmi•tır. 
~ - ·. r- y ft adamlarına tavııiye ederiı 

Tevzi mahalleri: 
Milliyet matbaası 
AgAh Bey kitaphanesi 
Muallim Halit kitapbanesi 

Milliyet Matbaası 
Nefis ve Seri Surette 

Hernevi evrakı matbua tab'ını deruhte eder. Notere 
ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt zarf, kart vizit, 
muhtıra, Reçete ve faturalar renkli olarak el ve divar 

ilanları yapılır. Fiatlar mutedlldir. 

Adres•. Ankara caddesi dairei mahsusa 
Telefon 24311/2/3 idam mahkumu olduğu bildiril ye•i civannda Manaanez, simli kur

miştir. 9un, kalay madenleri ve gene Öde. 
Tahakkuk eden bu yeni ve mit kazaoına tabi Çamlıca kariyeıi 

mühim vaziyet hasebile, tahki- civannda Cıva ve kırmızı boya ma
kalın sureti icrasını tayin için denleri bulunınuttu. 

.. ..................... ~ ................. . 
BE~MI iLlNLlB TiRi LİMTED 'İHKETİ 

R b kk d k d - Bir zat bir istida ile lzmir vila-ecep a ın a i i am kararı· 
nın tekemmül edip etmediği yeline müracaat ederek bu mahaller
sorulmuştur. de esaslı taharriyat icrası için bir ta-

harri ruhsatnamesi istemiştir. 

Italyada şiddetli fırtına 
TARANTO, 23 A. A. - Ledı·e 

vadisinde ~iddeli bir fırtına olmu.stur 

Yağan dolu, mahoulleri tahrip et
mit, bağları ve meyveli ağaçları ha~ 

sara uğrahnııtır. 

gideyim. Kerime Hanımı gö
rüp senin burada olduğunu ken 
disine söyliyeyim. Ondan son
ra buraya gelir, seninle ne ya
pacağımızı kararlaştırırız. Ben 
gelinciye kadar buradan bir ye
re kımıldamıyacağına dair ba
na söz ver bakayım .. Şunu bil 
ki, kendi hayatm da, Kerime
nin hayatı da göstereceğin so
ğuk kanlılığa bağlıdır. 

-Ah Baker Kerime'nin baş 
ka bir erkeğin elinde oldutunu 
düşündükçe ne kadar müteessir 
olduğumu tasavvur edemezsin! 
Dütündükçe çıldırır gibi oluyo
rum. Onu bu zindandan kurtar 
mak için göze aldırmıyacağım 
bir şey yoktur: 

- ihtiyat lazım. Unutma ki, 
bu işte muvaffak olman için 
cesaret kadar diplomatlık ta li 
zımdır. 
Yarım saat sonra bahçe kapı 

sı usulca açıldı. Kadri Bey ihti 
yat ve itina ile indirilmiş olan 
perdelerin arasından dışarısını 
gözetledi. Bahçıvanlardan biri 
evden çıkmıı, elinde kocaman 

Gemiler fena vaziyette 
TRIYESTE, 23 A.A. - Bir fır

tına höküm sürmektedir. Birçck ge

miler fena bir vaziyettedir. Maams
fih nüfuıça telefat vukuuna dair hiç 
bir haber yoktur. 

yin evine doğru gidiyordu. 
Kerime H. geceyi adeta uy

kusuz geçirmi9ti. Arasıra ka
buslu bir uykuya daldığı zaman 
karşısında daima Kadri Beyin 
hayalini görüyordu. O tatlı mi 
zi artık ölmüt, onun yerine kor 
kunç bir hal kaim olmuttu. 

İbrahim Bey karısına çılgın
caaına aşık olmuştu. Sabahtan 
beri bir dakika yanından ayrıl
mamııtı. Öğleden şonra bazı 
resmi işlerle meşgul olmak üze 
re odasına çekildi. O zaman ko 
casınııi amansız takibinden ve
lev muvakkaten olsun kurtul
duğu için Kerime derin bir ne
fes aldı. 

Yemek hazırlanmıştı. Keri
me herkesi her arzu ve hevesi
ne hemen itaat eder görmeğe a
lışmış bir çocuk şımarıklığı ile 
Kamer'i çağırıp sofralarına o
turttu. 

İbrahim Bey karısının arzu
sunu derhal tasvip etti: 

- İstediğin gibi olsun! Sen 
ne emredersen o olsun! 

İbrahim Bey güzel karısının 

' ' 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütü11 

gazeteler için bilumum resmi daireler 
ilanlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutuıu lst. 753 

kendi için bir şeref sayıyordu. 
Sofrada bulundukları müd

detçe serkatip gözünü Kerime
den ayırmıyor, sanki arzularım 
hemen yerine getirmek için 
gözlerinden anlamağa çalışıyor 
du. Kerime kocasının bu tehalü 
küne karşı ancak barit bir neza 
ketle mukabele ediyordu. Ka
mer' e gelince o İbrahim Beyin 
küçük hanımına karşı olan bu 
iltifatını gördükçe koltuklan 
kabarıyordu. 

İbrahim Bey bir aralık karı
sının iştihasız yediğine dikkat 
etti. 

- Ne o canım? Yemeği be
ğenmedin mi? 

-Bilmem! Tavuk biraz kart 
galiba! 

- Pek iştahlı yemiyorsun .. 
Belki tatlıları daha beğenirsin .• 

Sofraya tatlı geldi. 

Guruptan sonra Jstanbul'a 
gideceğim. Geceleyin yokuluk 
daha çok serin oluyor. Senin ho 
şuna gider diye düğün münase
betile gül bahçesinin yeni baş-
tan tar ilınes · · ·· 

. .............. ... 
gelip yaparlar. Haydi gidip 
kahvemizi bahçede afaçlarm al 
tında içelim. 

Kerime Hanım ayağa kalktı. 
Kocasının önünden ıı;eçerken 
elini tutup ince parmaklarile ok 
şadı. 

- Herk .. senin güzelliğini 
anlata anlata bitiremiyordu. 
Meğer yerden göğe kadar hak 
ları varmıf ••• 

Bu sözleri söylerken İbra
him Beyin çehresi karısına ka1· 
şı duyduğu derin takdir ve mef 
tuniyeti ifade ediyordu. 

Kerime kocruıile meşgul de
ğildi. Bahçe kapısına müntehi 
yolun üstünde duran bir adam 
bütün dikkatini celbediyordu. 

İbrahim Bey bir mevzudan 
diğerine geçiyor, sözlerini duy 
mıyan karısına istikbaline ait 
tasavvurlarını anlatıyordu. 

- Bir hafta kadar burada 
bulunmıyacağım. Sana lstan
buldan ne getireyim? 

Karısının yeşil İpek şal altın 
da kısmen saklanan narin kolla 

mıştı. Ellerile parmaklığa tıı
tunmuı içeri bakıyordu. 

- lbrahim Bey'in evi burası 
mı? 

Fettah bahçe kapısını açtı. 
- Burası. Ne• ı istiyorsun? 
- Beni bahçe için Nuri S· 

gönderdi. Beyefendiyi göreee· 
ğirn. 

Kerime Hanımın kalbi ~jd· 
detle çarpmağ·a başladı. Bu se• 
ıe "fİna gibi idi. Kalbinde kor· 
ku ile karı,ık bir ümit uyan1111t 
tı. 

Babçivan ;yaklaıtı. Ruzgarıla 
uçuıan beyaz sakalı adama şa· 
yani hürmet bir hal veriyordıt· 
Gözündeki siyah gözlükleri dli· 
zelterek Beyi selamladı. 

- E .. Söyle bakalım.. Biıe 
ne çiçekler vereceksin? Bütlill 
tarhları yeni baştan düzelte• 
ceksin! 

Kerime Hanımın yanaklıı.t'! 
heyecandan kızaı-mıştı. Gözle~' 
nin bütün keskinliği ile bahçt• 
vana bakıyordu. Bu sıradıı. keı:ı· 
disine garip bir 'hal olmuştıt• 
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.,.. Ya· ı Ç!ftıyor c::ı• 
SARA YBURNU PARKI 
Bu kış l.leyojlu IV:u~en Ruj Galonlarıııda icrayı 
lerenniim ecien ve pek hüyi.ık muvaffakiyetler 

kazanan 15 kiıi·len mürekkep 

ASRI TURK 
Aile Musiki Heyeti 

der nkşaın icrayı ııhenk edecektir. Hava mu- f. 
hıtlif ol:!uğu takdirı!e saz; salonda icrayı il=======.... terennüm edec~ktir. .... ,.;.& : ;;p. g 1 -
Şirketi Hayriye 

THEO REPPEN VA- -i\v-. r-~-. -5-a-tı_n_a-lm_a.., 
PUR ACENTASI komisyonu ilanı 

Norveç bandıra 1ı 

ADOUR 
vapuru limanımızda olup 1stanbul 
ve Marmara limanlarından Anvers 
Rotterdaın ve Hamburg ile İskan
dinavya lim;.ıııları için e!jyayi ticari
ye tahmil edecektir. 

ORIENTMARE 
Agenzia Jta ıana 

Marittiına 
İta yan !Jand.ralı 
Federazione 

vapuru limanımızda olup (Napoli, 
Barselona. A1arsilya. Cenova ve Lı4 

vuru) için cmtiai ti-cariye tahmil e
decektir. 

Tafsilcit i5in Galata'da Frenkyan 
Hanındaki ac~ntahğına müracaat. 
Telefon Beyoğlu 2274. 

Seyrisef ain 
M~rke:ı: aceı~ta~ı: Galata 

Köpr.!ba ı B. 2362; şube 
acen eıi: S:rkecide Mühür
darza :ie ha 11 22740 

TRABZON POSTASI 
(Kara1eniz) 25 Haziran 

17 de 
--

MERSİN t'OST A.SI 

Eski Şehirdeki kıtaalın ih
tiyacı olan Sığır ve Koy,:,ın 
Eti kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 9 temmuz 
931 perşembe günü sıat on 
dört buçukta E1ki Şehirde 
as'.-:eri satına!ma konıisyo· 
nunda yapılacaktır. Taliplerin 
şartname almılc ve münaka
saya girmek üzere teminat
lariyle Eeki Ş. hirde mezkür 
komisyonı müracutları. 

* * * 
Re'selayin Hu;ut taburu 

ihliyact için üç kalem erzak 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhale;i 8 temmuz 
931 çarşamba günü Mardin : e 
askeri satma'm1 koınisyo· 

nunda yapılaca!. tır. Taliplerin 
şartname almak ve münııka· 
saya g:rmek üzere tenıinat

lariyle mezkur komisyona 
miirac.ıat'arı. ..... 

Hissedaran heyeti umumiye içtimaı 
:

1

1 Hissedaran heyeti umumiyesi Ten rr uznıı 27 inci pazartesi 
iiiııü saat ou beşte ş·rkelin Galala'da Fermeoeci'.erde kain 
idarei merkeziyesindc fevka'iide surette içhmaa davet olunur. 
işbu içtimaa elli ve daha ziyaı:!e h;sse sahibi o!an hissedaran 
işbralc ederle~ ve sahibi rey o'url:ır. 

(Konya) 26 Haziran 10 
da Galata Rıhlırnından kal
kacaktır. 

Farkı fiatı taahhüdünü ifa 
ec'emeyen müteahhide ait 
olmak üzere pazarlıkla mü· 
zayedeye çıkarılan ve talibi 
çıkın.yan 14: 18 bin ki!o be· 
yaz ve haki bez kırpıntıları 
25/6/931 per~embe günü saat 
oo dörtte Fındıklıda hey'eti
mizde pazarlıkla satılac~k
tır. Taliplerin kırpıntı 1an E
ylipte askeri dikim evinde 
ve şartnamesini hey' et mizde 
görmeler; ve ihale saatind ~n 
evvel teminatlarile haztr bu· 
lunmaları. 

1 
1 

Ruz:namei müzakerat: 
1 - Boğaziçinin Rumeli ve Anacloiu cihetlerir.de seyrü

Scfer ede:ı vapurlarla tevhidi hareket ve faaliyet etmek üzre 
ber i'd tarafta ·ve sahile müvazi surette otöbüs seferleri 
ihd:ıs veyahut bu te~ebbüsü vücuda getirrneh üzre teşekkül 
edecek bir şirkete iştirak edebi:mek üzre msclisi idareye 
&aliihiyet itası. 

Darül'aceze Müdürlüğünden: 

Çocuk bakıcı ve Süt nine arıyorum 
35 lira ücretli Süt nine 25 lira aylıklı çocuk bakıcı alına

e&kttr. Cumarteıi, pazartesi, çarşamba günleri saat 9 dan 
12 ye kadar hüviyet cüzdanları hüsnühal varakalari!e Darül
acezeye müracaat edilmesi. 

SAFiYE HANIM 
Her akşam: Çiftlik Parkında 

Şirketi Hay~iyeden: 
Haziranın 26 ıncı cuma günü tanfede mevcut seferlere 

İliveten at:deki poijtalar icra olunacaktır: 
Köprüden saat 8 - 8,45 - 9,30- 11,30 - 14,30- 15,30 ve 

16.JO da birer vapur hareketle Beşiktaş doğru yeniköy, 
l'arabya Büyükdere, Sar.yer, Yeo:mahalle ve Rumeli Ka-
11ağ1 isk~!elerioe uğrliyarak Altınkum'a gidecektir. 

Boğazdan köprüye 

Altınkum' dan hareket 
it Kavağı 
'ı' eni Mahalle 
Sarıyer 
Büyükdere 
l'arabya 
'ı' eniköy 
ICöprüye muvasalat 

[ Istanbul 

S. D S. D. 
18 19 
18,10 19,10 
18,20 19,20 
18,24 19,24 
18,30 19,30 
18,40 19,40 
18,50 19,50 
19,30 20,30 

S. D. 
20 
20,10 
20,20 
20,24 
20,30 
20,40 
20,50 
21,30 

S. D. 
21 
21,10 
21,20 
21,24 
21,30 
21,40 
21,50 
22,30 

Beiediyesi Hanları 1 
Çakmakçılar yokuşunda 86-29 Numerolu dükkanın 36 

lıisseden 30 hiıısesi bir seneden üç seneye kadar kiraya ve
tilınek için açık müzayedeye kımmuştur. Taliplerin şartna
llıeyi glSrmek için her gün Levaıırn müdürlüğüne müzayede· 
)'e girmek için 23 lira teminat akçe sile ihale günü olan 
16-7-931 perşembe günll saat lSe kadar encümeni daimive 

llıüracaatları. 

* * * Kapalı çar~ıda dıvrik sokağında 20 No- lu dükkan bir 
seneden üç seneye kadar kiraya verilmek için :ıçık mciza
Yedeye koomu~tur. Taliplerin Jllrtnameyi görınc!ı: iç;n her 
giln levazım müdürlüğüne müzayedeye g:rmek iç!n bir buçuk 
lira teminat akçelerile ihale günü olan 6 temıt uz 931 pa· 
tıı.rtesi günü saat 15e kadar encümeni daimiye müracaatlarL 

* * * İlk mektepler için lüzumu olan 1200 sıra kapalı zarfla 
tııiiııakasaya kor.muştnr. Taliplerin şartname almak için her 
gün levazım müdürlüğüne müracaatları ve münakasaya gir
tııek için de 1350 liralık teminat makbuzile, şartname ve 
teklif mektubunu mühürlil zarfa koyarak ih3le günü olan 
1617/931 perşembe günü ~aat 00 bete kadar E•ıcümeoi da-

ıye vermeleri • • • 

-------
Yeııi ve eski tente ve 

saire imal ve tamirine ve
rilen fiatler itidalde gö ül
mediğiııden 25/6/931 tari· 
1 ine temdit e:!ilıniştir. 

1
3 üncü Kolordu 

ilanları 

Çorludaki kıtaat için 52,000 
kilo sığır eti, 11,000 kilo 
koyun eti 1617/931 perşembe 
saat 15 te kapalı zarfla. 
Tekirdağındaki kıta'at için 
72,000 kilo sığır eti, 12,000 
koyun eti 1617/931 perşembe 
saat 16 da aleni münakasa. 

Çorlu ve Tekirdağ kıtaah 
ihtiyacı için cins ve mikdar
ları ile münakasa şekilleri 
ve ihale tar:bi yukarda ya z:ılı 
dört kalem erzak münakasa
ya konulmuştur. Evs~E ve ~e
ratini anlama'< istiyenleı·in 

her güo ve müııakastya işti
rak edeceklerin de yukarda 
yazıh günlerde ve saatlerde 
Çorluda Fırka satınalll'a 

kom;~vonmn mü•aC'aatl:ırı. 

hali nekalıGtte ve istirahate 
mu'ıtaç \;ulunanlarla humma 
ve ruhi hastalıklara karşı eo 
mükemmel tedavi vurdu. Vi
yanaya 45 dal;ikalık b:r me· 
safede fevl al ide bir orman 
üzerinde kii:n ve clört tabibi 
mevcuttur. 

Fiab: 19 Avusturya 
şilin inden itibarendir. 

Dörtyoldaki askeri kıtaat 
ihtiyacı olan ekmek ve sığır 
eti kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 15 tem
muz 931 çarşamba günü sa
at 9 da Dörtyolda askeri 
satınalma komisyoauuda ya· 
pılacaktır. Taliplerin (evsaf 
ve şeraiti Fınclılrlı~a hey'eti· 
m:zde görme' eri) tartname 
a 'mak ve münakasaya gir· 
mele üzere temioatlarile mez
kur komi,yona müraca.ııtları. 

* * f; 

Sökede bulunan askeri kı
taat hayvanları ıhtiyacı olan 
arpa kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. ihalesi 20 
temmuz 931 tarihinde saat 
16 da Sökede aıkeri ııatınal
ma komisyonunda yapılacak
tır. (evsafı hey' elim zde mev
cuttur) Taliplerioı ;artname 
almak ve münakasaya gir
mek üzer.:: teminat ve tek
liinamelerile birlikte mezkür 

1 komisyona müracaatları. 

İstanbul Mahk;mei Asliye Birin
ci Ticaret Daıreaınden: lsak Nlod
yano ve birader~ tarafından vu~u 
bulan talep üzerıne İstanbul İthalat 
Gümrü-ü 2 numaralı ambarında 
mevcut g2 5 balya bin top çizgili dimi
nin mahkemece açrk artırn1a ile sa~ 
tılmasına karar verilmiş olduğundan 
talip olanların 30, 6 1931 tarihine mü 
sadif Salı günü saat 14 de ve kabil 
olamadığı takdirde müteakip gün
lerde ve ayni saatte mahallinde hazır 
buunmaları ilin olunur, 

İstanbul Dördüncü İcra Daire " - --- -
sinden: htanuul Sultan Hamamında Bakırkoy Sulh mahkemesinden: 
A§ir efendi kitaphanesi caddesinde Yeşilköyünde Refahiye sokağında 
e!ycvm Sdanik Bankasının tahtı is- 27 numaralı hanede muk~m iken 15/ 

1 ticarinde hı.1~unan hinanın hissedar- 5 /931 tarihinde vefat eden Hıriato 
larıııda~ olup Büyükadada Maden oğlu kasap Tanaş cfe~diden alacaklı 
caddesinde l num3ralı hanede mu- olanların tarihi ilandan itibaren bir 
kim iken elycvm ikametgahı meç- ay zarfında müracaatla alacaklarını 
hu! oian Hanri Hazan efı:ndiye. kayrt ettirmelorini ve müteveffanın 

Hissenizi madam Lunaya ipot ... k mirascısı olanların kezalik ilin tari
ettiğiuiz Su'tan Hamamında Aşir hinden itibaren üç ay zarfında mah
efendi kitaphanesi caddesinde 80/ kemeye :nüracaatla sıfatlarını beyan 
22 134 numerolarla murakkam el- etmeleri kanunu medeninin 561 ve 
yevm Selinik Bankasının tahtı isti- 534 üncü maddelerine tevfikan ilan 
carinde bulunan binaya yapılan va- 1 olunur. 
ziyet ve takdıri kıymette ehli vukuf ------------
tarafından mezkl\r binanın temamı- Üsküdar Hale Sinema
na 85,000 lira kıymet taktir edildi- sında : Ç•rın Yaveri. Mümes
ğinden işbu kıymete bir güna itira-

81
.li: İvan Moı"ekin. Gelecek 

zınız varsa arihi ilindan itibaren 
yedi gün içinde bizzat veya bir vekil program Ateşten Gömlek. 
kanuni göndererek dermeyaniniz ak
si takdirde işbu kıymeti kabul etmiş 
addolunacagınız haciz zabit varakası 
tebliği makamına kaim olmak üzere 

ı 930/4 50 dosya numerosile tarafınıza 
l!k mektepler ıçın lüzumu olan 200 aaet yemek masasile ~_:: ~~unur_. _____ _ 

'lOo adet yemek bankı kapalı zarfla ınünakasaya konmuştur. ZAYİ: _ Derununda arabacılık 
l' aliplerin şartname almak için her güo levazım müdürlüğü- ehliyetnamem ile nüfus ve kazanç 

Kısıklı mesire gazinosunda 
san'atkar Naşit Bey 

Oyunun hitamında bertarafa 
tramvay ve otobüs 

ıı l ·· kasaya gı·rmek ı· · d 270 I vergisi tezkcrelc:-irni. havi cüzdanrın.ı e müracaat arı ve muna çın e iralık " kl"f zayi ettim. Zayi vesıkalarımın yent-
•Ctııinat makbuzile şartname ve ie 1 mektubunu mühürlü !eri alınacağından hükümleri yok-
tarfa koyarak ihale günü ol~n ~6 ! 7 I 931 perşembe günü tur. 
'ıı.ıı.t on beşe kadar Encümenı daimıye vermeleri. Balıklı hastanesi arabacısı 

lsmail o(lu lbrahim 

• • • 
tseşiktaş Büylik Parkda 

Bu akşam 
Cemal Sahir Gözlerin gör· 
memeli facia 3 perde müzik 

ve komedi 

K AK 
Müsabakasında kazanmağa daha emin olm~k için hepiniz 

KODAK 
Maklnelerinl Kul!anınızl 

Müsabaka müddetince hususi fiatlar 

Bok -lJ ve Bravni 
Kutu Makineleri 

ô,75 tira~an la~lar 
Poket Ko~at ve Ho~ 

lJ Körüklü Makineler 
11.25 tira~an Ba~lar 

K~DlK leri 2 
~tonıatik 20 
tira~an Başlar 

• 
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~ 
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ş;rketim·z , acişi ri'miş 
obo num?raları u yarı ze ıat 
tarafından yanlı~bkla müte
madiyen çağırılmakla ol 'ok
larına dair, abo:ıelerclcn mü
teaddit ve haklı şikayetler 

almaktadır. Ik h,11 eski tele
fon rehl:ıe::nin kul"anJnınsııı
dan veya iste l!'.e·1 telefon 
numara'arının rellberi· yeni 
tab'ındA tahkik edi!rceınedn
den ileri gebı~l.tedir. 

Telefon b·ur.et ni•ı hü•oü 
sure.le cereyanı ve mı} t~rem 
al::onelerin yekdigerıni iz'aç 
eylemenıeleri '. çin csk: le e
fon rehber;r.i :. ;;t'iyeıı ist;ınal 
etmemeleri ve kenıföer:nde 
el'an mevcut deği:se, y-.)ni 

1 rehberi bir aı enel tt-darik 
eylemeleri muhterem abone
lerden rica olunur. 

M'.i 'iriyet 

BAKTERİYOLOG 
Dr. lHSAN 5Al\'lİ 

Bakteriyoloj. Lato.a uvarı 

ükemmel ve sağlam makineler kul· 
lanısı kolay. Netice fevkalade 1 __________ ............................... , 

Umum kan tahli'iitı Frengi 
r.oktai oazarındaıı (Was
serm:m teamü'ü) kan kü· 
reyvatı say lmıs·, tifo ve 
ısıtma l:asta!ık' arı teşhisi, 

idrar, balgzm, cerahat, ka
z:ıral ve s;.ı t h!i'atı, Ültra 
mikroskopi, hu_usi aşılar 

istihzarı. Kan.n üre mikta
rının la1i:ı· ve kanın sedi
nuitation sürat •. 

Vakıf Akar ar 
lüğünden: 

iıdür-l 

Pazarlıkla kiraya 

• 

ve:ilecek emlak 
Müddeti icar 

ı;eııe 

1 - Fztihte kirmastı emirler ıı. 11 - 13 No dükkan 1 
2 Beykoz atik çeşme cedit camii şerif s. 4 No hane 2 
3 Kadıköy osmaoağa Mektep s. 4No mektep mahalli 2 
4 Çelebi oğlu alaett;n. eski po;taiıane c. 2-15 No. 2 

dükkan 
M~b:'ei icarlar: es~i müstecirler için akdi sabıkın hitamı 

yeni mu.tecirler İçİ:l teslim tarihidir. 
Miıddet: 27 haziran 931 curn3rte•i giınü saat on dört 

buçuğa kadar. 
Yirmi gün muc!cetle ilan edilen balada muharer emla'<in 

pazarlıkla kiraya veri'mesine Encümeni idarece arar \eril
miştir. talipler şartnameyi okumak ve teminat i:a ederek 
icara ait ta.eplermi t'ermiyan eyl~rnek için İstanbul Evaaf 
müdiriyetinde vakıf akarlar m::dürlüğün..: müracaatları ilan 
o'unur. 

Evsaf ve milşlemilab hakkında malumat almak isteyenler 
müzayede odasındaki ecri misil raporunu okuyab'.lirler. 

Askeri fabrikalar kereste fabrikası 
'müdürlüğünden: 

Askeri Fr.briknlar Umum müdür:üğü Akyazı kereste 
(Fabrikasının an barlarında mevcu ~ muhtelifülci;:ı 2500 metre 
mik'alı keresteni.oı fabrika anbarından Adapazarı istasyonu· 
na nakliyesi kapalı zarf usulile mevkii mün1kasaya vaz edil
miştir. Talip olarılarm "" 7,5 pey akçası olan 656 liranın 
veya bu kıym~lte banka mektubunu hamiien yevmi ihale 
olan 21 temmuz 931 salı gliuü saat 14 de Adapazarı maliye 
dairesindeki komisyonu mahsusuna ve ıeraiti aniamak ve 

:.daha fazla tefsilala vakıf olmak arzu edenlerin Akyazıda 
Fabrika müdüriyetile Adapazarmda Belediye dairesine mü
racaatları ilin olunur. 

Askeri fabrikaları U. md. Akyazı kereste fabrikasının 
şubesi bulunan Mudurnu kazasına tabi kapaklı ormanındaki 
imalAthaoesile makta mahallerinden 1500 m. mikap muhte
lifülcins nim mamul kereste ve tomrukların Akyazıdaki mer
kez fabrikasına nakliyesi kapalı zarf usulile münakasaya 
vazedilm ştir. Talip olanlann ~o 7,5 pey akçası olan 506 
liranın veyah11t bukıymetde banka mektubunu hamilen yevmi 
ihale olan 23-7-931 perşembe gônü saat 14 te Adapazarı 
maliye dairesinde komisyonu mahsusa ve şeraiti anlamak 
ve daha fazla tafsilita vakıf olmak arzu edenlerin Akyazıda 
fabrika müdüriyetile Adapazarı belediye dairesine müraca
atları ilan olunur. 

IST ANBUL VILA YETİ 1 
DEFTERDARLIK iLANLARI 

Maliye Vekaletinden: 
Ankara mahzeni evrak arkuında 25 haziran 931 tari

hinde ihalesi ilan olunan depo İDfaat ilavesinin karar ve ilim 
ahire kadar tehir oluoduiu. ' 

• * * 
SATILIK DENİZDEN DOLMA YER No. 24, Manastır 

sokağı, Suadiye Erenkôy, (4 No. lu tarla yanında 122~ arşın) 
bedeli 4 sene ve 4 taksitte verilmek şartile kıymeti 1037 
lira, satıf açık artbrma 30 haziran 931 aalı lS Defterdar
tkta. (M-78) 
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Di,an: o\nda Su tan Mah· 
:nut i:ürbe;İ N " 189. Tele 
fon İ' . '.?0'181 

ı~ti'ubı.•İ ~1 keıa • Aıliyc ô lncc 
hukuk da.i.resindcn: 5itaN" hanım la
rafı'ldan Futihde d:lğ~r z.'d" ma
ha!les;nde Zi:.ta zaJ ... apartırn nıc~ı 
mukim Ha$1\n efendi aleyhine ikan-.\! 
olunan bo~nnma dava,ının 20 6 
931 tarihli celsc•inJe tebliğata rag· 
m~n iccılı~t etmcdiği:ıizden ınüddei 
iddia:.;ını iıbat zu:ın1nda ıuh~ıt ili;a. 
me ,.e isti:na kılınmış ve cfava l.ü
l:ü..-n der~e5İnc grlmit olduğundan 
S?n muarnclch gı.} ap kaı·arı 'Verilerek 
ımıLake:ne 6. 10 931 tarihin•> müsa
dit Salı günü •n•t 10,JG t • talik ı..,. 
lı!'U'.u; olduıj:uı.dan tarihi tebliğin
den itibaren b'.'-1 3lin zarfınd., it 
ral!. ctmedlfi:ıni.z ta.k~İ.rde b:lcüınl~ 
·. alt.ıatı .i.k.-Rr etmiş addolunacağrn 
dan hukuk usulu muhakemeleri kı· 
nur.unun u:-ahatı da:re&inde keyfı
yct tebliğ .laka.t'!"l.:. • \ l:.:ıirn o!mak u
ZM"e i!:in olunMr. 

8 ir.ci lcrad : Mahcuz ve furulı 
tu mu!:.drı~r bulu t:ın orta 1 l:.sı. 
l\~erm~ taşh b ·ce · yna ve eı: İn 
B:ılurk,jyıinde akı:.: agacmd:ı l&ke 
le caddesbd K. •anti H~çopulo 
ne.inde 2S 6. l 031 tarihi ını .. a
dif pa7ar günii saat il de sntılaı:ıı
ğından tclip olaııla•ın yev:ni mezkur 
de ve saa!ta memur.na nıurac ... atiarı 
ilan o1unur. 

İsta;·,b:IB;;i;ı lcra meınurlu· 
~undan: Bir deynht temini. içın m:ıh 
cı.ız ve furuhtu mukarrer b~una.n 2 
taraflı ve 4 silindc tekmil takıp va! 
sı ikisi Yiğo üçü Nor markalı ve ikı 
ad Blaşistcr ve N um er markalı ve 
bir adet elelı: bir adet eıı; bey
gir lı:uvvettinde elektrikli motör ve 
bir adet 30 beygir kuvvetinde ve 
lı:eza bir adet 30 beygir kuvvetinde 
cemmen 3 adet elektrikli motö' di
namo bir adet tek dizil buğday yı
kama makinası maatcfcrruat ve bir 
adet Lovos markalı buğday yıka
ma elvetorile beraber bir adet evrı
ka buğday temizlemek için H.D. vo 
bir adet buğday almak iç;;ı elvetor 
H. D. otomatik kantarile beraber SO 
kiloluk 30 161931 tarih• .e musadif 
Salı günü 9 ila 1 O saatten itibaren 
Cibalide Taş iskelesinde değirmen 
fabrikasında bilmüzayede satılaca· 
ğından taliplerin ycvm ve vakti mez 
klmle mahallinde bulunacak icra 
memuruna müracaatları i15.n olunur. 

-İstanbul mahkemei Asliye Dör
düncü Hukuk daireshıden: Kıryako 
zevcesi Madam Hırisi tarafından 
Beşiktaşta Orta Bahçede Mısırlı oı:
lu sokağıııda (15) numaralı hanede 
mukim iken mahalli ikameti meçhul 
bulunduğu iddia olunan Panayot kı 
zı Fotini aleyhine ikame olunan tas 
hihi kayıt davasının icra kılınan tah 
kikatmda: Mezbure Fotini namına 
gönderilen dava arzuhali suretinin. 
ikametgahının meçhul olmasına bi
naen kendisine tebliğ edilemediği 

davetiye zahrında yazılı meşrubat
tan anlaşılmasına mebni davacının 
talebile dava arzuhali suretinin mu 
maileyha Fotini hakkında bir av 
müddetle ilanen tebliğine Hakimlik 
çe karar vcrilmi · olduğundan tarıni 
ilclndan itibaren bir ay zarfında mez 
bure Fotininin Mahkemeye bilmüra
caa dava arzuhali suretini tebellüğ 
edip cevabi liyiha:::.ııu vermesi vct 
aksi takdirde hakkında gıyaben tah· 
kikatm icra olunacağı ilan olunur. 



3 Günde 

Dişler, birilıirınaen beya;ı; 

J LEVİN KESBEDER/ 

B IR sıntimttro miltdırtnda 
Malytıtt dit ınlCl~AY kurw •ir 

hr~ıdı •ullımnız . 8ı.ınu · tam tn 
tiJn s ırı Ilı tecrilH ı4iıuz Di1le· 
rinizcleld farkı girt ... ıiniı . 8 th4• 
~ırbirindtn •6ra.ı 1 lıvi" ve ıo ıin· 
lı parlak bir bal kublnrlor 1• 
amımın yerü ı§ıı tıhıretinin fıw• · 

atidaliğindfn memnun lı.alacıkııntı . 

Meı,noı. muzıdı tıafhin Ye mtlırep 
ıhfuruc.ıı haıas11 cami mtıYıııt ile 
teksif edilmiş bir 4i1 maeunffuı: 
Agııda kopllklenir. Bu haııı, · 
•uru fırça tekrtllinin mahsutwr •. 
Fırça nın kılları MICUl'iıWD ... ,:,, 

•itile• hrçolMıtğa muklaıi kifl ' 
,._ın ,.,, olup dl.lerio boıluk 
"' ırıff.ıınnı 1rtllkt111nıelı1t tırniı· 
kı•ısinı "• di' ıttırinin 11Yrnasını 
ıwüıılt kılır. 

Kel~..e, · ı.ı" " tı•••llrı9'f" ""l>iU, 
-.uıHı ııat!ilndlr. Dl11l11rt ltntlıltt' 'f• 
• ı,ıtrhı pırıık ftllııtıhı i ""''''"' ,ı•arır 
Afta .. ıtı:reptınııı lhllılrlılr •• ıju:4• fit~ 

lıff' fttft• tırtlıa;alı: '''"•"'*" ttfl.tder 
ltııUmai thfllct lutllfldıiuııı •ıt ıın1ı11111nı~ 

11111ılt iti ellfııiıtnu zıntdtı.IHrıhılı . Fallıt4 
... " .. ,. lfUUI lılft'W fırça luıfWl'llll~ 
'41•nlilnl .. lılf" ııltfa tecrüb• ellfttnııı 
an .. tlflytnaı . Gıelrtet:ktlnl.tlı:I Hllcetl• 
fıta • lı:tlftr ~" kaleulı. ff araılıiıl 
fırlıııft ·~,ı.lııtAğGıu.ı hltııftetltlltlL 

lstanbul evkaf müdür
lüğünden: 

Madde 1 - Babçekapıda Dörd6ncü vakıf banın birinci 
katında ve elyevm Ziraat bankasının tahtı işgalinde bulunan 
( 9. 10. 12. 13. 14. 15. 17. 19. 20. 21. 22. 23. ı4. 25) No. 
o:ı dört odanın müddeti icarı 931 senesi mayıs gayesinde ' 
hita m l:.ulcluğundao teslimi tarihinden 932 senesi teşriniev

vel'nin beşinci gününe kadar kiraya verileceğinden kapalı 
zar: usulile haziranın on dokzuncu gününden temmuzun on 
birinci cumutesi günü saat on beşe kadar müzayedeye ko
nulmuştur. 

MacC: e 2 - Talipler müzayede ve münakasa ve ihale ka
nuıınnun o:ıuncu maddesi mncibioce teklifnamelerini bir zarf 
de ununa vaz ve temhir ve üzerine isimleri!e şöhretlerini tahrir 
e~'erek m ·z'tiır memhur zarf ve (676) lira mıktanndaki te
m'na\ı muvakkate makbu:z: ilmühaberi veya ayni mıktarı 

natık Banka kefaletnamesile diğer mühürlü bir zarf deru· 
nuna vaz !dilecek ve ıgazrufun üzerine teklifnaıı: enin bu ma
lıallin talep \'e isticarına ait olduğu işaret olunacakbr. 

Ma dde 3 - Müzayededen akdem teminatı muvakkate 
suretince ve ikinci maddt: mucibince ita olunacak. mıktano 
bedeli ihale on gün zarfında müddeti icara ait mıktan ihale 
üıerine teminatı kat'iyeye ibliğ olunacaktır. 

Madde 4 - Talipler müzayedenin yevm ve saati icrasın
dan mukaddem itbu zarf bir makbuz mukabilinde Encümeni 
idare riyasetine tevdi edilecektir. 

Madde 5 - Talipler vakıf akarlar idaresine müracaatla 
umumi şartnamenin bir suretini alacaklardır. Dahili müza- 1 

yede olanlar tarafından işbu şartname münderecab temamen 
kabul ve ziri imza kılınarak ballda ikinci maddede muhar· 
rer teklifnam: ile birlikte memhuT zarf deru'luna mezkür 
şartnamenin de konulması lizımdır. 

tPnut Sattı' 
•• "'!:110" 
lai..ıa1k .. ,.,..,. 
ltbribnta' 
'alimdi 

&arlbatdo:r. 

Eyi ve tam bit sihhat için 
muntazam bil' hazim bizimdir. 
Tatli müleyyin ve taami latif 

olan Eno's "Fruit Salt" size. 
bunu temin, uıideyi takviye 
ve barsaklari tanzim eder. 

Istanbul Gümrükleri Baş Mü
dürlüğünden 

Senede 5000 Lira Mükafat 

Asgari 5 Lira Mevduatı Bulunan 
Bütün Kumbara Sahipleri 

1 Nisan ve 1 Teşrinievvel 
Tarihlerinde Çekilen Mükafatlı Koraya 

İştirak Ederler 

Bütün dünyada 

SEN EVİ 
3,500,000 çift 

Türkiye' de 
50 senedenberi 
satılmaktaolup 
herkesin takdi-

Satılmaktadır rini kazanmıştır 
NORT BRiTIŞ LASTiK A YAKKAPLARI 

Piyasada Mevcut Ayakkapların En Sağlamıdır. 

lstanbul ciheti 
Ali Kemal - Şehzadebafı No. 120 
Ali Riza - Kalpakçılar, Mahmut

paşa, lsıanbul No. J 4t 
Blllıkçıyan, Agop - Hacı lö

çek Camii No, 13 
Bıçak9ı Zade lbrabim - lskender 

l!ogazı, Jstanbul NG. 14 
Gurpikyao, Bogos - Sultan Ha· 

mam lllo. 13 
Hacı Ali Zade Mehmet Arif -

Mabmutpaşa No. 98 
İbrahim Ağa Zade Eyüp MU8· 
tala - B;;yuk l<macıyan Han al

tında No. 8 
Mehmet Nuri - Oi\anyohıNn.63165 
Mustafa Selami . Yrnicami No. 

86·86 
Papazyan, Mihran - l\lahmutpa~a 

No. 175-177 
Tavacıyan, Karnik - Kalpakçılar 

No. 42 
Tertsakyan, r.\elkon · l\lahmnt· 

13() 

Satış yerleri: 
Türk Anonim Lastik Şirketi Mıy-ı Kadıköy ciheti 

dıacık No. · 38 Akteryan Haçlk - Pozu yolu 
Vertanesyaa ve Horasancıyl\D - No. 148 

Kavaflar Balat • Tateosyan Artın • Pazar y.ılu 
Vltall BenfUf&an ve Şeriki • No. 150 

Sepetçi Hın y 
) azııııyan Bedros • Pazar yolu 

Zeki Riza ( Mllll Spor. • Hı- No. 1 12 
midiye caddesı No. ı ı Ü k" d cih t" s u ar e ı 

Beyoğlu ve Galata ciheti Ahmet Hamdi - Çarşıboyu. No. 
Azlzof, şarı - Bıtyükdere caddesi !61-207-209 

No. 69· 7 l Hasan NazH Bln Ali • Haklmi
lsmaU Halı:kl • Topçular caddesi 

No. 130 
Kepekllyan l\ıtrlo - Tekke Y~k

sek Kaldırım No, 623 
Marinoe • Tünel sokak No. 2 
Papazyan, Artin - Yüksek Kal

dırım • , 42 

BeşiktaıJ ciheti 
l\rassas Leonides- KöyiçlNo. 3 
Yusuf Ziya • Has Furun caddesi 

Nn. t<ı-21 

yeıl Milliye No. 80 
Suat Nazmi • (,'.rşıboyu No. 161 

Büyük.ada 
Mehmet Hasan- Balıkpazarı cad· 

desi Ne. 12 

Yeniköy 
Slmonides, Simon· J(c>ybnşı cad

desi No. 73 

Sarıyer 
Yervant Aıı;op 

BÜYÜK TAYYARE 
Piyangosu 

6. cı keşide f1 temmuz 1931 dedi 

Büyük ikramiye 

Baş müdürlük bina~ile müştemilatının deniz cihetine nazır 
cephesinin badana, yağlı boya vesair tamiratınm 8-7-931 çar-
şamba günü aleni müııakasası yapılaca1<lır. Fahri Beyin yeni 

Mimar veya mühendis olması lizımgelen taliplerin bu bap- çıkardığı bu kitap tavuk 

200,000 Liradır 
Ayrıca: 50,000 - 40,000 
25,000 .. 15,000 - 10,000 besleyenlere tavsiye olunur. taki şeraite ittilıi husulile beraber yevm ı meL ... ıir _a saat on F 

dörtte evrakı lazimeyi müstasbiben baş müdürlükteki komis-

1 

_ iatı 25 kuruştur. 
yona mü~acaatları. ,.,....:;-_ 

. 1 

c:\()g~~:>tJı~~~l~ ~1~!.l!J~ C~ll J 
J'.lıhrc\ }L' ted;ı\ihJ.n<sL I-lergUn ~ah:ıhtnn a'tşanıa kad1r . 
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LİRALIK İKRAMiYELER 

ve 100,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

... en ufak 
teferruatına kada 
Bir Pord satın alırken " aksav,an .. 
larayınıa .•. 
iNe kadar rnüşkülpeaent ol•anız 
otomoDHde şikayeti muc:lp en kü 
Dlr ıcusur buıam.avacakaınıa • 

Netice ? iki veva Oc aene sonra P 
otomoDlllniao dalma modaya uvgu 
veni görünecektir. Aral»anıaı deQI 
rec:ek oıuraanız satıe f'latı memn 

~· J'lıkıtı ford yetbahe olacaktır • 
ec•"t•ı111ıd•" 

(\llJit teo..Obede 
fi.uıunmaıtnı Mı· 

lep odin)1 

eu ınuha•senatı na•ara ltll»are aı 
-.ır Ford otomoDlll ıcın karar verin 

Bir Cereyan Prizi ..... işte o Kadar 

SATİ 

FRiGECO 

Bu mükemmel ale 

VERESİY 

Satıyo 
ELEKTRİ 
ŞiRKETİ 

de bu aleti al 
müşterilerin 
hususi tarif 

tatbik ediyo 
Beyoğlu 

Metro Han, Tüne 
meydanı 
lstanbul 

Elektrik Evi, Beyazıt 
Kadıklly 

Muvakkithane cadd 
No 83 

! Eskişehir vilayetinde 
1 Sivrihisar - Hamidiye yolunun 5+ 500 -6+627 inci ki 

metreleri arası şosasile bu kısım üzerinde mevcut pro' 
mucibince yapılacak bir adet 4.00, metroluk bir adet 1. 
ve bir adet 0.50 metroluk köprü ve menfezler 8867.24 1 
bedel ile 22-6-931 tarihinden itibaren 12-7-931 günü pa 
saat onaltı buçuğa kadar kapalı zarf uıulile münakasa 

' vazedilmiştir. 

Talip olmak isteyenlerin bedeli keşfin °iı 7,5 i nisbetin 
teminat akçesi veya ayni miktarda banka mektubu verm 
!eri ve müddeti İnşaatın devamı müddetince bir mühen 
veya fen memuru istihdam edeceklerine dair teahbütnaııı 
nin teklifnameye leffi ile encümeni vilayete vermeleri lizı 
dır. İnşaatı mezküre hakkında tafsilat almak isteyenle 
Nafia başmühendisliğine müracaat etmeleri lüzumu il 
olunur. 

. . . 1 J" .... ·: ·'r ;;.~ • . ~ 

Va/ova Kaplıcaları 
AÇILMIŞTIR 

12 Kişilik orkestra 
Oteller : 75 - soo kuru, 

.YEMEKLER• Tabhdot (Sabah- Ôğleı 
1 • Akşam) 225 - 450 ku~ 
3 üncü sınıf otellerde yemek mecburi değildir. 

Banyolar : so - 15 - ıoo Kuruş. 

Vapur Ücretleri: ~ :: ~~ t:~; 
ıHer türlü malOmat için YALOVA da Müdliriyete 
~stanbulda Seyrisefain Müdüriyet kalemine 

müracaat Telefon - Beyoğlu - 1745 


