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~ulgar 
intihabatı 

1Kütahya mebusları dün intihap edildile 
Bulgaristan intihabtaı hü!tü

llıetin kahir bir mağlubiyeti ile 
lleticelendi. Geçen intibabatta, 
ilıeclisteki 274 meb'usluğun 
173 ünü temin etmek gibi mü
hiırı bir muvaffakiyet elde eden 
~ilkümet kovalisyonu, bu defa 
•İ İntihabatta ancak 60 meb'us 
intihap edebilmiş tir. Milli blok 
Qllnı altında toplanan radikal, 
'ol cenah liberal ve demokrat 
fırkaları, yüz elliden fazla meb 
Ilı intihap etmekle ekseriyeti 

Su imtiyazı elektrik 
şirketine mi verilecek? 

r~----'\ Otobüs 
intihap · rekabeti 

Kiit'ilhya meb' - ı Şirketi Hayriye zarar 

leırıin etmişlerdir. 
İntihabatın bu neticeyi vere

'tğj son yapılan belediye inti
~batile de anlaşılmıştı. Çünkü 

' t. İntihabatta hükümet kova-
11Yonu olan demokrat antan
li ~ reylerin üçte birini ka
~a bilmitti. Belediye intiha
"ttnıdaki bu mağlubiyetten 
~lira, hülcUmet fırkasının gali 
'Yetine ihtimal verenler, bu ka 

"-atlerini Balkanlarda hülcU
~'lin dai:Ua intihabata mü~a 
.'le etmesi gibi bir teamüle ıs
~1~a, ettirmekte idiler. lntiha
._tın sonunda Başvekil M. Li
)'Jıçef'in söylediğ1 gibi, Bul
t'r hukümeti, bu yanlıt zeha-

r:ıen ispat etmiştir. 
~923 senesinin yazında Stam 
l· liski'nin katlile neticelenen 
·'•i'ıme< darbesi üzerine iktida 
~ • ,.Jen demokrat antantı 
tı1ılgaristanı sekiz sene idare 
~~ 1iHir. Memleketi anar•inin • • • • 
·ıgklından alan bu kovaliayon 

' 
Şirketin bu imtiyazı satın 
almak istediği söyleniyor 

' 

lsttrnbulda sık sık sugu kesilen Terkos ~şmelerinden 
biri ve Terkos teslsalıntlan Bulıar çarşısındaki depo 
T erkos şirketı mukavelesi- j ahhüt etmit bulunacaktır. Şir 

nin feshedileceğı ve tesisatın ket ancak su sarfiyatı mikdarın 
İstanbul belediyesi tarafından da müıteriden para alacak, ter 
satın alrnacaiı malümdur. kos tirketi gibi su aksın akma-

Haber aldığımıza göre, elek sın, kullarulun kullanılmasın 
trik. ve tramvay _şirke~leri ~yrı her üç ayda bir mü9teriden 
ca bır T tirk anonım şırketı te- maktu ücret alamıyacaktır Su 
sis ederek, bu tesisat ve terkos 1 k ')d'. · kd' d · k • 
· t' beled'yede sabn al ar esı ıgı ta ır e tır et a-
ım ıyazını ı n . • . 
mak tasavvurundadır. Hıtta bonelenne mıddı tazmmat ver 
hu hususta fi)ı teşebbüslerde bu meyi taahhüt edecektir. 
lunmağa başlamıştır. Bize veri Elektrik şirketinin Nafia ve
len habere göre, teşkili düşünü kaletine ve belediyeye vermek 
len son şirket on milyon lira üzere vücuda getireceği eu te
sarfile şehirde gayet muazzam bekeıinin projesini ve tirket ni 
ve muntazam su şebekesi tesis zamname ve mukavelesini ha
edecek, her sene su vermeyi ta zırladığı da ıöylenilmektedir. 

us]arı da dün karşısında 
intihap edildi ne yapmak isteyor? 

Ankara 26 ( A . A . ) -
Bugün yapılan Kütahya 
intihabatında Cumhuriyet 
Halk Fırkası namzetleri 
bulunan sabık Bilecik meb
usu Rasim ve sabık iskan 
umum müdürü Hacı Meh
met Beyler 663 rey ile 
müttefikan intihap e-dilmiş
lerdir. 

ı•----·--... Fevzi Pş. 
Kastamonide 

---+-

Ankara 26 (Telefon) 
Büyük erkanı harbiye 
reisi Fevzi Pş. bugün 
bir tetkik seyahatine 
çıkmış ve Kastamo
niye gitmiştir. 

ismet paşa Hz. 
Bqvekil ismet Paşa Hazret 

leri dün Heybelideki kötklerin 
de istirahat etmişler, hiç ziya
ret kabul etmemişlerdir. Bat
vekil Paşa bugün öğle treniyle 
Ankaraya avdet edeceklerdir. 

Altı Fransız 

Dünkü akşam gazetelerinden 
birisi şirketi Hayriyenin Boğa 
ziçinin Rumeli ve Anadolu sa
hillerinde otobüs servisleri ya J 

pacağını, bu hususta heyeti ida 
reye salahiyet verilmesi için 1 
temmuzda hey' eti umumiyenin 
içtimaa davet edildiğini yaz

mıştı. Bu haberde yanlıtlık var 
dır. Otobüs servislerini şirketi 
Hayriye değil, şirketin en bü
yük hissedarı olan Necmettin 
Molla Bey" şahsen yaptıracak 
tır. Servisler Rumeli ve Anado 
lu sahilerinde değil, Şitli - Bü 
yükdere arasında yapılacaktır. 
Necmettin Molla Bey bu husu
sun temini için Fort kumpanya 
sına 30 otobüs siparişi üzerin
de faaliyettedir. 

Molla Beyi bu servisleri ter
tibe sevkeden sebep elyevm 
Şişli - Büyükdere arasında 
gayri muntazam seferler yapan 
otobüslerin şirket varidatın
dan günde 300 liranın azalma 
sına sebebiyet vermiş olmasıdll' 
Necmettin Molla B. şirketin en 
büyük hissedan sıfatiyle bu za
rarm devam etmemesini düşün 
müş ve bu otobi:~lerle rekabet'! 
karar veı-miştir. 

~~~ • ....--_,...,,,..... .....,....._ _ __,,,,..,.. __,."' . ......--~·· ..,,...,..._-= ı Taygar esi 
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Necmettin Molla B. otobüs
leri alır almaz ayni hat üzerin
de amarti ve terrettü almadan 

Maliıllerin polisin miidahalt!sini icap 
gürültülü içtima/arı 

ettiren dünkii 

Maluller gürültülü bir 
kongre yapblar 

Zabıta kongre neticesini bildiren 
zaptı imza etmek istemedi 

Mama fi yeni hey' eti idare derhal 
vazifeye başlamış vaziyettedir 

Harp n1alüll;.ı-İ kongı·f'sİ dün saat 
14 te Darülfiinun konfeı·anı; salonun 
da •ktcdilıni tir. 

içtima ruznaınesi ~u idi: 
1 - Dİ\'anı riyaıet intihftıbı, 2 -

Fe~ka5.de İçtimaı karar altına alan 

heyeti merkeziyenin esbabı m cibe 

raporunun kıraati ve i•tifalan, 3 -

il.! katip İntihap edilme•İni aöylecli. 
intihap yapıldı. Kongre riyaıetinc 
Cevat Bey ve katiplikle.-., d Yüzba 
!• lbrahinı, Yüzbatı Murat B. lcr İn
tihap edildiler. 

Reis Cevat B. toplanıştaki maks•
dı izah ederek nizamnamenin bazı 

maddelerini okudu. Bunun üzerin 

l· adımda çok büyük müşkü
)~t ile karşılaşmıştı. Kovalis
d oıı hükümetinin ilk zamanlar-
1ıi Stambouliski hükümetıni 
,' e gölgede bıı-akan şiddet si
l ~teti, o günkü vaziyetin ica
L~~1ııdan doğan bir zaruret idi. 
il 1,"okrat antantı, sekiz sene
~- •da.reden som·a, dahilen sü
l lın ve istikrar temin edilmiş 
l'ıı haricen de devletin kom~u o
' Ve olmayan devletlerle mü
~ebo.tı intizama ııirmi~ bir 
ld~ mevkiini terkediyor. f 

ti liukumet fırkasının Bulga- ll 

1 
aıltıda rağbetten düşmesini, 

ı 
Temmuz or alarında 

gelerek 
. Ankaraya gidecektir 

Ge!eceı ~ temmuzun ilk günle 

Hesap rapcrunun kıraati, 4 - Yeni maliılierden bir zat ıühedanın ruh
intihabatın icrası. Jarı için iki dakika ıükUt edilmeıini 

Sabık reis .Bekir S•kı Bey: kürs~i- ı istedi. Celse iki dakika tatil edildi. 
ye gelerek dıvnnı rıyas~tc bir reıs (Devamı Sinci sahifede) 

•• , ••• , ...................... 1 ...................................................... ·--· .................... . 

• 11 ~eya bu hadiseden ziyade 
•ııı-d tın cihana şamilolan buhran 
~ ltamak lazımdır. Bulgaris
ıı:ı ıı lİraat memleketidir. Zirai 
L--ahaulat fiatlarının tenezzülü 
ltı~~itıı ziraat memleketlerini 
~~teessir etmiştir. Ve teşkilat 
~kı lajf veya noksan olan mem 
L· ttler bu buhranı bilhassa 
~''etmişlerdir. Hükumetin 
.. lgliıbiyeti tedrici bir yıpran-
"l. 1 . 'd' ~ qırıe iyesinin netıcesı ır. 

Galatasaray kongresi 

''Şilt,, maçlarının 
dömi finali bitti 

Galatasaray, 1. Sporu 3-0 yendi 
Saat 5,10 her iki takını aahaya 

çıktılar. Galatasarayın akını ile oyun 
başladı. Sarı kırmızılılar &'ene Bur
han ve Mithattan mahrumdurlar. 
Bu akını lstanbulıporlular kolayca 
durdurdular ve mukabele ettiler ve 
ilk avutla neticelendi. ilk yirmi da-

rinde Pa. ıs tayyare meydanı o- ' 
l:m BoııTget'ten hareket ede
cek bir Fransız tayyare bölüğü 
şarki Avnıpada bir cevelan ya
pacak ve bu meyanda lstanbul 
ve Ankaraya da uğrıyacaktır. 
Altı tayyareden müı-eKkep olan 
bu bölüğe Fransız Hava kuv. 
vetleri müfettişi General De 

1 

tir. ':;örs bizzat kumanda ede
cektir. Tayyarecileı.- ayın birin· 
Kürt Osman isminde Vanlı bir 

·de Paristen ha:aket edecektir. 
Tayyareler bütün şarki Avrupa 
m<.:rkezlerine uğrayacaklanna 
nazaran, müfreze temmuzun 
ancak on beşine doğru şehrimi 
ze gelecektir. Ceneral De Görs 
tayyarelerin aske<i hizmetler

' de kullanılmasır. da ön ayak o
ı lan zevattan bir;dir. 1913 tari

hinde bu ceneral c zaman har
biye nazırı olan Enver Paşa la 
rafından memlekefmize çağrıl 
mıştı. Ceneral burada tayyareci 

Boğazda iki rakip 
, alruz masrafına tekabül ede
cek bir ücretle işliyecektir. 

iı . t 8oris hükumetin zaafını anladı 
Iİ! ·~iıı bir kaç ay evvel sol cenah çift 
~.,den maada bütün fırkanın kova
. ~?ıııından mütetekkil bir hükı'.ıme-

1.; •ktidara gelmesini terviç etmişti. 
1l'Pçef, bunun üzerine istifa etti. 'l: ıitndi kazanan nıilli bloka demok 
~ ••kasının lideri Malinof'un riya
'ıııd •ltında bi~ ka~in.e teşkiline. ça
~ 1• Maamafıh hukumel kovalııyo 
~ llıilli blok, nazırlann takaımi 
~ lesinde anlaşamadıklarından Li 
İl ~•I kabinesi, olduğu gibi iktidar
.. •ldı. intihabatın bu neticesinden 
'~'• ınilli blok, arlık kovalisyonuna 
~ 

1
11 olmayan herhangi fıl'ka ile pa- kika oyun tamamen bir tevazün ar· 

'Q'ktan müıt/iinidir. zediyordu. Her iki tak:m da çahtı-
lik muallimi olarak umumi har 

1 

bin iptidasına kadar kalmıştır. 
O zaman binba~ı id;, 

Türkiyeyi v) Tiirk ordusunu 
yakından tanımı~ \·e hakiki me 

1 

Bu hat üzerinde yapılacak 
rekabete rakipler ortadan kal
dırıldıktan sonra Necmettin 
Molla Bey otobüslerini hattan 
çekecek ve Boğazda iskeleden 
iskeleye muntazam servisler 
tanzimine tahsis edecektir. 

Molla Bey bu ikinci kısım 
servisleri şirket nam ve hesabı 
na yapmayı ve burada bir reka 
bet karşısında kalmamayı ta
savvur etmektedir. Rekabet 

k~lııar hükümeti Zvogor yani de
r~t antantından milJi bloka in-

• I; kanunu esaıide bir tebeddül 
ôıı~"'•ın1 tazammun etmediği gibi, 
t!ci siyasette de yeni hükiimetin 

'lcrp edeceği yol, selefinin yolundan 
' '~b •Yrı olmayacaktır. Milli blok, 
t' ' <\battan evvel netrettiği prog

\ ~.dahilen kanunu esasiyi idame 
' . ı~n ~e sulh v_e_ ~Ü~al~met si
~ 11nı takıp edecegını brld1rdikten 
ı-;; • her memlekette muhalif fırka
~r İntihabat rüşveti olarak telakki 
~t '>ıeğe başlanan vergilerde lenzi
l~•Pınağı vadediyordu. J:lcr halde 
~ darbei hükiımeti üıerıne mcm
~~ltn kaçan ve harici tesir)er al
l•lı,. olduğu söylenen ıol cenah 
~·- fn.kasile bir münasebeti olma
~ kr şüphesizdir. Eıasen bu ka. 
'.'>ıı, lca!ıir muvaffakıyet kawndıklan 
~' her hangi bir ıiyaıi yardrm-

1 
I il,;\' nıü•tağnidir. 

İ lb~11ıristanla müna1'ebetinıU "?~~ 
:_ı...,. ~nndan hükümet tcbec!~u~u 

· "'iyetli değildir. Zvorm· huku-
~1~anında Bulgariıtanla ın.üna 
L ~ızı tanzim ettik ve ba muna•·""1 . d --ı ''tr t•nıdi yalnız n1untazam egı ' 

lı;~~~anda samimidir. A~ni ıami
kı~,i~' sulh ve müsalemetı ,.e k<>m· 
~ ~ t doıt geçinrrıeği prog_~aı;- ol~ 

h..ı eden nıilli blok hukuınetı . ~ ... bi 11\da da devam chncmesı ıçın 
> •ebep yoktur. 

t\hmet StlKRU 

yor, ancak l'O çıkaramıyorlardı. 

Bir aralık Galataıaraylılar ağır 

basmağa batladılar, Fakat canla bat 
la oynayan rakip müdafilerinin mÜ· 
dahaJesi ile bir fey yapa.nuyorlardı. 
Nedense bugün Galatasaray nıuha
cim hattında bir becerikıizlik vardı. 

Biraz sonra _lıtanbulıpc.ır niıbi bir 

hakimiyetle Galataıarayı ııkııtrrma
ğa başladılar. Ancak bu hikim.iyeti 
devamlı bir surette ellerinde tutama 
dılar. 

Galatasaray ıııüdafileri topu bu 
••kışık vaziyetten kurtardılaı· ve Re
biiye: bi'" pas verdiler. 

Rebii bu Pası Galataaaray haf hat 
hndan kaptı, devamlı ve uzun bir 

s~rÜ§ten sonra Necdete bir pas ver-
dı, Necdet güzel bir I . . . . vuıuş a yırmı 
beşıncı dakikada ilk 1 .. a:o u yaptı. 

Bunu Necdet attı dene b 
d -d nıez,u 

ogru an doğruya Rebiini 1 ·· 
idi. n go u 

Bu colde11 sonra hakimiyet Gala
tasaray lehine devanı ebnekte idi. 
Ancak bu hak' • ırruyet tam manası ile 
ani diyemeyiz z · aman Zit.man çok 
tehlikeü Iıtanhulıpo k 1 d r a ın arı a o-
luyor ve sarı k l l . . - •rınızı 1 ara oldukça 
tehlıkelı anler geçirt' 1 U . 1Yot"< u. mumı 

l • zivetlerini anlamış olan Cene-

• 
• 1 ral De Cörs Türk muhibbi ol-

} ~~-a-~<-'.~.-~~:.~~:~.~:: ............... ·-···--· 
lllJ>iyangomuz 

karşısıod<:. kalmamak için İmli 
yaz sahibi olmak lazımdır. Hal 
buki şirketin Boğaz sahillerin-

Dünlcii maçtan bir enstantan 
yet itibarile oyun dürüıt oluyor v 
-kat'i hiç bir ıey yapılamıyordu. 

Oyun böye mütevazin ve hu il 
takımın akınlarile devam ederken 
birinci haftaym bitti, netice 1-0 Ga
latasaray galip. 

ikinci haftayım 
ikinci haftaym Istanbulıpor akı

nı ile batladı, fakat Galatasaray mü 
dafileri kapıp kendi muhacimlerine 
verdi'Ve onlar da sık uk mukabil 
kaleyi ziyaret etmeğe ba!ladılar. it
te bu devamlı s1kı§lrrmanın semere
sini Galatasaı·aylılar ?.7 iilci dakika
da idrak ettiler. Şöyle oldu: 

Top lstanb11lıporun aleyhine ola
(J)eva,mı Sinci sahifedel 

Kuponların son nu
marasını da 

bugün dercediyoruz 
Hediye piyangomuzun 

bugün son numarasını neş
rediyoruz. Bu müsabaka
mız için intihap ettiğimiz 
kıymetli ve muhtelif bir 
çok hediyelerin yakında 
listesini neşredeceğiz. 

de otobüs servisleri tanzimi 
için imtiyazı yoktur. İşte 1 
temuz içtimaı bunun ıçın ya
pılmaktadır. 

Şirket heyeti umumiyesin-
I den imtiyaz almak için salahi

yet istiyecek, bu salahiyeti al
dıktan sonra İmtiyaz teşebbü
sünde bulunacaktır. 

Eğer şirkete imtiyaz verilir 
se o zaman Necmettin Molla
nın otobüsleri ya şirket hesabı 
na satın alınacak ve yahut ge
ne şirket aksiyonerleri ile ikin-

' ci bir şirket tesis olunarak sa
' hilJe iskeleler arasında - Bu 

1 ;skeleler Rurrieli sahilinde Be-

l 
bekten Anadolu sahilinde Üs
küdardan başlamaktadır. - ve 

1 

her iki iskele arasında müsta
.,..,.~E;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!•~ killen seferler tertip edilmek 

.. Kupunları top
lagan kari/erimizin ga
rından itibaren 15 gün 
zarfında idaremize gön
dererek, kur' aya girecek 
numaralı birer fiş maka
bilinda değiştirmelerini 
rica ederiz. 

suretile servisler yapılacaktır. 

Politika 
İKİ KÜFÜR 

Şimdiki muhalif gazeteleri J ANLIYORUZ 
çıkaranlar, kimi Çerkes Ethe-

1 
,. • • 

min k'm' Sait Mollamn gaze· Son Posta,, kendını sankı 
.' 

1 1 
öteki paçavralardan uzak tutu-

tesınde çallşırken, Dumlupınar H' ·· 'd dü · · 
ı · · ·kb 1 'd' l 1 yor. ıç umı e şmeyınız . 

zhi~ ebrıi ıstıü ab ı ı.f m?nsız ar daha geçen gün mazi münaka-
ç rgn uzaereımınma- · dk ·•· 

d 1 · t'hf f tt'l şasına ıma e ere ne:ırettıgı-
ı ar ve onu ıs ı a e ı er. . . . 

nız resımlı yaumn ne demek 
Şimdi de Dumlupmarı mazidir 
diye, istihfaf etmeğe kalkl11an· 
/ar onlardır. O zaman milleti 
faziletsiz zannedenler, şimdi 
hafızasız zannetmektedirler. 
Millet kelimesini ağızlarmdan 
du.şürmeyen muhaliflerin en i
nanmadllacı şey, bizzat millet
tir. Demokrat dedikleri şey. , 
bizzat şeriattir. Aradık/an şey, 
katillerin başı boşluğu, hırsızla 
rm serbestliği, cürümsüz, ceza 
sız ve inzıbatsız bir serseriler 
saltanatldır. 

Bu, dolandıncmın polise, 
müfterinin mahkemeye karşı 
hareketidir; bu bir anarşist ha
reketidir. 

Ahlak, namus. haysiyet, şe
ref, aile her şey paçavraya çev 
rilmiştir. 

SiLAHÇILAR 
Meşrutiyette bir silahçı Tah 

sin vardı; Selanikte Silah, 

olduğunu biliriz. 
Daha dün sanki bir hüıçe 

mukayesesi yapar gibi, nqret
tiğiniz sütunun ne demek iste
diğini anlayoruz. Şunu demek 
istiyorsunuz: "Gördünüz ya, 
nerelerden tasarruf edilmişi' 
Hep öteki dairelerden, zavalll 
memurlardan! en az tasarruf 
iki kalemdedir.,, 

Birisini siz kendiniz itirr.d 
ediniz, ötekini biz söyleyelım: 
Millet Meclisi! 

Ey millet, hep lıkaralardan 
kısılıyor ve mebuslar yiyor! 
O mukayese levhasmm lıer ü
çünde de Milli Müdafaa bütçe
si yoktur. Niçini' 

Mahkemede bu kalemi unut
muş olduğunuzu. mukayesenin 
bütçelerin yanyana getirilme
sinden ibaret olduğunu söyle
yeceksiniz. iyi gazeteci kuı·naz 
llğı, fakat biz de saçlarım de
ğirmende ağartmış olanlardan 
değiliz. 

Bomba, Süngü diye gazeteler Falih RIFKI 
çıkarır, herkese söver, herkesi , ............................. __ .............. _ 

tedhiş eder, dururdu. Böyle 
bir gazete o zaman ancak mer
kezi umuminin korkunç ikrida
nna dayanarak çıkabilmiştir. 1 
Polis tabancası, jandarma tii
fengi, hepsi, tedhiş yapan bu 
adamın bekçisi idi. Şimdi ted
hiş muhalif gazetelerden An
:.araya doğru, polise doğru. 
jandarmaya doğru geliyor. 

Memleket havasmı tcnt>ffiis 
ederken, bir müddet, bun>unu
zun içinde durdurup kok/ayı
nız: Bu hava, inhilal kokuyoı. 

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

eseri 

Ermeniler 
Serlevhasile yakında 
"Milliyet,. sütunlarında 
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Fatih (Zamora)yı gör
mek istiyor. 

inanmamakla 
Hüsrev' den 

beraber Eleni ile 
haber isteyecek 

Kapının üstünde kocaman bir 
kilit asılı! Burası Prenses Ele
ninin oda&ı ... Hüsrev hala ağ
lıyor!.. Tuhaf şey, Hüsrev onu 
seviyor demek! .. İşte bir ban• 
çer .. Hüsrev çılgın bir adam 
gibi hançerini sallayıp duru
yor.. Ahhh! fazla bakamaya
cağım... Hüsrev kendini vur
du! 

Ayna Klionun elinden düş
müştü. 

Zamora, Rum kızının kolun
dan tuttu ve sokak kapısına 
doğru götürdü: 

- Haydi sözünde dur ve ba
na bir-şey sormadan kapıyı ka· 
pa! Her şeyi gÖ'.ı:ünle gördün 
ve ö.ğrendin ! 

rım çarpmış gibi derhal ölme
lerine sebebiyet vermiş olursu
nunz !., demişti. 

- imparator bu söze inan· 
dı mı? 

- Hem de o kadar çok inan 
dı: ki, son seneler zarfında sa
raya mensup güzel kızlar• (Ha 
liç) e hasret kaldılar... irade
siz sokağa çıkamaz oldular. 

- Garip ıey! İmparator si
hirbazlann sözile hareket ede
cek kadar akılsız bir adam de. 
ğildi ... 

- Zamora, o vakit, Bizans'ı 
parmağında oynatan bir sihir
bazdı, padişahım! Bugün de ha 
la yaııyor .•. 

- Yaşıyor mu? 

K Klio, Zamoradan intikam a 
lio, Sultan Mehmedin lacak zamanı bulmuştu. 

huzurunda - Onun mevcudiyetinden 
haberdar değil miydiniz? 

Eleniden hiç haber yok _ Ben fstanbulda Bizans-
mu, Klio? tan kalan bir sihirbazın burada 

- Hayrr, padişahım! yaşadığını zannetmiyordum. 
- Tuhaf şey! Ben bu kızın Bu kadın nerede oturuyor? 

kendisini öldürdüğüne bir tür- _ Haliç civarında. Eski Vi 
lü inanamıyorum... böyle ince baherna meydanında .. 
ve hassas iiısanlar kendilerine 
kıyamazlar. - Kostantin'in bu kadına 

- Eleni ince, hassas fakat çok itimadı vardı demek •. ? 
çok azimkar bir kızdı, padişa- - Zamora her hafta impara 
hım! Kendini öldürmeğe karar torun sarayına gelir, bir hafta 
verdikten sonra, bunu yapmak zarfında olup biten gizli işleri 
onun için, nihayet bir azim me ve İstikbalde olacakları haber 

1 · d' reri~L se esıy ı ... 

- Kendisini öldüreceğini sa - İmparator İnanır mıydı? 
na söylemiş miydi? - O kadar çok inamrdı ki, 

- Aramızda bir kaç defa bu Bizansın muhasarasında fazla 
bahis açılmı~tı... asker cemine bile lüzum görme 

- Ne diyordu ? mişti.! 
- Esaretten kurtulmak için - Niçin? 

ölmekten başka çare olmadığı- - Çünkü Zamora günün bi-
oı söylüyordu. rinde, semavi bir afetle Türk 

Sultan Mehmedin katları ça- ordusunun telef olacağını ve Bi 
tıldı: zans'ın kurtulacağını söylemiş-

- Ben ona esir muamelesi ti. Hatta bu söze, yalnız impa
yapınıyordum ki .. Bizans sara rator değil, hepimiz, bütün mil 
ymcla bi!ndan daha hür mü ya let inanmıştık. 
şıyordu? - İmparatorun hakkı var-

- Hayır .. amcası Koslantin dı çünkü, ceddim Beyazıt Bey 
çek mutaassıp ve hürafata çok ve daha sonra babam Sultan 
inanır bir adamdı.. Kendisini Murat senelerce Bizans surlan 
hiç bir vere bırakmazdı na hücum etmışler ve şehri mu 

- N-.;in? hasara ederek, nihayet büyük 
- Çünkü (Zamora) bir gün zayiatla geri dönmüşler. (Za-

İmparatora: "Haliç halkının mora) Bizans tarihini çok iyi 
saraydaki kızlarda gözleri var. bilen zeki bir insan olacak .. im 
Sakın 3üzel kızların sokaklar- paratoru ve milleti bu derece 
da ve bilhassa Haliçte fazla do teshir edebilmek için tarihe vu 
taşmalarına müsaade etmeyi- kuf lazım. 
nız .. nazarları değerse, yıldı- (Bitmedi) 

=======:===='=:=====~==~== 
Kral Faysal iş bankasının bir 

Ankaraya temmuztın yardımı 
beşinde gelecek lZMlR, 25 - Kredikoopera 

ANKARA, 25 - Irak krah tifinden istifade edemedikleri 
nın Ankaraya 5 temmuzda ge- için, İş Bankasının ikrazatta 
leceği tahmin edilmektedir. Hü bulunması hususunda banka u.
kumet merkezinde ikameti iki 
gün sürecektir. mum müdürlüğü nezdinde te· 

Gazi Hazretlerinin İstanbul şebbüıatta bulunan Dikilitat 
seyyahatleri ancak bu ziyaret kazası tütüncülerinin müracaa
ten sonta vaki olacaktır. tı kabul edilmiştir. Banka, tü-

Primler talimatname- tüncüleri ikrazatta bulunacak-
tır. Kredi kooperatifinden şika 

sinde tadilat yet eden bazı kazalar daha var 
ANKARA, 26 - Vekiller dır. 

hey'eti teşviki sanayi kanunun Kılıç Ali, Celal Beyler dan istifade eden müessesata 
verilmekte olan primlerin ·tenzi 
!ine ait talimatnamenin bir 
maddesini tadil etmiştir. Yeni 
maddeye göre, İmalat beyanna 
meleri hak ve silinti olmadığı 
halde senei maliye nihayetini 
müteakip 3 ay zarfında mahal-
lin en büyük mülki amirine ve
rilmek lazımdır. 

Mülkiye amiri de beyanna
meyi, 3 gün zarfında tetkik me 
morların averecek nihayet 15 
gün zarfında tetkikatı bitirile
rek iktisat vekaletine gönderi
lecektir. 

Müessif bir vefat 
EDİRNE, 26 (A.A. - C . H. 

fn·kası vilayet heyetinden avu-
kat Ccm;ı.I Bey dün sektei kalp 
neticesi vefat etmiş ve bugün 
cenaz~si bütün Edirne halkının 
teessürleri İçinde kaldırılmıı
trr. 

lZMfR, 2 - Gaziantep me
busu krlıç Ali, İzmir meb'usu 
Celal Beyler tehrimize gelmiş· 
lerdir. 

Bir lüzumu muhake
me kararı 

lZMIR, 25 - Menemen irti 
ca hadiseaindeKubilayın feci su 
rette şehit edilmesine lakayt 
kaldığı iddia edilen jandarma 
yüzbaşısı Fahri Bey hakkında
ki evrak Menemen divanı har
bince vilayet idare heyetine ve 
rilmişti. fdare heyeti, Fahri Be 
yin lüzumu muhakemesine ka
rar vermiştir. 

Muhafız gücü 
bisikletcileri 

ANKARA, 26 (A.A.) 
Muhafız gücü bisikletçileri bu
gün ıehrimize gelmişlerdir. 

• .A 

HARiCi HABERLER •• 
Almanya bir istikraz aktediyor 

------------·----~----~--

H oo ver Fransanın cevabını tetkik etti. Amerika 
hariciye nazırı nikbinlik gösteriyor_ 

Arnavutluğa 1 Atina mektubu Stimson da 
para Ho9ver teklifi geliyor 

ltalya faizsiz para 
veriyor 

ROMA 25 (A.A.) - Arnavutluk 
hükUmetİ.nİ"9 ·bütçeıini takviye için 
1 tal yadan 10 sene müddetle senevi 
10 ·milyon altın frank ·· almak için 
ltalya hükumetine müracaat etmiş 
olduğu haberi dolayısile ltalya hü
kumetinin iki memleket arasında le§ 

riki meaai ve dostluk .ılyasetinıleıı 

ilham alarak ve Arnavutluğun mali 
ve ıktı.adi vaziyetini tBlah etmek 
gayesini kollayarak bıı >uretle mali 
bir muavenette bulunmağa ve 'bunu 
senevi ve fa.izsiz istikr...;lar şeklinde 
yapmağa ve bu paraların Arnavut .. 
luk bütçesinin mü.ait olduğu ande 
tediye edilmeıine muvafakat etmiı 
olduğu haberi teyit edilmektediı. 

ltilifnamenin teferruahnı tesbit 
için müzakeraa geçilmiştir. 

TiRAN 25 (A.A.) - Parlamen
to fevkalade bir içtima aktederek 
hükiımetin ltalyadan 10 sene müd
detle 10 milyon altın franklık İslik 
razlar aktetmesi için hükUn1ete me
zuniyet veren kanun 18.yihaıını itti
fakla kabul etmiştir. 

Bu para bütçe açığının kapatılma 
sını iktiaadiyatın, nafia işlerinin ve 
marifin ıslahına tahsis edilecektir, 

Ceneral Balbo'nun 
hava seyahati 

TOBRUK 25 (A.A.) - Italyamn 
Afrikadaki müstem!ekelerindeki te( 
tiı seyahatine devam eden hava İŞ· 
leri nazırı Ceneral Balbo, T <•bruktan 
itibaren dört uçuştan sonra gece 
6,21 de Gialo'ya gelmiştir. O~ mo

törlii Capı-o!'r'li markalı tayyare ile 
tek motörlü R O. 1. tayyaresinden 

mürekkep olan hava filosu el"tesi sa 
bah saat 4,35 te Hofraya mütevecci 
(hen hareket ve saat 11,50 de oraya 
·muvasatat etmiştir. 

Filo saat 6,20 9,40 a kadar ç(;lde 
seyahat ederken tayyarelerden birisi 
ne arız olan bir haıJan tamir için 
El Fareigende tevakkuf etmiştir. 

Tobruk - Korfa arası bin kilomtere
den fazladır. Filo, HofraJ,. durduk
tan sonra Tilusti'nin dağlık nunta
kaıma kadar ileri gitmiştir. Bu mm 
takada yapılan ilk tayyare cevelanı 
budur. 

Tayyareciler, geceyi Addi.accio'da 
geçirdikten sonra şimali Tibesti'nin 
500 kilometre şimalinde kain Uac 
El'kebire hareket etmiştir. 

Almanya - Rusya 
MOSKOVA 25 (A.A.) -Alman 

ya ile Rusya arasındaki dostluk ve 
bitaraflık muahedesi tecdit edilmit
tir. 

M. Vauphier vefat etti 
ROKSEL 25 (A.A.) - Eski u

IUm ve sanayi nazırı M. Vauphier 
dün bir otomObil kazas1 netic.e~inde 
vefat etmittir. 

MENFAATi MiLLiYE 
En mütemayiz İnsanlar bile gayri 

müsavi bir rekabetin ıiddetine kar .. 
fi mütemadi zararları telafi ve hü· 
tün müşkülatı defetmek için Türk 
istihliikatı her ıeyden evvel dalı.ili 

piyasaya istinat ederek daha emin 
mahreçler bulmak mecburiyPtinde
dirler. Bu, her yerde böyledir. Yerli 
mahsulitrn kıymeti ekseriya yalan
dan ve ecnebi mamUlitının lehine 
olarak tenzil edilmektedir. 

Kendimizi iğfal ettirmiyelim ve 
bu gibi şayialara meydan verıneyıp
lim. Yerli mamüli.ttan sun'i (Port

land çimento inıaatımıza en elve .. 
rişli ve müsait havassı cami ve me. 
maliki ecnebiyeden ithal edilen en 
mükemmel çimentolarla rekabet ede 
bilecek mükemmeliyettedir. Miite· 
canisiyeti ve yüksek derecei muka
vemeti daima ve bilfiil takdir edil
miş. Darıca, Zeytinburnu ve Eskihi 
sar fabrikalarının Aslan çimPntosu 
bütün mimarlarımız ve umumiyetle 
inşaat sahipleri tarafından kemali 
memnuniyetle İstimal ve bu suretle 
sanayii milliyemizi teşvik ve himaye 
etmeleri li.zımedendir_ 

ve Yunanistan 
ATlNA - Amerika Reisicümhu

ru M. Hoover'in beynebmittefikin 
ve tam~a't denilen borçlar için bir 
senelik t.kil teklifi malumdur. Bu, 
Mijttehid.ei Amerikanın Av.-upada 
olup bitenlere seyirci kalmayacağı· 

nı göste're~ bir delildir. Anıerlka 
bazı Avrup°a devletlerinin mali va· 
ziyetlerinİn s.;lhü ihlal edebileceğini 
görmüş ve müdahaleyi va&ife edin
miştir. (4y'ri kabili itirazdır ki, Av· 
rupanm mail Za.fı Amerikaya mÜsa· 
it olmaktan çok zayıftır. 

Amerika Maliye Nazırı lngilteı·e
ye geldiği zaman, Amerikanın borç 
ar siyasetindeki tahavvülü seziiyor
du. 

Hoover'in t~ifi b11 gün hadisatı 
tenvir etmiş bulunuyor. Bir senelik 
moratoryom teklifinin bir n<ticeye ı 

bağlanması kuvvetle muhtemeldir. 1 

Avrupayı dolaşarak, memleketle· ! 
rin mali vaziyetlerini tetkik eden 
bir Amerikan heyetinin bu seyahati 
Amerikanın bir senelik moratGryom 
da da kalmayacağını gÖsteriyor. 

Yalnız. M. Hoover'in bu teklifini 
bütün hiikümetlerin ho,una gidip 
gitmeyeceğini bilmek kalıyor. ln
giltere pek tabii olarak kabul edi
yor. balyanın da kabulüne muhak
kak nazarile bakılabilir. Ya Fransa? 

Buraya gelen malumata hakdırsa. i 

Franııada teklifin şümulü ve Fran- / 
sız maliyeıine derecei tesiri müna
kaşa ediliyormuş. Teklifin Alman
yaya çok müsait olduğu söyleniyor· 
mu,. 

Fakat dıiha yakınımızda, mesela 
Yunanistanda ne oluyor? 

Bu meseleden bahseden "Mersa. 

ger d' Athtines., dün diyordu ki: 

~Borçların hafiflemesi Yunanis
tan gibi askeri masraflarını kısrnağa 
ve haddi asgariye indinncğe bakan 
memleketleri için şayanı arzudur"" 

Lakin gazetelerde çıkan nim reı· 

mi bir nota daha başka türlü bir İn· 
tiba hırakıyor. Nota da deniliyor ki: 

t'Hariciye neza .. etinde muaheda

tın tatbikı servisi şefinin M. Veni
zelosa verdiği izahata nazaran, Hoo· 
ver teklifinin· tatbike konulacağı se
ne zarfmda, Yunanistandan harp 

borcu ol~rak lngiltereye 350,000 
isterlin, Amenkaya' 220,000 dolar, 
Fransaya 1,970,000 frank vermek 
mecbur-iyetindediı·. ki yekilnu 
154,210,000 drahmi tutuyor. Diğer 
taraftan ayni sene zarfında Almanya 

dan 6,700,000 mark (Tamirat para
sı) alacaktır. Bu da 122,677,000 
drahmi eder. Binaenaleyh morator
yom ilan edilirse, Yunanistanın kay
bedecek bir şeyi yoktur. Llkin bu 
sırf Alınanyaya moratoryom tatbikı 
hi.disesidir. Eğer Bulgarlstana da 
tatbik edilirse, Yunanistan zararlı
dır. Bulgaristanın tamirat parası o
larak Yunanistana her sene verdiği 

para 6,215,000 marktır. Yani 
113, 796,650 dr11hmi.. Amerikanın 

moratoryomdan Bulgaristant da is
tifade ettireceği muhakkak olduğu
na göre, vaziyetten İstifade edecek 
olan Bulgaristandır. Onun için mat
buat şimdilik Hoover teklifine mü· 
sait görünmüyor. 

Bir tayyare düştü 
ROMA 24 (A.A.) - Capo-di· 

Chino merkezine mensup bir istik

şaf tayyaresi uçmak için kalktıktan 
bir müddet sonra yanış bir manevra 

yüzünden düşmüş ve içinde bulu

nan bir zabit ile bir yolcu telef ol
muştur. 

Bir hiyaneti vataniye 
davas1 

ROMA 25 (A.A.) - Bu ayın 25 
ila 28 inde hususi mahkeme huzu. 
runda gizli adalet ve hüt'rjyet cemi· 
yetine menıup müneverlerin muha
kemesi İcra edilmittir. ?vlaznunlar 
isyana ve dahili harbe tahrik ve leş .. 
vik cürmile itham edilmektedirler. 

-----Italyanın Hoover'e 
verdiği cevap 

ROMA, 25 (A.A.) - ltalyanın 

Vaşington sefiri, M. Muısolininin 
ltalyanın Hoover tekilifini kaba! et
tiğine dair ola.rak kendisine çekmit 
olduğu atideki telgrafruısneyi Ame
rika hü.kiimetine ibliğa men1ur edil~ 

mittir: 
''Zah asilineterinden Amerjka 

Reiıicümhuru M. Hoover'in bir sene 
müddetle hükilmetler arasındaki 

borçların tediyabnın tamamen tatil 
edilfnesine miiteaDikolan teklifini tet 
kik etmit olduğumu Amerika hiilui
metine ibli.ğ etmenizi rica ederim. 
Bu teklif, ltalyaya mühim fedakar
lıklar tahmil etmektedir. Maamafih, 

M. M unol ıni 

eyice düşündükten sonra bu teklifi 
prensip itibarile ve doc;tane bir su

rette kabul ebneğe karar verdim.. 
Ancak Reisicümhur M. Hoover ce
naplarının ve Amerika hükUmetinin 
bu me~'ut teşebbüsünün nisfet daire. 
sinde ve ameli: bir surette tatbikı 

hakkında bilihara bazı mütaleaı ser. 

detmek hakkını muhafaza ediyo
ruın. M. Hoover cenaplarının mali 
k!yf'.-let ve mi.nasını ltalyan milleti
nin pek güzel anlamış old•1;--ıı teşeb
büsünün milletler arasında bu müş .. 
kül zamanlarda ve tahdidi teslihat 
konferansı arfeıinde bilhassa !uzu
mu bedihi olan gayet müessiı· bir 

. teşriki me.!l'ai devresi açması için en 
samimi temenniyatta bulunduğumu 

beyan ederim.,, 

Yunanistanın fikir . -
ATINA 25 (A.A.)- iyi bir mem 

badan alınan haberlere göre Yuna
nistanın tamirat bedeli ile harp borç
lan arasındaki fark teminata rapte
dilmek şartile Hoover teklifini kabul 
edeceğini söyl.,,,..ektedir. 

Japonya da kabul edecek 
TOKYO 25 (A.A.) - Japonya

nm Hoover teklifi karıısmda ittihaz 
edeceği hattı hareketi yarınki kahi
ne içtimaından sonra tayin ve pren
sip itibarile Amerikarun fikrine i~ti .. 
rak ebnekte olduğunu bir beyanna
me ile ilin edeceği :zannedilmekte

dir. 
Hükilmete, moratoryom hakkında 

henüz resmi bir- cevapname ile de-
ği. bir beyanname netri suı·etile bil. 
direcektir. 

Belçika mütereddit 
BRÜKSEL, 2S (A.A.) - Meb'

san meclisinde Hoover teklifinin mü 
zakere.i esnasında M. V ... nderveld 
ile M. Hymans, Belçikarun tamira
ta olan mukaddes hakkını muhafaza 
etmekte olduğıınu beyan etmiıler

dir. 
Meclis, 210 milyonluk ft"•kalide 

askeri tahsi.atı 77 reye ka•şı 94 rey 
ile kabul etmiftir. 

Rayhişbtınga beynelmilel 
gardım 

NEVYORK, 25 (A.A.) - Va
tington' dan gelen bir telgrafnameye 
nazaran hazine nezareti ile federal 
resevr idaresinin rayhithanka yar
dımda bulunmak üzre bir itilil ak
detmiş oldukları haberi aslacsastan 
iridir. Yalnız müzakere ve müıave

relerin devam etmekte olduiu ve 

~i 

Türkiye idman ittif a
kı neler göriiştü 

ANKARA, 26 (A.A.) - 1 B - Atletizm işlerinde vu· 
Türkiye idman cemiyetleri itti. kuf sahibi bazı gençler muvak 
• ..akr umumi merkezinin son iç- kat zamanlar için mıntakalara 
timaında ittihaz ettiği başlıca ayrıca sporun idari ve tenni kı· 
mukarrerat hülasaten şunlar- sımlarnıda ehliyeti olan zeva· 
dır: tın mmtakalara ayrılması ve 

1 - Hariçten memleketimi· oralarda yerleşti..ilmesi temİD 
ze spor teması yapmak için ge· edilecektir. 
lecek bir takım veya müsabık C - Spor kaide ve çalışın• 
bir grupun memleketimizde tarzına dair kitaplar neşredile
ne suretle kabul ve izaz edildi- cek, konferanslar verilecek t1e 

ğini ve vaki teahhürlerin ifa o- atletizm müsabakalan \çin ba· 
lunup -0lunmadığını tetkik et- zı şekillerde proğramlar hazır: liJ 
mek üzere ali.kadar federasyon lanarak mmtakalara tamim elli 
laı· tarafında tertip heyetleri lecektir. it 
arasında bir komiser intihap D -İdman sahaları yapılnı• 
edilecektir. sı kolaylaştırılacak ve lıtan· "-

2 - Futbol, güreş ve iskrim bul !ehir stadyomunun yaptır~ -;ı 
federasyonları nizamnameleri maaına çalışılacaktır. . 
tabı ve atletizm futbol, güreı E - Muhtelif sporlarda i1" lj 
antrenörleri de ayrrca birer ça- dereceler ihraz eden klüpletC 
lışma kitabı ihzar edeceklerdir. umumi vaziyetleri nazari itibJ 

3 - Federasyonlar, mıntaka re alınarak bütçe müsaade ediıı 
-laroı sınıflara taksimi için eaaı ce nakdi muıı venette bulunul• 
lar hazrrbyaı"ak gelecek içtima caktır. 
da umumi merkeze arzedecek- Federasyonlar tarafınd 
lerdir. Umumi merkez, bunlar meşgul oldukları sporlar iç· 
dan başka mınta.ka ve klüpleri bütün klüpler azasının dev 
daha iyi çalıştırmak için ayrı edebilecekleri çalıtma heyetl 
ca şu tedbirlerin ittihazına ka- ri teşkil edilecek bu sur 
rar vennittir. sporcuların yetiştirilmesine Çili 

A ·- Klüpler birer tip kabul lışılacaktrr .. 
edilerek defter ve diğer evrak- F - İyi hakem yetiştirnı~ 
lar merkezden tabı ve tevzi e- için federasyonlar tedbirler ar• 
dilecektir. yacaklardır. 

Afganistan ve Rusya 
ANKARA, 26 (A.A) - Mevsuk istihbaratımıza nazara0 

Afganistanla sovyet şuralar ittihadı hükümeti arasında sabılı 
kıra! Amanullah Han zamanında (Dağman) da imza oluna0 

bitaraflık muahedesi bu defa bir kaç madde ili.vesile 24 Ha• 
ziran 1931 tarihinde yeniden Kabilde imza edilmiştir. 

Bu nasıl hastalık? 
Bir memur üç gün üç gece uyu

duk an sonra en nihayet öldü 
iZMiR, 25 - Karşıyakada 124 ıaat devam edince tek.r~ 

gümrük manife~t-:' memurların şü.ph.eye düşmüş doktor getı~ tii 
dan Ahter Bey, ıkı gün evvel va mıştır. Doktor da Ahter Ber l!a 
zifesinden çıkıp evine gitmif, uyandırmağa muvaffak ol~' ~ 
güle oyniya ailesile yemek ye- mış, .':'ab~_m __ harakette olduıı: ~n 
dikten sonra yatmıştır. Sabahle nu gormu,tur. Ahter Bey dl' fOt 
yin Ahter Bey ka~kma:t:ı~ . gün m_~te'.':'a~_i bir uyku ,ı 1 
zevcesi uyandırınak ıstemıştır: sonra olmuştur. Doktorlar lı, ~ 
Ahter Bey uyanmamış, zevceai talığı el'an teşhis edemeroifl~ dil 
kalbini muayene etmiş, hara- Ahter Bey lstanb~I ve Arı(; 
kette oldu~~nu g?rmüştür. K~ r.~ca .. tanın.mış şen bır zattı. ol· 
dmcağız mutesellı olarak zevcı !umu şeklı burada hayretle 
ni uyandırmaktan vıız geçmiş- duğu kadar teessürle karşılşır 
tir. Fakat Ahter Beyin uykusu dı. 

Almanyanın beynel!ftİlel bir istikr~z doğruya Fransa ile Alman~a ara~ 
yapmasına ka111r veeceğinİn mubte- da müzakerat yapılmaıı lizım ,.,. 

• .. 1 b·ı· di"'-' be bn° al ... f{D' mel hulundugu soy ene ı ır. guu yan e lf ve Y nız JT•~ 

Fransız ceflabı ac ındıktan overe değil M. Brüning'e de 

M St . .kbı·n vermeliyiz demiıtir. son:ra . ımson nı 

WASHiNGTON, 26 (A.A-) - M. Mellon'a Pariıt1 
Fransız cevabı alındıktan sonra Ri- gitmesi bildirildi 
yaseticümhur sarayında yapılan mü VAŞiNGTON 26 (A.A.) - ~ 
kalemeler hitamında M. Stimson dakikada bildirildiğine göre. Jt' 
nikbin olduğunu beyan etm!tİr. Hoover, M. Mellon'a hemen La• 

Mumaileyh meselenin zamana ve yı terlı:ederek Pariıe ıitmeoi liil"' 
ihtiyatlı harekete ihtiyaç gösterse munu bildirmiştir. Le Journal g~ 
bile hallonulacağına emin bulunmak lesine nazaran M. Mellon P•~. 
adır, Fransız erkilnile ve sabık mütt ,,) 

Fransanın vaziyeti lerin hali hazırda Pariıte bulu~, 
PARIS 24 (A.A.) _ Radikal ta olan mümenilleri ile gÖriİ' 

fırkası icra komitesinin içtima.ıuda 

M. Daladier bir nutuk irat ed~cek 
hemen hemen münhağıran Hoover 

teklifinden bahsetmiştir. 
Hatip, Amerikanın 6 ınilyon 

frank · tab•il etmekten. vaz geçmekle 
bir fedakarlık niimuneı_i göstermek
te olduğunu kabul ve teslim etmek
tedir. Alınanyarun yükü. 9 milyar al 
tı yüz milyon tahaffüf eylemekte
dir. Mumaileyh Avrupa de'<'lele.ı·in
den ekserisinin yapacağı fedaldrlık 
!arın pek o kadar mühim olmadığmı, 
yalnız Fransarun 2 milyar 500 mil
yon fraktan vaz geçmesi lazım gel
diğini söyemittir. 

M. Oaladier, Hoover teklifini red 
detmenin Fran&ayı İnziva ve tecer· 
rüt haline sokmak, kabul etmenin 
ise gayri adilane bir fedakarlık ka
bul etmek ve belki de Y oung planı· 
nın icrasını ihlil eylemek demek o
lacağını beyan etmiıtir. Hatip, neti
ce olarak Hoover teklifinin yeni bir 
faaliyetin azimet noktası olacağını 

söyledikten ıonra bu faaliyetin neti
cesi olarak cereyan edecek beynel
milel müzakerattaa evvel doğrudan 

tir. 

M. Sno'Clf!tfen'in began11fıtl' 
dan sonra ,,.. 

LONDRA 24 (A.A.) - 4' 
Snowden'in Hoover teklifi baJ<l<ıD1 •' ki beyanatı parlamento kori<lot ~· 
rında uzun uzadıya müMkaŞ" el 
tefsirlere yol açmıştır. M. Snowd ,. 
İn noktai nazarı ekseriyet f~lltltJf' 
zasının hemen hemen hepsnıııt jJlı 

vibine mazhar olmuştur. Ma~J1111f ~ 
mumaieyhin beyanabnın muta~,. 
ver tetbirin bütçede 41,000,00o ·,/' 
giliz liralık bir tenakuaa sebebi"' 
vereceğine dair olan kısmı bazt Jel 
yı enilişeye düşürmüşiir. Mu~I ;ı
fırkalarının Hoover teklifinif\ !~ 
tere tarafmdan kahulü takdı 111 
ne eibi neticeler hasıl olacağıor~I 
rihini bükumetıen sormakla tf .ıı 
meyeceği hemen hemen muha(<lı"" 
tır. Bunıınla beraber her üç fırl<-' ·v• 
da bu meseede maliye naıırıfl~ 1i" 
mat beyan etmeğe mütmnyil oldll ,.ıı· 
ve ikbsadi itimada rücuun ~~·ııJ' 
ka fedakarlıkları taviz ed~ceg~~ 
taleasında bulundukları ooyl• 
tedir 

• 



Otobüsler için Belediyede bir • 
nızamname yapı dı 

Ekononıi 

Başka memleketler~e 
bu sene üzüm az! 

Şimali Avrupa ticaret mü- 1 
llıesailimiz Faik B. üzüm tica
ltti hakkında Ticret odasına 
ııit rapor göndermiıtir. Bu ra

llotda Avusturalyada geçen se 
~te nazaran az üzüm çıktığı 

ldirilmektedir. 

. Ceçen sene Avusturalyada 
ICtiiın mahsulü 46 bin tondur. 
•u seneki mahsul mikdarı da 
~bin tondur. 

ICaliforniya üzümlerinde de 
~lde 11 derecesinde noksan 
llıııu,tur. Diğer taraftan alı
"ıı bir habere göre Yunanis
:Q bağlarında da üzüm mahsu 
~raz bozulmuttur. 

= 

Tütüncüler bir İçtimaa 
çağrılacak 

Samsun tütüncüleri, buhran 
hakkında lstanbul ticaret oda
srmnfikrini sormuttu. Cumarte 
si ve pazar ııünü ticaret odası 
tüt\!ncüleri bir içtimaa davet e
decektir. Bu içtimada yalnız 
SamsUQ ttitüncülüğü deiil bü
tün 11Ufmleket tütünlerinin ııe 
çirdiği buhran mevzuu bahsola 
caktır. 

Cenevre'de 
CENEVRE, 25 (A.A.) -

Müstakbel hububat mahsulleri 
fazlasrnın ithali meselesini tet
kike memur komite, M. Fran
çois Poncet'i yeniden reisliğe 
intibap etmiıtir. 

göztaşı ile 
edecekti 

tski bir vak'anın intiharda amil 
olup olmadığı tetkik ediliyor 

1 ~ahmutpaşada Özbekler tek Abmedi hafif surette yarala
'-.l!ıı~de oturan Fatma H. göz mıttrr. 
ttı~' ıçerek intihara teşebbüs et Merdivenden düştü 
.ı. ''· Haseki hastahanesine kal- ve o"" ldu"' 
·tılınıstır. 

,.. f' at~a H. m, ifadesine naza· 
litı.~· annesinin hastahğından 
~ ~t~ssir olarak intihara teşeb 
it & etmiştir. Fakat hu teşebbüs 
~ ?aşka sebepler olduğuna da 
tıına verilmektedir:. 

tlıFatma H. bundan bir kaç 
il il evvel ayni tekkede oturan 
~ allıdiye isminde bir kadınla 
ti ~ga etmiş, bu kavga netice
~de hamile olduğu üç aylık 

llğunu düşürmüştü. 
~ lııtihar teşebbüsünde bu va· 
d;ı'' 1n alakası olduğu tahmin e
. llıektedir. 

Mercanda Muradiye cadde
sinde oturan sandıkçı Ohanesin 
4 ya§ındaki oğlu Karabet evde 
oynarken merdivenden düşmüş 
nakledildiği Y edikule hastaha
neainde ölmü,tür . 

Bİi:' otomobil kazası 
Kasımpaşada oturan 18 ya

şında Ömer dün gece bisikletle 
Dolmabahçeden geçerken meç 
hul bir otomobil bisiklete çarp 
mış, Ömer başından ağır su
rette yaralanmıftır. 

Motosikletler de 
Cerh Nitancada Çeyme sokağında 

1 
ICaragümrükte Zeynel ağa oturan Tevfik Efendinin oğlu, 

\~lt.ğında duran Hayri '.~e a'!· 4 _yaşı.~da Sa~a~at~in ~elki 
. e\>de oturan Ahmet Huaeyın gün r~ızamettının ıdaresındeki 
~~eıj bir meseleden kavga et· motoa:klet altında kalmıt, :.-.. 
~· neticede Hayri biçakla l ğır surette yaralanmııtır. 

..... _ ............................................ -"'?' ... ~·-···-

• 

Belediyede 
;;;;..~----

Otobüsler 
lstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? Maarifte 

Seyahat Artık plaj mevsimine girdik ! 
~--------~~--~~----------

Florya sahillerinde deniz, güneş banyosu yapanlar 
------------·~-----------

Romanyadan bir 1 Talimatnameye 
talebe göre bir 

kafilesi geliyor boyda olacak 
Romnaya Darülfünunluların 

dan br talebe grupu temmuz or 
talanna doğru ıehrimize gele
cektir. Talbeler bet gün kadar 
kalacaklardır. 

Bu talebenin gitmesini müte 
akip milli talebe birliği murah
haalarından ve bazı mektepler 
talebesinden mürekkep bir 
Türk kafilesi de Romanyaya gi 
decektir. Talebe Bükretle a
ğustos batanda aktedilecek o· 
lan beynelmilel talebe kongre
sinde hazır bulunacaklardır. 

Diğer taraftan evvelce Po
lonyaya gideceklerini yazdığı

mız tıp talebesinin seyyahati 
de tahakkuk etmektedir. Polon 
yadan muvfaık cevap gelmit ve 
huırbklara baılanmıtlır. Tem 
mwı: nihayetinde hareket edile 
cektir. 

1500 seyyah gelecek 
Bu sene seyyah mevsiminde 

şehrimize 19 seyyah vapuru gel 
mittir. Bu vapurların getirdiği 
seyyah adedi 6310 kişidir. Ge
lenlerden 1800 ü Alman, 300 ü 
Belçikalı, 250 ti Yunan diğerle 
ri Amerikalı ve İngilizdir. Ge
çen sene seyyah mevsiminde 
ise 23 seyyah vapuru gelmiş 
İse de getirdikleri yolcu mikda
rı daha azdır. Bundan batka a· 
ğuatosta Montaroza vapurile 
1500 kadar Alman seyyahı ge 
lecektir. Diğer vapurlarla grup 
halinde gelen seyyahların mik
darı henüz anlaşılmamıştır. Bu 
hususta malumat toplanmakta
dır. __ ..,_ 

Caddelerdeki inşaat 
malzemesi 

Mevsim münasebetile şehrin 
muhtelif yerlerinde inşaat ço· 
ğalmıştır. lıışaat yerlerindeki 
malzemenin sokaklar ve yaya 
kaldırrmlannı bozacak şekilde 
öteye beriye atıldığı müruru U· 

buru iıgal ettikleri görülüyor. 
Bundan batka kum ve toprak 
yığınlarının rüzgarın teairile 
etraftaki evlerin toz içinde kal
dıklarından tiki.yet ediliyor. 
Belediye bu mahzurları kaldır
mak üzere bazı tedbirler alma· 
ğa karar vermiştir. 

Belediye tarafından hazır· 
lanan yeni otobüsler talimatna 
meai daimi encümene verilmit
tir. 

Güzel Marmara en ufak kıvrımlarına kadar nereden seyredilir?-Alla
hım bu ne boy bos .. bu ne kalçalar, bu ne beden ? - istihlak pulu, 
temaşa vergisi .. - Aldığımız hep hava •. Değil mi? - Gözünü mü 
boyuyor, gözlerimizi mi ? - Gece gömlewle denize girmek yasak l -

Yeni talimatnameye ııöre 
otobü&ler ayni boyada ve yekne 
sak olacak ve karoserleri beledi 
yenin gösterdiği tipe uygun ola 
rak yapılacaktır. Otobüslerin 
kaç kiti alacağı, 'kazalara ma· 
hal vermemek içid' hangi yol· 
lardan geçecekleri ve nerelerde 
duracakları bir levha halinde 
münasip yerlerinde gösterile
cektir. Şimdiki otobüsler biraz 
tadilatla talimatnameye uydu· 
rulacak ve yeni çıkacak otobüs 
ler belediyenin kabul ettiği tip 
le olacaktır. 

Tren ucuzlamalı.. Dünyanın ortası neresidir? 
Floryanın lekesiz, genit sa· 

hili .. Güneı, Solaryum palasın 
göz alabildiği kadar uzanan e
lenmit beyaz kumları üstünde 
alev alev yanıyor. 

Güzel Marmarayı önümüze 
açılmıt bir pafta gibi en ufak 
lnvrımlarına kadar ancak bura · ı 
dan seyredebilininia:. Sach 
Marmarayı mı ya.. Marmara . 
sahillerinin eo güzel kadınları
nı da beraber! 

Mülkiye müfettişleri

nin teftişleri 
Bir müddetten beri belediye 

de teftişat ile meşgul olan mül
kiye müfettişleri belediye mu
hasebesini, heyeti fenniyeyi, 
mezat idaresini teftit etmitler
dir. Bu teftişler sui istimali 
meydana çıkarmak veya bir ih· 
bar üzerine yapılmış değildir. 

T eftişat, sırf muamelatın ye
ni belediye kanununa derecei 
tetabukunu tesbite matuftur. 

Mülkiye müfettiıleri bir kişi 
nin ölümüne ve yaralanmasına , 
sebebiyet veren Agopyan hanı 
faciasının tahkikatile iştigal e
diyorlar. 

Bu elim hidiae o zaman bir 
çok dedikodulara sebebiyet ver 
miş, itfaiy~in iyi çalışmadığı, 
merdiveni olmadığı için yangın 
daki insanların kurtıırılmadığı· 
nı i<ldia edilmişti. 

Müfetti,ler, bu feci yangın
da itfaiyenin rolünü Ye vazifesi 
ni yapıp yapmadığını tahkik e
diyorlar. ----·,-----

Vanlı katil 

Henüz iskemlelere yerl91mit 1 
tik ki, arkadatımın tanıdıkların 
dan üç zat yanımıza geldiler. 

Malum ya, dostlarımızın 
dostları bizim de dostlarımız sa 
yılır. Tanıttırıldık, seli.mlatbk, 
oturdular. Plajda insanın bü
tün dikkat haaauı gözlerinde 
toplanıyor. Evveli biç konut· 
ımyorduk. Sonra yaYat yaYat a 
çddık. Arkadaıım bir aralık 
camız gibi kumlara serilen ol
gun bir kadını ıöstererek içini 
çekti.ı 

- Yarabbi, bu ne boy bos, 
bu ne kalçalar. 

Sonra ili.ve etti: 
- Bu ne bedeni. 
Gösterdiği kadına 

hotur bir ıey .. 

1 

baktım, 1 

- Evet, ne beden, dedim, 
adeta kale bedeni •. 

Misafirlerden biri atıldı: 
- Fazla bakmayın, karıt· 

mam temaşa vergisi keserler ... 
Ben cevap verdim: 
- Kendi hesabıma seve se

ve veririm bu vergiyi .. 
Sabık bir tahsil memuru o-

lan zat güldü: • 
- En doğrusu birer istihlak 

pulu yapıştırıp ğeçmeli.. 
Kumluğun hemen ortasında 

Buraya kadar kaçıp zarif bir kameriyeyi andıran 
gazinoda çıplaklara bakarak 

geldi ve yakalandı dondurmamızı yiyoruz. 
Polis ikinci şube müdüriyeti Birisi dedi ki: 

Kürt Osman isminde Vnlaı bir - Yukarı çıksak ta biraz 
adamı yakalamıştır. Osman bir hava alsak .. 
müddet evvel Yanda birisini öl Gülüştüler: 
dürerek ortadan kaybolmuttu. - Merıı.k etme bütün gün a-

Ora zabıtasınca yapılan tah- lacağımız hep havadır. 
kikat neticesinde Osmamn Is- Muhavel'eler hep kumda oy· 
tanbula kaçtığı tespit edilmit nıyanlara dair: 
ve İstanbul polis mi.idüriyeti- _Şu yüzeni gördün mü? 
ne bildirilmiştir. Polis 2 İnci Mavna gibi .. 

biri yoktu. Şimdi mevsim için j bu bol günetten istifade edei>l
en ufak sıhhi bir inza vukuun lenler pek mahdut kimselere 
da bütün levazımile imdada ye· münhasır kalıyor. Düşünün bir 
titen muntazam bir sıhhiye ka- kere: Florya gibi 45 - 50 da
binlri açılmış. Her hangi bir ka kikada gidilen bir yer için birin 
za karş11ında hemen harekete ci mevki 85 kurut bilet parası 
geçecek motörler de var. veriyorsunuz. Ayni mesafe için 

Plajda dikkati celp eden Anadolu hattının banliyö tren· 
bir nokta bu seneki mayola· !erinde 30 - 35 kuruş ancak 
rın çok kapalı olmasıdır. verirsiniz. Seyrisefain, haftada 

şube mildüriyeti tahkiktaa baş- - Olsun .• Sen su kesimin-

H •• • b • lamış ve Osmanın Kasımpaıa 
uvıyet eyannamesı taraflraında bulunduğunu tes- den aşağısına bak .. 

Gece gömleğilie denize gir- iki gün - Cuma, Pazar- Flor 
mek yasakmı§. Solaryum palas yaya vapur itletecek olsa mese 
ta vakit o kadar çabuk geçiyor le kendiliğinden halledilirdi. 
ki, saatler adeta dakika hük- lstasyonda tren beklerken 

1 Bir zaman neydi o, biri öteki 
vermeyen er pit etmiştir. Bu civarda bulu- ne kızınca "bırak fU baldırı 

Polise verilen hüviyet beyan nan bir kaç Vanlı isticvap edil· çıplağı .. ,, diye sözüm ona ha
namelerinin müddeti hitam bul · miş ve Osmanın Azapkapıda karet ederdi. 
duğu halde bazı kimselerin he bir evde saklandığı anlaşılarak 1 

k d. · k'f d"I ' t' O Baldırı çıplakları insan ge • nüz beyanname vermedikleri en ısı tev ·ı e ı mış ır. s-
anlaşılmıştır. yapılan tahkikat man evrakile birl.ik~e adli':eye meli de burada görmeli .. 
ta muhtelif polis merkezleri verilmiş, müstaııtıklık tahkika- Almanyadaki çıplaklar ce· 
mıntakasında hüviyet beyanna ta başlamıştır . miyeti mensuplarının bilmem 
me~i ver~iyen~eri? ~3 kişi ol· B' h ft da• evlenenler bu pli.jdakilerden bir farkı var 
dugu tespıt edılmıştır. Zabıta ır a a mı? 
tarafından bu 43 kişi hakkında Fatih evlenme işleri memur- Mesela işte şu önümdeki ka-
tanzim olunan evrak sulh mah luğunda bir hafta zarfında ni- ı dm: 
kemelerine verilmiştir. kahları icra edilen çiftler şun- Denizden kumluğa, kumluk-

lardır: tan denize sekiz on defa girip 

Halk bilgisi kongresi 
Hlak bilgisi derneği hey'eti 

azsaından Halit B. bir kaç gü
ne kadar Ankaraya gidecek, bu 
sene latanbul'da yapılmasına 
karar verilen umumi kongre 
hazırlıkları etrafında merkezi 
umumi ile temas edecektir. 

Şükriye H. - İbrahim Ef., çıktıktan sonra iki bacağını ha· 
Münire H. - lsmail Hakkı Ef. vaya kaldırıp en nazik tarafları 
Naciye H. - Mehmet Ef., nı uğuşturmağa batlamasın 
Hürmüs H. - Leon Ef., Va- mı? 
lantin H. - Onnik Ef., Vesile Meğerse cildini yumuşat
H. - Yusuf Ef., Feride H. - mak için krem sürüyormuş. Bu 
Hüseyi~ Ef., Nazmiye H. - ameliyeyi bitirdikten sonra sı
Hayri Ef., Zeliha H. - Cundi ra gözlerini, dudaklarını boya
Ef., Fatma H. - Ali Haydar mağa geldi. 
Ef., Emine Adalet H. - Nuri Dürttüler: 

münde.. bir dükkanın kepenkleri üstüu-
Ortalık kararmağa başladığı de çok garibime giden şu üç ke 

halde hala ayrılmasını canımız lime yazılı idi: 
istemiyor. Treni kaçırmak kor· "B d"" urası unyanın ortası ... ,. 
kusu olmasa gece yarıaına ka- Nasrettin hocanın dediği gi-
dar kalmak canımıza minnet! bi inanmazsan git ölç ... 

Tren dedim de hatırıma gel- Levhanın oradan indirilmedi 
di. Şark şimendifer kumpanya- ğine bakılırsa şimdiye kadar ak 
sının İstanbul halkının sihhati sini iddia eden çıkmadı demek!. 

. ne kasti var. Trenin pahalılığı 
yüzünden bu güzel sahillerden 

Poliste silsilei 
meratip 

M. S. 

Köylerde kaçak tütün 
Tütün inhisarı muhafaza mü 

dürü İlyas B. İstanbul civarın· 
daki köylerde teftit seyyahati
ne çıkmıştır. Bu teftiş seyyaha 
tinde Tavşanlı köyünde bir ev
de tütün kıymağa mahsus üç 
havan ve bazı alat ve edevat 
yakalanmıştır. 

. Bir tanassur hadisesi Ef., Lamia H. - İsmail Hakkı - Bak, bak, gözlerini boyu-
Ef., Adviye H. - Mehmet Hu- yor .. 

Geçen sene eylulde polis ve 
belediye zabıtası teıkilatı tev
hit edildiği vakit merkez me· 
murlarmın adedi azaltılmıt ve 

polis mevki komiserlik ve ser 
komiserlikleri doğrudan doğru 
ya merkezlerle muhabereye ba~ 

lamışlardı. Şimdiye kadar yapı 
lan muamelatta bu şeklin mah 
zurları görüldüğünden bunun 

tebdiline karar verilmiştir. Ba
dema polis mevki, komiserlik 
ve ser komiserlikleri daima ken 
dilerinden birer derece yüksek 
makamlar vasıtasile merkezler 
le muhabere edeceklerdir. Bun 

dan başka mevcut polis mevki
,lerine yeniden 3 mevki daha ila 
vesi kararlaştırılmıştır. Yeni ih 
das edilecek bu 3 mevki Islan· 
bul tarafında olacaktır. 

DiP,er köylerde eskisine naz• 
ra kaça:. ılık azalmı~tır. 

• 

u~küdar kız san, atlar m;kt~
binde de bir sergi açıldı 

•t ~sküdar kız san'atlar mektebinde diin bir müsamere 
"tlıniştir. 

Ilı Sergide kızlarımızın ınuvaff~~- dı_lmr' eserleri teşhir edil
ııı:ktedir ve cidden şayanı ta ır ır. alebe arasında verilen 
•• ~saınere de pek iyi olmuş . ve beğenilmiştir. Davetlilere 
'"Y d d kahve ıkram edi!mi-tı'r. • pasta, oa urına, Y 

Ak§am gazeteleril'IİP verdiği 
malumat agöre, İstanbul polis 
müdüriyeti şehrimizde bir ta
nassur vak'asının tahkikatına 
başlamııtır. Haydarpaşada bir 
katolik mektebi klisesinde bir 
Türk kızının tanassur ettirildi
ğine dair bir ihbar vaki olmuş
tur. Bu kızın ailesi de polise mü 
racaat ederek kızlarının tanas
sur ettirildiğine ve isminin Çe
çilya konduğunu söylemiştir • 
Bu mesele etrafında tahkikat 
yapılmaktadır 

lusi Ef., Hayrünnis'l H. - - Yanlış, dedim, kendi göz 
Mehmet Ali Ef., Zehra H. - leririi değil, bizim gözlerimizi 
Mustafa Nuri Ef., Emine H. boyuyor! 
- Mehmet Hayri Ef., Maryan Çepçevre kumluğu kuıatan 
H. - Kemalettin Efendi. sahada aileler için ne güüzel 

Eminönü evlenme isleri me- yuvalar yapmışlar. Topla çolu 
murluğunda bir hafta ·zarfında ğu çocuğu .. At kapağı bunlar
nikahları yapılan çiftler: · dan birine.. Arada bir deniz 

Emine H. - İhsan Ef., Zi- banyosu, kum safası.. Sonra 
net H. - Öme: Lutfi Ef., Fal- yoruldun mu kumların üstüne 
ma H. - Cemal Ef., Havva H. yan gel! 
- Ahmet Ef., Müyesser H. - Evvelki sene Floryaya bir 
Mehmet Sadettin Ef.. Cemile kere daha gelmiştim. Fakat o 
H. - Kadir N.yazi Et ndi, zaman plajlardaki tesisatın hiç 

.Caçak iskambiller 
Gümrrükten kaçak iskmabil 

kağıdı çıkarırken cürmü mcş· 
hut halinde yakalanan Giro E· 
fendi hakkında ikinci mü~ttn 
tiklik tarafındı:.:-. yapılmkata o· 
lan takibat ikmal edilmiştir. h 
tintak hakimi tahkikat nct:cc
sinde Giro Efendinin tahliycs• 
ne karar vermiştir. Muhal:eım 
gayri mevkuf ola.rak y~pılacalı 
tır. 
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Telefon numaraları: 

24311-24312-24313 

ABONE ÜCRETLER! 
G Türkiye için Hariç için 

aylığı 400 kurut 800 kuru' 

H 750 .. 1400 .. 
.. 1400 ,. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Muddeti ıeçen nushalar 10 kurut 

tur Gazete ve matbaaya ait itler 

İçin müdiriyete müracaat edilir. 
Gazetemiz il&nJarın me•'u)İydİnİ 

kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün en fazla hararet 29 

en az 18 idi. 
Bugün ruzgar poyraz. 
Hava açık. 

Haftaıun gazun 

Plaje gel! 
Plaj kelimesi belki dünyada 

e.tkimış bir kelimedir. Likin bi 
zım halk dilinde henüz yenidir. 
Pliıı unutmamak için pilivı 
hatırlayanlar bile var. 

Gerçek biz vaktile plij filin 
bilmezdik .. Denize girmek iste 
yenler çam tahtasında yapıl· 
mış mahut deniz hamamlarına 
girerler, yalnız seyretmek iate
yenler de gene orada töyle 
bir kenara çekilirler mutlaka 
her hamamda tesadüf edilen 
sulu zevzeklerden birinin (çöm 
lek kırma) denilen ve hama
mın damından bağdat kurarak 
d~nize atlayanların etrafa saç
tıkları sulradan ıslanmamağa 
çalı~ırlardı. Berikiler de kıyıda 
bucakta böyle ısl nmamıt a
dam kalmasın diye iti azıttıkça 
azı tırlarcıı ... Ben buyüzden kav 
ga gurültü çıktığını bile gör
muştü:n. Şimdi böyle şey yok 
gıbi .. Yalnız ayni manzarayı 
lstanbul matbuatında görüyo
rum. Bir kısmımız eteklerimizi 
topladık "aman ıslatmasınlar., 
diye damdım çömlekleme atla
yanlara bakıyoruz. 

Geçen sene de vardı ya, fa. 
kal bu sc:ıe maşallah plaj oka 
ıi r mebzul ki; İnsan hangisine 
gideceğini kestiremiyor .. 

Efendim ... Bir dostum bana 
gelmiş gözlerint tavla pulu ka 
dar açmış, ayva ısırır gibi diş
lerın i göstere göstere açtığı ağ 
zınc!an bi ~ laf çağlıyanıdır akı 
tıyor: 

- Nedir bu yahu! .. Nereye 
gidiyoruz? Alem ekmek parası 
nı gu<, bulu •o •• Bunla.- bir ta
raftan r liii, apıyo.-lar ... Plaj da 
ne uC'uzm .. Biz gençliğimiz
de plajda mı büyüdük. .. Çoluk 
çocu u ev de tutmanın imkanı 
yok! ... B:zimk" kırkından •on
ra plöja gitm~ye kalkıyor .. 
Geçen gün benden bir şey iıte· 
di ımloyamadım. Meğer hani 
fU vücude yapışan deniz donla 
nndan istiyoı·müf. almadım ... 
ismi de (Yansen ) de ğil mi? .. 
Ser. yanacagıma sen yan! de-

dim ... Kadın kısmı bir ıeyi iste 
di mi önüne geçemezsin ki; Bi 
zim bir eski gramofon vardı, 
onu satmıt bir tane almış .. Ak 
şam eve girerken karııma onun 
la çıkmaz mı? .. Eski zaman ol 
sa neyse !ikin belden yukarısı 
- ayıptır söylemesi - bot 
zenbil gibi olmuş, ona nekadar 
uzak deniz donu! ... Küçük kız 
da anasını görünce: "ben de is 
terim!., diye tutturdu. "param 
yok,. dedim anlatamadım . Bak 
tım kız içlenecek.. Ona da bir 
tane aldım .. Bu cuma Fluryaya 
gidiyorlar.. Alem buhrandan 
kıvır lcıvn- kıvranırken nedir bu 
plij bolluğu? . 

Dostumun ıiki.yeti pek ye
l'inde değildi. Çünkü parası bol 
eli sıkı bir adamdır... Çoluğa 
çocuğa bir kaç düzine mayo a' 
labilecek kudrettedir.. Yalnız 
oturdukları mahalle itibarile 
plij derdi ona biraz geççe gel
miştir . 

Ben buhrandan dolayı deni
ze dütmlit olanlara şaşıyorum. 
Kumsalın çok olması lazım ge 
len zamanlar asıl buhran za
manlarıdır. Şu şartla ki; kum 
yerine çakıl olmasın ... 

*** 
Bu seneki plajlara sizinle be 

raber fÖyle bir göz gezdirelim. 
Plij denince evveli. akla meı
hur Flurya plajı gelir.... Bil
mem Fluryaya hiç gittiniz mi? 
Gitmedinizse nasıl gidilir size 
tarif edeyim ... 

Meşhur Sirkeci garından bir 
bilet alırsınız •. Galiba gidip gel 
me seksen beş kurut kadar tu
tar. Çok para değil... Trene bi 
nersiniz.. Vagonların dav arla
rına insan dikkatli baksa ( tu
tankamon) zamanına ait eski 
yazı asarı görebilir... Ben bu 
vagonları (Britiç müzeum) de 
nilen lngiltere Müzesinin ne
den satın almadığına hali. hay 
ruım... Muhakkak buhrandan 
dolayıdır ... 

Tren kalkar ..• Amma bir ge
ce evvel sızmış bir sarhoşun 
yataktan kalkması gibi.. Dü
dük, çan, boru, tamam .. Falan 
filin .• Hepsi boştur. O ne ka
dar gidebilirse o kadar gider .. 
Batlar yürümeye., Allah var 
ya!.. Neden hakkını yiyelim!. 
(Zaten biçarenin yenecek yeri 
var mı? .. ) piyadeden hızlı, ö
küz anbasından hızlı, talika
dan hızlı hatti etekten hızlı gi
der. Daha hızlı gidecektir am
ma: 

'lrı1 1r m~n:.: i/J m.ılıludua~ aheste 

1,ıden ,. 

Mısraı yakasını bırakmaz .. 
Kumkapıya geldiniz mi? .. Dün 
yanın en eski ve en edebi lisa
nı olduğunda şüphe etmeye mü 
aaade idemiyeceğiz tatlı ve a· 
henkdar ermeni lisanile selam
lar ve kelamlar işitirsiniz ... 
(zo!) !arın vızıltısı ve (ahbar) 
!arın hırıltısı arasında çan ça
lar, düdük öter, tamam denir 
ve gene kalkar .. Efendim o ne 
azamet. ne şehamettir tren
deki .. Ve böylece bütün h<:!t bo 
yundakı istasyonlar bir tane!İ· 
ni ihmal etmiyerek uğrar ve 
toplar ... Ne toplar?.. Kokana 
dudu, boliça, molla. dünyanın 
bütün gelinleri ve damatları, 
daktilo taburları ve telefoncu 
bölükleri, çorap satıcıları, la
vanta satıcıları ve kurum satı· 
cılar ... Oraya giderler ... Birisi 

!.1 illiyet., in Edeb'i Romanı : '/ 2 

- BiRiNCi 

Yüzbaşı Celi.) onların mak
ıadını zaten anlamıttı. Fakat 
ciört yüz metre yaklattıktan 
sonra süratle akan bir süvari ö 
nunde bu kadar kuvvetle cephe 
almanın fenni harpçe kıymeti 
yoktu. 

Yüzbaşı Celilin piıkin, İyi 
talim görmüş süvarileri yeni 
bir emirle aralarında mesafeyi 
biraz daha açıp bir çenber ha
linde ve rüzgar gibi bir süratle 
leri atıldılar. Böyle dağnık bir 
,ızarnda ve saniyede on metre 
yer değiştiren !eyyar hedeflere 
n mahir nişancıların bile isa

aet eltirmesi imkanı yoktu. 
Yere yatıp ateşe hazırlanan 

oicin süvarileri iki tabla ateş e
:linciye !<adar sü~.ıri!er etrafla 
·mı c;eviı iı•c.-'ardı. Fakat bede 

Kı~IM -

Bürhan Cahil 
viler her hilü ki.re kartı teslim 
olmamağa karar vermit gibi a
teşe devam ediyorlardı. 

Tüfenkleri omuzlarına atıp 
kılınçlarını sıyıran süvariler bu 
mantar gibi yerde sürünen be
devilerin üzerinden yıldırım gİ 
bi geçtiler. Hayvanların nalları 
altında kıvranan bedevileri tim 
şek gibi inip kalkan kılıçlar bir 
an içinde doğrayıverdi. 

Hızlarını alamıyan hayvan
lar ağızlarından köpükler çıka 
rarak, kı•ılan gemlerini parça
lar gibi başlarını oynatıp kıç a
tıyor, tepiniyorlardı. 

Mülazım Rifat: 
- Sersemler, diye bağırdı. 

Karşılarındakilerini çöl e,kiya 
sı sandılar. Üç yüz metreye gi
ren dolu dizgin süvariye i ade 
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Yeni neşrluat 

TÜRKSPOR 
- Mon§er! bu bizim halkın 

deniz ve günet banyosuna gös 
terdiği rağbeti gördükçe sıh
hat kaidelerine olan itinamız. 
dan dolayı adeta iftihar ediyo
rum. 1 A N • M.E Z E • T • L 

~r'J\T E.B E •Kt-İS E Azra ilin Oğlu 

ikinci senenin 39 uncu ı.ay l!t be 
gün çıktı. Avrupa haberlerin;, gaze· 

tenin Atina, Lozan, Viyana ve Ro
ma muhabirlerinin, memleket haber• 
lerini de Bursa, Ankara ve l 1:mirde• 
ki arl<ada,larının mekt uplarifo t~fÔ? 
edebilirsiniz. Yunan MuhieJitinİl'I 

teşkili etrafında Atinada çrkan ibti· 
laf tafsilatı bilha .. a kıymetlidi,· 

Adamcağızın iftihar hissini ! L • E K E m p A 1( E T 
bozmak İstemedim. Yalnız bir ;-- - -~-·----
fEY tecrübe etmek isterim .. P- e J !. ~~.· H A N ~ ~ ~ 
lijlarda herkes tek bir kabine ı C A].. ~ P _l ~ • • A T 
de soyunup kapalı yerde deni- 8 A ·ç, E_ ~ ~- !_ ~ K A M f!! 
ze girecek ve kumsala elbise ile 9 N A T E M A M • S E S 

Azrail aleyhüsseli.m ınaan
ların .... canını almaktan bıktı. 
Bir gün huzuru ilihiye çıktı Ye 
fU niyazda bulundu : 

- Ya uluhiyetpenah, bana 
verdiğin vazifeden artık yorul
dum. Hem biraz dinlenmek, 
hem de şu yeryüzündeki insan 
ların arasına karışmak isteyo
rum. Bana izin ver. Vazife mi 
de meleklerden birine bağışla .. 

çıkmak mecburi olsa ... Acaba ıu1 •N=~E iiK .. İIE-rS( __ L AT~ .E- LE -.L -.A 
kaç kişi bulabilirsiniz plajlar· n 
da ... Azizim .. Sizin Anlayacağı JJilnkü şeklin halli 

8 4 ~ 6 7 8 9 111 il nız çıplaklıktır. çıplaklık! ... 
Dünya hep o tarafa doğru gidi 
yor .... Almanyada, Şimal mem 1 

,__ _ -ı • :_)__ _ 
leketlerinde hep çıplaklar cemi '. ,._ __ ~ .• ·-ı- -ı• • _ 
yelleri ve kampları yapıyorlar.. • • ___ ,_ 

Cenabı hak düşündü, taşındı 
ve bir mahzur görmedi: 

- Peki ya Azrail, dedi, yer 
yüzüne in, insanların arasına 
kant ve ancak ne zaman diler
sen, o zaman avdet eyle .. 

Öyle rağbet görüyor ki; sorma ~ 9 • 
yın ... Geçende bir fransız gaze 1 ı- • - - - - • - • - -

lesinde orada çıplaklık taam- ı -- _,__ 9 1 __ _ 
müm etmediğinden dolayı ti· , -_ •. ı·-· • 
ki.yet ediliyordu .. Eskiden biz-
de "iki çıplak bir hamamda ya-

1 
- --ı~ • ~E- -ı-· ·-

~~·~i; dçle !::eı:::::.~a;~;· ~ 1: .,. - •; >-- - - ~,_ • 
kikati kaybetti. Fluryaya var- 11 .. • -.- . , r.1-

Azrail aleyhüsselim İnsan 
kıyafetine girdi ve bir gece İs
tanbulun kuytu bir köşesine in 
di. O gece mezarlıkta korku
suz yattı ve erte&i sabah insan
ların arasına karıştı. dınız mı,.deniz kenarı bir mah 

şerdir. Bir takım baldırı çıplak 
kadın erkek siz trenle geçer· 
ken ellerini sallayorlar ... Bu bir 
nevi davettir.. Siz de hemen 
trenden İner .... kum yolunu tu· 
tanınız .... Dünyada elbiseli ola 
rak plajda gezmek kadar insa
nı sıkal) bir fey yoktur... Etra 
fındakileri hep çıplak gördük
çe adamı ceket adeta mengene 
gibi sıkar, hele yaka, kravat 
boğazına yapışır ... Boğacak gİ 
bi •... Hemen soyunmalı ve çıp
laklar zümresine girmeli ... O 
zaman bir ferahlık duyarsınız .• 
İnsanlığınızı anlarsınız. Ben ö
tedenberi denize girmem.. Ne 
den girmem? Orasını kestire
mem amma! .. Vücudümün ha
fiflik peyda etmesi bana pek 
hoş gelmediği için denizde dur 
maktan ho~hmmam. Hele gü
nette vücudümü kızartmayı hiç 
istemem. Onun içindir ki; plaj 
!arda pek dolaşmam ... Eveli es 
mer vücutlara rağbet yoktu ... 
Şimdi alem vücudünü karart
mak için ilaç kullanıyorlar ayol 
ilaç ı .. 

Plajın bir batka zevki de bi
rinci -veya ikinci günet banyo 
sundan sd'nra derinizi değittiı:
rirken çektiğiniz azaptır. Efen 
dim o deriler hatlar evveli ka
tınmağa .. Sonra yanmaya.. ten 
fanilanız adı lazım değil biri
nin yazdığı (Ateşten gömlek) 
olur ... Önce uyuyamazsınız. O 
kadar rahatsız olursunuz ki; er 
lesi günü daireye, işe gidemez 
siniz ... O akşam deri kabarma· 
ğa ve su dolmaya başlar .. O za 
man biraz rahat edersiniz .. plij 
denilen şey zevkli şeydir, vesse 
lam ... 

Hele son zamanlarda plajla 
rın manzarası eskiden Kağıtha 
nede görülen manzaradır. Maa 
aile plaja gelip dolma, soğuk 
et, hıyar, irmik helvası ile öğ
le yemeği yiyenler haddinden 
efzundur ... Yemek getirmek 
hususundaki rökor yahudi ah· 
paplHımızdadır. Sularını bile 
beraber getirirler ve geldikleri 
anden gidinceye kadar yerler .. 
Hem yerler, hem de etin kemik 
lerini, hıyarın kabuklarını, sar
dalyanın kutularını sızın gÜ· 
neş b .. nyosu aldığınız kuma a· 

ate§İ para eder mi? 
Yüzbatı Celil hayvanından 

inmiş, yerde yatan bedevilere 
bakıyordu: 

- Hicinleri toplayın! dedi. 
Etrafa dağılan develeri getir 

mek için dört süvari hayvanla
rını mahmuzladılar. 

Genç erkini harp ;nkasında 
duran çavuıa emretti: 

- Hasan, şu heriflerin üstü
nü ara .. 

Yağız, çelik gibi çavuı bede 
vilerden birinin belinden çekti 
ği (Cenbiye) ile metlahlarını 
yırtarak aramağa başladı. 

Kafilenin reisi olduğu kıya
fetinden, sırmalı bornüzünden 
anlaşılan uzun boylu bir bedevi 
başından yediği ağır kılınç dar 
basile beyni akmış, damarların 
dan fışkıran kan beynine dol
muştu. 

- Şunu ara, dedi kumandan. 
Çavuş cenyeyi bornüzün ya 

kasına takıp çekti. Bedevinin 
göğsünde ipleri kopmuş ve ya
rısı kana bulanmış bir meşın 
cüzdan çıktı. 
Yüzbuı Celil '· 

Yeni şekil 

Soldan sağa 
l - Taı.e degil (5). Nota (2). 
2 - Yazın müz'iç haşeresi ( 4 ). 

Orta (3). Nota (2). 
3 - Zaman (2). Rakıdan gonra 

(4). 

4 - Mektepte okuyan ( 6 > Para 
konan yer ( 4 ). 

5 - Batına L harfini ilave eder
seniz, ho§8 ııitmeyen bir 
ıey olur (3). Kağrda sarı

lan ~ey (5). 
6 - Namus (3). Ev (4). 
7 - Bar çalıım (3). Ter.ıİL de

ğ;! (3). Beygir (2). 
8 - Bir rr.illet (4). Büyuk pİçak 

(4). 

9 - Ekıik (7). Sada (3). 

10 - Yükoeltmek (3). Gfü rongi 
(3). 

11 - Hasis (5). Madeni İp (3). 

Yukardan aşağı 
1 - Yaz <ebzelerinc!en (8). 

2 - Ev (4). Mihrace (4) , 
3 - Hicap (2). Tat (S). 

4 - Tenavül (5). Kuzunun •esi 
(2). 

5 - Kabile (3). Koku (3). 
6 - Bayat değil (4) . ince ay (5) 

7 - Nota (2). Geç (3). Mağlup 
etmek (3). 

8 - Başına 1 ili.ve edel'seni.ı. pey 
gamber olur (2). Viicudün 

suyu (3). 
9 - Erkek keçi (4). Bal (4). 

10 - Edat (2). lı ( 4). 
11 - Vasıta (4). Keder (4). 

Ezelden beri insanları tanı· 
dığı için tebdili kıyafetten hiç 
yadırgamı~ değildi. 

Falih taraflarında bir ev tut 
tıı , dö,edi, dayadı.Fakat yalnız 
lıktan canı sıkıldığı için gü
nün birinde evlenmeğe karar 
verdi. . 

Mahallede yeni gelen komşu 
nun esnaftan zengince bir a· 
dam olduğu şayidi. Komşuları 
ona bir eş bulmakta geçikmedi 
ler ve Azrail günün birinde ev 
lendi. 

Artık melek değil, insan ol
duğu için bizlerden farkı yok· 
tu. 

Dokuz ay, on gün sonra nur 
topu gibi bir erkek evladı dün 
yaya geldi. Azrail aleyhüsse
lam artık karısının çocuğu ile 
mc gul olacağını düşünerek, 
ba mm dinç kalacağını, clır dır 
dan kurtulacağını tahmin edi
yordu. Filhakika ilk aylarda 
öyle olmadı değil.. 

Lakin çocuk emeklemeğe 
ba~layınca karısı gene çekil
mez bir bal almı~lı. Bir gün 
geç kalsa , bir gün geç gitse, 
bir gün sağa bassa. bir gün so
la bassa, karısından işitmediği 
kelmayordu. Bir gün ellerini 
semaya açtı , gözlerini göke kal 
dırdı: 

- Hey yarabbi! dedi, sen 
kullarını cehenneme gönderece 
ğine, yer yüzünde evlendiri ver 
kafi! 

Artık sabrü tahammülü tü-
tarlar .. temiz iştir vesselam!. kenince, semavata avdeti dü-

Öteki plajlar pek cümbüşlü şünmeğe başladı. Fakat bir de 
değildir. Çünkü çalgı, mera- çocuğu \'aıdı, on iki yaşlarına 
sim, kahve, garson vardır. Be- gelmiş bir nev civan .. On üçse 
riki gibi serilip yayılmak ol- nede onun için dünyada bu ce
maz .. Onun içindir ki; varsa da he.mem hayatına katlanıyor· 
Flurya, yoksa da Flurya! .. Ba du. Lakin sabır hazinesinde ar 
na öyle geliyor ki; bu plaj me- tık bir şey kalmamıştı. Bir gün 
rakı büyüye büyüye, günün bi- çocuğunu çağırdı: 
rinde Beyaz•t havuzunun ke- - Yrvrum, dedi , b?n ş imdi 
narlarına sun'i plajlar yapıla- gicliyoı·um. Bir daha gelip gel
cak ve Fluryaya kadar gidip ı miyeccğim belli değil.. Fakat 
gdmeye paruı. ve vakti olma sana bir baba nasihatı verece
yanlar orıı.da soyunup döküne- gım. Büyürsen doktor olmağa 
cekler ... O pla.ilarda da meydan bak. Şöhretin dünyayı tutacak. 
kahvecileri gibi çığırtkanlar o- bu cl<'diğ imi unutma .. 
lacak ve gelip geçene: Çocuk ölıretinin nasıl dün-

- Plaja gel!. beyim ... Bu- y<.yı tutacağını merak etti ve 
yurun efendim! ince kumumuz sordu. Mesele basitti . 
da var ... Paşam!. diye bağıra- - Bir hastanın yanına gil-
caklar! tiğin zaman beni görürsen, bil-

FELEK ki o hastanın kurtulması imka 

yordu. Çavuş cüzdanın kanları 
nı bornüzün temiz taraflarına 
silerek kumandana uzattı . 

Bu iki kanattan ibaret me
şin parçaydı. Genç erkanı harp 
bu kirli ve kan kokulu metin 
dilimini açarken içinden beyaz 
bükülü bir kiğıt düştü. 

- Haber bunda! dedi müla
zım Rifat. 

- Haber bunda amma .• Ki
ğıdı derhal açan kumandan ya
zının arapça olduğunu görmüt 
tü. Tekrar etti: 

- Haber bunda amma gel 
gelelim okuyup anlıyana ! 

Bu dört satırlık mektuptu. 
Ve kumandan görür görmez: 

- Şeyh Sadunun yazısı, de
di~ Ve serlevhasından Fırat sa 
hillerindeki Albukemal aşireti 
rei~ine gittiğini anladı. 

Mülazım Rifatı bir tarafa çe 
kerek bu muammayı halle ba~ 
!adılar. 

Genç mülazım epey zaman
danberi Halepte buluncfuğu i
çin arapçayı daha ziyade anlı
yordu. lki arkadaş karine ile 

tırlık müşkülü çözdüler. 
Şeyh Sadunun mühim bir a

tiret reisi olan dostuna yazdığı 
ve beş müsellih hicin süvarile 
yolladığı mektubun tercümesi 
fU oldu: 

- "Türkiye muharebeye gir 
di. Ruslara kartı muharebeye 
ba§ladrlar. Vasıtamla alacağı
nız emirlere göre hazırlıklı o
lunuz (Aynilkum) daki kuvve
te kartı dikkatli olunuz.,, 

- Muharebe başlamış, de
mek. Şu halde bize de haber 
gelmiştir. Heriflerin şimdiden 
maksatlarını anladığımız ıyı 
oldu. Bak (Aynilkum) dal<i 
kuvvetten bile bahsediyor. 
Mülazım Rifat gülüyordu: 
- Nasıl yüzbaşım bu akşam 

Tedmürdeki ziyafete gidecek 
mı yız. 

- Gideceğiz! dedi. Gittik
ten başka Şeyh Sadun efendi
ye de güzel bir çöl havadisi ve 
receğiz. 

- Ne diyorsun yüzbaşım, 
söyliyecek misin. 

- Tabii, fakat herifleri tepe . . . 

nı yoktur. Görmezsen gene bil 
ki, o hasta muhakkak kurtula· 
caktır. 

Azrail aleyhüsaelim yer yü
zündeki cehennemi hayatı ter
ketti. Memnun ve müsterih se 
mavata çekildi. 
Oğlu hakikaten babasının na 

sihatini tutmuş ve bir doktor 
olmuştu. Bir hastanın yanına 
gittiği vakit babasını görürse, 
hastanın kurtulamayacağ·nı 
söyler, görmezse aksini iddia e 
derdi. 

Bir çok doktorların ümitleri 
ni kestikleri nice hastaların ya 
nında bııbasını görmeyince, has 
tanın kurtulacağını söylemif, 
bir çok doktorların kurtulacak 
dedikleri hastaların yanında ba 
basını görünce, hastadan ümit 
kalmadığıın anlatmıştı. 

İddiaları da birer birer doğru 
çıkınca, şöhreti yayıldı. 

Günlerden bir gün zamane 
padişahının çok sevdiği bir kı· 
zı ağır hasta dütmüttü. Bir çok 
doktorlar geldiler, uğrattılar. 
Muvaffak olamadılar. Kız gıin 
geçtikçe soluyor, eriyor, göz gö 
re göre gidiyordu. 

Padişah, derhal şöhretini 
duyduğu Azrail zadeyi çıığrrt
tı ve ona dedi ki: 

- Senin hazakatin bütün 
dünyaya yayılmış. Biliyorsun 
çok sevdiğim kızım hastadır. 
Onu ya kurtaracaksın, yahut 
kelleni cellada veririm. ~ 

Zamane paditahı bu! Dediği 
dediktir. 

Hazik doktoru derin bir endi 
şe aldı. Hastayı gidip muayene 
edecekti. Orada babasını gör
mezse ala .. Fakat ya görürse ..• 

Bu endişe ile hastanın odası 
na gitti. Bir de ne baksın? Ba
bası orada! O zaman kellesinin 
gittiğine kani oldu. Fakat Ö· 

lüm korkusu insanların aklına 
bin türlü şeytanat getirirmiı. 

Doktor hemen babasının ya
nına yaklaştı ve yavaşça dedi 
ki: 

- Baba! Sen buraya geldin 
amma, annem kapının arkasın
da seni bekliyor. 

Azrail, yer yüzündeki karın 
nın orada olduğunu zannetti 
ve derhal odadan kaçtı. 

Bu suretle hasta da kurtuldu 
hi.zik doktorun kellesi de .. 

Dünkü Galatasaray · J.ı.,ııbul· 

spor nıaçının ve Galatasarc.y l.oncıt· 

sinin tafıilibnı en güzel Teıin1JcrUe 
beraber Türksporda bufabilirsiniz. 

Liseler mübayaat komis· 
yonundaJ: 

Komisyonumuza nıerlıut 

Galatasaray, Kabataş. Eren· 
köy liseleri ve Çamlıca, kan· 

dilli orta mekteplerinin ek
mekleri. Ve kız mualiim ınek· 
tebinin süt ve yoğurdu ve 
kandilli mektebinin yoğurdu 
12-7-931 pazar günü saa 16 
da ihale edilmelr üzere kapalı 
zarf usulile münakasaya ko· 
nulmuıtur. Taliplerin komis· 
yona mürcaatları. 

DEVRREDILECEK 
iHTiRA BERA Ti 

"Hidrokarbon yağ tahvili"' hhk· 
kındaki icat için Sinai müdiriyeti r 
liyMinden iıtih..U edilmiş olan 2S 
eylôl 1929 tarih ve 824 numaralı ih; 
tira beratı bu kere başkasına feral 
veyahut icara verileceğinden met~ 
kUr ihtirayı aatın almak veyahut İY 
tİcar etmek arzusunda bulunan -ı.e~ 

vatın lstanbul Bahçe Kapı Taş H•~ 
No. 43. 48 de mukim H. W. ISTOI' 
Efendiye müracaat etmeleri. 

Pertevniyal Vakfından: 
Köprlibaşında Valide harunda 1 

No. dükkan 3 ıene müddetle, Kôprı' 
batında Valide hanında 20 No. dOJI 
lin 2 sene müddetle, Şitli'de lzzcl 
Paşa ıGokatında Valide apartımaıı 
nın 3, 4, 10 No. daireleri birer şeZ11 

müddetle, Aksarayda Alembey ınıı· 

halleıinde Vezir Şeşme ıokağınd; 
10 No. hane bir sene müddetle. 

Pertevniyal Vakfı akaretınd•" 

bali.da muharrer emlak yinni guıı 
müddet ve açık arttırma ıuretile ,·t 

her emlak sırasında gösterilen rr.üd' 

detle icar için mlİzayedeye Lonul· 
muştur. Taliplerin müzayede gün~ 
olarak tayin kılınan Temmuzun ' 
üncü Cumarteıi ıünü ıaat on be~ 
kadar İstanbul Evkaf müdiriyclind• 
vakfı mezkür idaresine veya idiir' 
encümenine müracaat etm-=-leri. 

Beyoğlu dördüncü sulh ·ıuk~ 
mahkemesinden: 

Diş tabiplerine 
Beyoğlu İstiklal 

361 No. 

... ' 
mUJ-t' 
cadıles. 

j Beyoğlu hastahanesinde ımılıt•IJ 
tarihlerde vefat eden eşh"'a ait ıf 
)"ayı metruke ve nakde mahkeırıec' 
vaziyet edilınİ! olduğundan tarib' 
ılandan itibaren eıhabr mftt!Up 1' 
alakadaranın bir ay ve ver~l!nİn iif 
•Y 2arfındaBeyoğlu4ncü sulh huk ~ 
mahkemesine müracaatları lu uıı111 

Kuyumcu - C"'val• 
J. AD 1. E R 

Mağazasında rekabet :.ab.ul 
etmez fiatlarla SAF ;'LA· 

TİN bu!acaksı ı 

t: i acl:ı. 
Türk Sigorta 

-• Şirketi 
Harik ve hayat ıizerine sigorta muamelesı 

ic:ra eyleriz. 
S'gortaları halk için müsait eraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Calatada Onyon Hanında 
Acen•a•ı i:u!unmayan şehirlerde acenta aranmaktadı' 

~ Telefon: Beyoğlu - 2003 

şiretinin tenkili için emir aldığı 
mızı söyliyeceğiz . 

- Niçin ! 
- Çölde beş kişilik bir yol-

cu kafilesini boğazladıkları için 
Müliizım Rifat genç erkanı 

harbin maksadını anlamıştı .. 
Gült'.ü: 

- Güzel fikir, tam erkim 
harpçe. 

- Erkim harpçe değil, a,i
ret ve çöl icabınca. 

Ve genç kumandan kağıdı 
cebine koyarak hayvanına at
ladı. 

yüzbatı Celil aktama doğrtl 
gök yüzünde günetle ayın tııt 
birini takip ederek çölü aydı"'. 
)atıklarını gördü. Önlerindelı1 

saha evveli . kızılla§tı; bir a' 
sonra kızıllıklar kuvvetini kaf· 
betti, sarı bir pembelik çökliİ· 
Ufukta T edmürün yüksek s~· 
tunları ve hurmalıkları beli~~~ 
Ve bu manzara umuoıi, sılı 
bir gölge haline geldi .. İki ıaf' 
kadat hatlarını arkaya çe"İ'' 
dikleri zaman büyük, ıişaalı •· 
yın ağır ağır yükseldiğini gôt• 
düler . 

- Şimdi sen bana bir rapor 
verirsin, bu mevkide beş kişi
nin Albukenıal aşireti efradı ta 
rafından kesildiğini ve a,iretin 
bu havalide yolculara rahat ver 
mediğini yazarsın. Ben bunun 
üzerine muamele yaparım. 

1 
Çöl kurtunileşmif, hava ;~· r 

celmiş, nefesler hafifleşnıiş1.'' 
Y - .. ., h 1 bı' 
agız suvarı er ava anmı~ 

Ve yalnız bir hayvanın baca 
ğını sıyırıp geçen bir kurşunla 
bu müsademeyi atlatan süvari· 
lerine yürüdükleri istikamete 
dönerek T edmür yolunu buldu
lar. 

Güneşe karşı gidiyorlardı. 

çelik kale gibi Tedmür şat~s~. 
nun taş duvarları altına gı~ı:! 
ler. 

Şeyh Sadun mİ•afirlerini t' 
tonun büyük mermer avlusurt; 
da karşıladı. Mülazım Rifat -~i 
kerle beraber kalmak istedıf 
halde yüzbaşı Celal ısrar ~.ıe 
rek vanına aldı. 
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irinci sahifeden geçen yazılar Mudanya yolu 1 
Mudanya - Bursa yolu, Ya

lovanrn rekabeti karşısında es· 
ki ehemmiyetini günden güne 
kaybetmektedir. Bursa yokula 
rı ekaeriyetle Yalova - Bursa 
tarikini tercih etmiye başlamış 
!ardır. Bunun sebebi de, bu yo
lun, Mudanya - Bursa yoluna 
nisbetle daha düzgün ve eğlen 
celi olması, diğer taraftan da 
çok ucuz bulunmasıdır. Çünkü 
lstanbuldan Bursaya, Mudan· 
ya yolu ile gitmek için (260) 
kurut vermek lazım geldiği hal 
de Y alovadan gidildiği takdir
de ancak (80) kuruş sarfetmek 
kafi gelmektedir. 

Ziraat bankasında . 
tasarruf 

ANKARA, 26 - Ziraat Ban 
kası tasarruf için şu kararı ver 
mittir: aluller gürültülü kongre yaptılar Şilt maçları 

(Ba.~ı 1 inci sahifede) ı re vesaireden, pazar teıiıi; 
iki dllkika sonra cebe açılınca, 7 - Malulleri memuriyet ve it 

sabık reis altı aylık faaliyet raporu- busuıunda terbiye ve tahsil ettir
nu okudu. Ve ezcümle fevkalade iç- mek. 
tinıaa davetin sebeplerini anlattı. 8 - Malullere memuriyet bulmak 

Nizamname mucibine~ heıababn bu hususta diier milletler olduğu 

tetkikini istedi ve yedinde 370 lira gibi bizde de yeni bir kanunun net
mevcut olduğunu, bunu yeni intihap rine çahımak. 

edilecek idare lıeyeine tevdi edeceği 9 - Maliillere İ! bulmak, mülıim 
ni .;Öyledi. Hesapları bilihara tetkik mntakalarda ve gümrüklerde hamal 
etmek üzere Cudi, Celal, Vasrf Bey- batılık, tütüncülük, kibrit, tayyare 
lerden mürelrkcp bir komisyon teş· bileti, sabun, kolonya ve raire gibi 
kil edildi. Bunun üzerine •alnameci· kolay sadır §eyler, trikotaı, tuz ve 
lerıien Salahaddin Bey sabık heyeti vapuculuk, beyiye ve !<İle memur· 
İdarenin raporunu kabul etmediğini, 
bu raporun heyeti idareyi tenkit e

der mahiyette olduğunu söyledi. 
Malüller namına neşredilen sal

name hakkında malô.mat verdi. Bu 

bahis etrafında bir çok aza söz aldı
lar, münakaıa mevzu haricine c.ıktı 
\"e gürültü halinj aldı. Bunun üzeri

ne ı-eia müdahale eder.!k e-üriiltüyü 
teıkin etmek ıstedi, muvaffak ola

mayınca İfe zabıta n1üdahale etti. 

Ve nihayet intihabata geç;ldi. 1 nti
habata zabitan kat'iyyen iştirak et
rnediler, yalnız efrat ekseriyeti tcf
kiI ettiği cihete İntihabata batlanıl
dı. 

intihap neticesinde sabık heyeti 
idarenin ikinci reisi Binbatı Bekir 

Sıtkı Bey, Büzbatı Ahmet Faik, 
Yüzbaşı lhralıim, Yüzbaşı Abdürrah 
&nan, Mülıiz:ım Zeki, Miilıizım Cev

det, Yüzba!ı Cevat, Mül!'ızım lbra
him, Mülazım Salahaddin, Mülazım 
Caha, Mülazım Mehmet Ali Beyler
le Çavut Musa, Çavuı Cemil, Çavuı 
liakkı, Çavuş Hamit, Ç3vu1 Yusuf 
Efendil<r intihap edildi. 

intihabın neticesini zabitan ve bir 

kmm aza kabul etmediler. Gene ara
larında gürültü oldu ve bu güı-ültü a 
tasında kongrenin hitamı ilıin edildi. 

Kongrenin hitamı ilan edilmesine 

rağmen, Bursa ıubeıinden 437 aza 
tarafından murahhas olarak gönde
rile,, l"aik Bey kendisinin de dinle
nilmesini, rapor okuyacağtnı bildir
di, fakat yeni İntihap edill!TI heyeti 
İdare derhal faaliyete batlamıt oldu
iunu bildirerek Faik Beyi dinlemek 
len imtina kararı verildi. 

Kongre çığırından çılanıı bir Ya· 

~iyette idi, Zabıta kon1Jre netice&ini 
bildiren zaptı imza etmemiı, Koa
tt-cye ittirak edenlerden 30 kitilik 
Lir heyet te derhal bir İstida tanzim 
•derek yeni heyeti idaı·enin kanuni 
•tkal tahtında intihap edilmediğini 
~abıtaya bildirmiitİr. 

Kongreye bir kaç saat sonra yeni 
heyeti idare Gazi Hz. nP, Baıvekil, 
~eclis Reisi, Büyük Erkanı HRrbiye 
R.eisi P&1al:ırla Müdafaai Milliye ve 
[)ahiliye vclö.letlerine tazimat tel
RrnAarı çekti, 

Yeni beyci idare §U şekilde bir 
tne13j programı tanzim etmiştir: 

l - Doktor, ilin, hn.stahane, do
iı.rn, cenaze, Palais des lnvalideı 
"M lüUer ıarayı,, 

2 - l\.1alu! çocuklarını leyli, mec
tani mektebe koymak; 

3 - ikraza! 
4 - Mübrem ihtiyacı olanlara 

il.ık den yardım: do,:Um, cenaze, nak 
li~ne ve ha•taık gibi; 

5 - Arazi meselesi; 

6 - Me§ru varidat temini: Veka-
1.,tlerden( belediyelerden, hususi mu 
hasebelerden, neşriyattan, sinema-

1-..dan, rozetlerden tombalalardan, 
lıyun makinelerinden, balo, müsrune

'fOt 

luldarı. 

10 - Kredi 
11 - Prptez. 
12 - Bina tedarikı. 
13 - Meccani veya tenz.ilitlı se

yahat,. tramvay vapur ve şimendifer 
nakliyat 'irketlerile ınalüllerin lehi
ne anlatmak· 

14 _ Ferden bütün arzu ve dert-

lerin tcabiti İç.İn bir delteori mahsus 

açılrnaaı, 

ıs - Malullerin dere<:e,mufa11al 
künye ve adreslerine, ya~larına, aile 

efradmm ve bilhassa çoeuklarıruıı 

ain ve adedine, san'•t ve mesleğine, 

derecei tahıiliae ve ne gibi i§ler ya
pabileceğine ve aylık takribi varidat 
!arına ve aldıkları maaı mikdanna 
ve karakterlerine ..... dair bir defter. 

16 - Sağlam muhasebe. temiz he 
sap: A - Kasa defteri. B - Hesa
bı cari, ikrazat; C - Tahsilit Yade 
defteri; E - tevziat bordrosu, F -
Evrakı müıbite dosya11. 

17 - Malıllll'aziler hakkında çı· 

kan bütün kanunlar, nizamname ve 
talimatnameler ve cemiyetler' ve iç
timalar kanunları. 

18 - Cemiyet nizanlnBımesinin, 

cemiyet tetkilindeki yüksek hedefi 
k.ifil olacak bir şekilde taclilen tan-
:mnı. 

19 - Belli batı ecnebi memleket
lerden ki malullerin teıkilit ve faa
liyetlerine ait maliimatın toplanarak 
ercüm•i. 

20 - Avrupa tetkikat Ye memle
ket dahilinde teftitat ve yardım se
yahatleri, tertibi "müfettiıler., 

21 - Mürakahe hakkı her maliil 
için serbesttir. 

22 - Sureti umumiyedc malülle
rin, fakat bilbae1a ma1ü1 efradın 

menafii umumiyeıine çalı11mak. 
23 - Cemiyet ünvanının tebdil e

dilm .. i. 

24 - Malılller için ~l'ımi bir gün 
tayin edilecek. 

25 - Malülgaziler cemiyeti "Ce-

miyeti Hayriye., ıeklinde konacak 
Himayeietfal, Hilallahmer, Tayyare 
Cemiyetleı-i gibi. 

26 - Maluller için güzel bir ala
meti farika. 

Vali Y alovada 
Vali ve Belediye reisi Muhid 

din Bey, dün sabah yolları ve 
inıaatı teftit etmek üzere Y alo 
vaya gitmittir. 

Bir hava seferi 
VARŞOVA _:ı4 (A.A.) - lngiliz 

tayyare yüzbafıu Nevit, sahahleyin 
saat üçte Londradaa hareket etmi§ 
ve 12,30 da burada karayn İnmittir. 
Mumaileyh kendisine lazım olan ben 
zinj aldıktan sonra tekrar Londraya 
müteveccihen hareket ctmiıtir. 

Nilliyet'in lef rikası : 61 

Sanki iradeai elinden gitmiı 
tizli bir kuvvet kendini itaati 
lltına almıt gibi idi. Kerime
ilin 0 anda bütün erneli kartı· 
•ında duran pejmürde kıyafetli 
ldamın her istediğini yaprnak
lı. Meyuaiyetinin siyah gecesi 
~İnde parlak bir yı!dız doğ
tııuştu. İbrahim Beyı ba~ında~ 
'avup Çarls Baker'in ne ısted_ı
~İni bir öğrene bilse başki bır 
!ey- istemezdi. Bu esna~a bra
~itn Bey bahçivanla ınu~~tase 
~İyordu. Çarls Baker Tur _ç~· 
l'i Rum şivesile konuştu~u ıçın 
lııgiliz olduğunu tahmın et
ltı~k mümkün değildi. 

k f 1 g ül var. - Burada pe az a . 
d cı bır ses I Çıırls Baker kan ırı 

e C:!vap verdi: 
. b k cinsler ve -Ben sıze aş a . . 

t~ · 1 d Hedıvın a· -~eyım. Bun ar an 
ıı, . . ok beyen· 

sına vermısım, ç 
--i •. 

Diyordu. 
İbrahim Bey karısına döndü: 
- Ne dersin cicim? 
Kerime'ye de söz söylemek 

sırası gelmitti. Cam sıkılmış 
gibi yerinden kalktı. 

_Bilmem! dedi. Bana kalır 
sa evvela buradan bu fidanları 
kaldırmalı .. Bakın şu fidanlar .• 

. Bu •özleri söylerken bahçe· 
nın bir kenarına doğru yürüdü. 

Bahçivan da pefİ sıra gidiyor 
d.~· O ~•nada Kerimenin göğ
sundekı küçük rnend'I du··· 
t .. Al k . ı yere ~ u. ma ıçin '""'ild' ~. 
l .

1
. • . . ~,. ıgı zaman 

ngt ızın ıtıdebileceg" i t d f 
sıldadı: arz a ı 

- Gelecek mi? 
- Evet! ••• 
Bu bir tek kelime o kadar ya 

b~~ se&le söylenmişti ki, batka 
kırı ols8:ydı, zor duyardı. Fa

at Kerıme onu bütün vuzuh 
ve sarahati ile duydu. Us•lca 

(Başı 1 inci sahifede) 
rak kornere gitti. Leblebi Mehmet 
gayet mahirane çekti. Açıkta bekle· 
yen Rebii güzel bir çduş yaptı ve 
topu kafa ile kalenin sağ üst zaviye 
sine attı arada bulunan bir lstan-• 
bulıporlu kurtarmak kurtaı·mak, fa-
kat yanlıı bir hareketle top ağlara 
takıldL 

Bundan sonra hakimiyet büsbü
tün Galataıaraya geçti ve 11kışmağa 
batladıar. 40 ıncı dakikada bir kar
gatalıktan istifade eden sağ iç Ke
mal üçüncü golü de yaptı. Artık 

bundan sonra hücum hücum üstüne. 

Gene Rebiinin a-üzel bir flİtÜnün 
kaleci elinden kaçırdı ve içerden çe
virdi, fakat bunu Hakem Basri Bey 
Bey ll'Örmedi ve gol saymadı bu va
ziyette devam ederken oyun da 
bitti. 

Galatasaragın içtimaı 
Dün Galatasaraylılar fevkalide 

bir içtima yapblar. 
Bu içtimaa sebep reis Ahmet Be

yin istifa11 idi. Bir çok münakafRt
tan sonra Ahmet Beyin iırarile İsti
fa kabul edildi ve yeni heyeti idare 
ile reis intihap edildi. 

Yeni heyeti idare tu zevattan mü

rekkeptfr: 
Reis Tahir Kevkep Bey, ikinci re

iı, Galataaaray isesi n1üdüı·ü Fethi 
Bey, katibi umumi Namık B. muha
sebeci Suat B. veznedar Servet B., 

Yeni heyeti idareyi tebrik eder ve 
muvaffakıyetler temenni ederiz. 

Beşiktaş ikinci takımı 
B~iktaı ikinci takımı dün ıtad· 

yumda bir maç yapmıt ve 2-0 gıı.lip 
gelmiştir. 

M. o. 

Bir kaza 
TORINO 25 (A.A.) - Torino

Savona demiryolunda çallJmaka o
lan 16 amele malzeme nakline mah
sus ufak bir vagonu yükledikten •on 
ra yüklerin üzerine çıkmıtlar ve va .. 

gonu yola koymutlard .... Fazla yük 
lü olan vagonun bir init mahalinde 
tevkifi mümkün olamamış, vagon 
delice lıir sür'atle a-iderclı: ve dö..e
meç: mahallerinde qyayi ve İn1&Dla
rı etrafa fll"latıp atarak i.ki kilometre 
mesafe katetmiı ve nihayet Saliceto 
istasyonunda devrilmiıtir. 5 amele 
ölmüt, 10 amele de ağır suı·ette ya
ralanmıttw. 

ispanyada intihabat 
arifesinde 

MADRIT 25 (A.A.) - Diin bü
tün gün nıevzuu bahsolmuf olan 

müfritler fesadı hakkında cereyan e

den taYİalara dair olarak Havas a
jansı muhabirinin ıom1uı olduğu 

bir suale cevap veren emniyeti umu 

miye müdürü şöyle demistir: 

- Eehemmiyetli bir şey değil. 

Biz iki günden beri Moc<' ,vadan bil

hasa buraya ı:önderilmi, olan iki ki
§i hakkında tedbirler almakla me~ . 

gul idik. Kendilerini hudut haricine 
çıkardık. Şimdi bazı kimıeler bir ta
kım aslıer ve zabitlerin İntihap pro

paganda11 yapmalarından kutk•.Janı 
yorlar. Hiç hir kanun veyft nizamna

me askerlerin intihabata İ§tirak et
melerini, iıtedikleri propagandayı 
yapmalarını menetmektedir. 

arkasına doğru baktı. İbrahim 
Bey o tarafa geliyordu. 

- Buraya kaç fidan dikece
ğiz? 

l~rahim Bey bu suali gayet 
sakın. ve tabii bir sesle sormuş 
tu. Bır ıey ititmit olmasına 
imkan yoktu. 

Kerime tarhın tanzimine bü 
yük bir alaka ile nezaret ediyor 
du. 

~ir _aralık çiçek açmış bir tef 
talı agacını kocasına kartı si
per ederek Çarla Baker'e sor
du: 

- Ne zaman? 
- Bu gece. Gece yarısı oda 

nızda. 

Kerime H. helecanla çarpan 
kalbini ellerile )>astırdı. 

Saadeti payansızdı. Demek 
o gece Kadri Beyi görecekti. 

- Fidanları ne zaman gön
dereyim? 

- On gün sonra göndersen 
olur. Ben bir hafta kadar bura 
da yoğtJm da .. 

Kerime düşündü. İbrahim B. 

bir hafta İstanbul' da kalacaktı. 
Kendisi de bu müddet zarfında 

lzmirde yeni tra vay 
• hatları 

lZMlR, 26 - Belediye Bas
mahane, Kemer ve Tepecik ma 
halleleri halkının tramvaya ka 
vuımalarını temin etmek üzere 
Melezçayı üzerine bir köprü in 
tasına ba,lamıştır. 

Köprünün üzerinden tram· 
vay geçecektir. 

isim tebdili 
ANKARA, 26 - Mardine 

tabi Koçhisar kazasının ısmı 
Kızıltepeye çevrilmittir. 

Bir Japon tayyarec-lsi 
devrialeme çıktı . 

LONDRA 25 (A.A.) - Devria
lem oeyahati yapmağa çıkn::ıı; olan j 
Japon tayyareciai Suten1aru Chin~u 

Southampton karaya çıkmış ve saat 1 
15,45 te Londraya, oı·adan saat 17 
de Parise hareke edecektir. 

1 

Hitier'in mutemedi 
Vatican'da 

ROMA 25 (A.A.) - Hitter fır
ka11 mutemedi M.' Goring'in Roma
da ikameti sebepleri hakkındaki soz 
!eri dini mahafilde bir az gülünç te
lakki edilmiıtir. Filvoki M. Goring 
bizzat Papa ile müzakeı-atta bulun

madığını ve fakat kendisinin müla
katları esnasında Papanın odaya gir 
mit olduğunu söylemiştiı-. Muına

ileyhin sözleri Vaticandaki adet ve 
temayüllere ve Vatir..an binasının ter 

tibatıoa külliyen biırime olduğunu 

gösermektedir. Binaenaleyh ınuma
ileyhin bu sözleri hiliift haikat adde
dilmektedir. 

25 lira olarak verilen mesken 
bedelleri 10 liraya 35 lira ola
rak verilen mesken bedelleri 15 
liraya 50 lira olarak verilen 
mesken bedelleri 25 liraya in
dirilmiştir. Bunlardan maada 
banka memurlarının kazanç 
vergisini şimdiye kadar kendi
si tediye etmekte iken şimdi 
bunu memurların maaşından 
kesmek suretile veı-ecektir. 

PERTEV 
Diş macunttnun 
En büyük vasfı mümeyyi:ı:i 
kalay tüplerde o'.uşu ve fenni 
bir di' macunu olarak ihtar 
edilişidir. 

- KABIZA KARŞI~ 
En müessir 

ilaç kabızı ta

bii bir hale ~; 
getiren nebati 
müshil A YERİÇ bap~arı
dır. Yüz seneden beri ke

mali muvaffakiyetle kulla
nılmaktadır. Fiatı lS lru· 
ruştur. Her eczaneden a
rayınız. 

Deposu İstanbul Bahçekapı 
~ Kazasker Han No. 2S 

3 üncü Kolordu 
ilanları 

Çor!u ve Tekirdağı kıt'at 

ihtiyacı için münakasaya ko
nulan ihaleleri 16-7-931 de 
icra kılınacak olan koyon ve 
s'ğır etlerinin her ikisi de 
kapalı zarf usu!u ile mün:ı• 

kasası icra kılınacağı tashi
han ilan olunur. 

Tütün nhisarı Umumi 
müdürlüğünden: 

100 kilo Jeli.tin 
500 adet 18 No. yuvarlak 

15600 kilo köhne kanaveçe 1
6· 7-931 pazartesi saat 

fırça (lO l/2) 

40 kilo köhne çul ı 8-7-931 çarşamba saat 
1300 ., anbaliij kağıdı (10 112) 

BalAda muharrer eş adan Jelatin fırçaları mevcut nümu
nelerine göre satın almacaktır. jelatin için (10) fırça için 
(30) ve satılacak köhneler için (120) lira teminatı muvak
kate akçelerile beraber tayin olulan günlerde Galatada mü
bayaat komisyonı;na ve köhne eşyayi görmek için de her 
gün Azapkapı anbarına müracaatları. 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
Satılık üçte bir hisse arsa No. 25 Ayanikola 

caddesi Maden Büyükada 2924 metro Maden 
caddesinin üstünde şarka nezareti var ebniye 
inşaatına elverişlidir. Bedel def'aten verilmek 
şartile 28 I 6 I 931 pazar günü sctat on ikide 
Adalar Malmüdürlüğünde aleni müzayede ile 
satılacaktır. 

VE 5sı .. 

Deniz Levazım Satınalma ko
misyonundan: 

8000 ton Rekompöze kömürü 20 Temmuz 931 pazartesi 
günü saat onbirde ıhale edilecektir. 

Deniz· ku vvetleri İiıtiyacı için yukarda yazılı 8000 ton Re
kompöze maden kömürü kapalı zarfla münakasaya konul
muştur. Münakasa zamanı o!mak üzre tayin edilen Temmuz 
931 ayının yirminci pazartesi günü zevali saat 11 de talip
ler tarafından kapalı zarf usulile teklif edilecek fiatlar mu· 
vafık görüldüğü takdirde ihale edileceğinden şartnamesini 
almak isteyenlerin her gün ve vermek isleyenlerin ihale giin 
ve saatinde Kas~mpaşada deniz müzesinin umum kapısı üs
tündeki deniz levazım Sıtınalma komisyonuna müracaatları. 

l ı--
Kiralık yazıhane 

Galata'nın Kapril'ye yakın merkez ve iflek bir yerin
de ka'n zemin katta 170 metro mürabbaı hacminde bü
yük salonları, demir kıısısı ve safesi havi bir ynıhane 
müsait fiatla heman kiralıktır. Taliplerin yazıhane ru· 

ile İstanbul postahanesi 176 numaralı kutu _111 
- adresine tahriren müracaatları !!!!ilJ-

----------

İultibaz, sihhat avariziııin 
meııbaidir. Bııııu, aıtmq se
nedeıı fazla muvaffakiyeti 
ile bıltdn ddnyada taninmiş 
Eno's "Fnıit Salt" müs
tahzarindan sabah Ye 

• ak§8ID b~ bardak sn denı
nııııda bir kahve ka§igi m.ik
darinda alarak defediııiz. 

Blı.0Mt/JI[ 
r ECZA.HEU;JU>g 

SATIUll 

f:!'!_• . 
Kadri Beyle birlikte kaçıp kur 
tulmak için bol bol vakit bula 
caktı. 

mak istiyorum. ı şüncesi Kerimeyi etrafındakile 
Bu sözleri söylerken takındı- re karşı mültefit kılmıştı. Her

ğı lakayt tavur, yüzünün al ren kese güler yüzle muamele edi
gi ile tam bir tezat teşkil edi- yor, halayıklarla şakalaşıyor, 
yordu. . .. .. .. .. tatlı sözlerle gönüllerini alıyor 

halde hiç bir şeyi gözden kaçır 
mıyor, her gürültüye kulak ka
bartıyordu. Mütemadiyen oda
sında dolaşıyor, vazoya çiçek
ler yerleştiriyor, pencerelerin 
perdelerini düzeltiyor, sevgili 
misafirini kabul için odasına 
çeki düzen veriyordu. 

- Pek ala. Öyle ise ben de 
o zaman gelirim • 

Bahçivan kibar müşterisini 
selamlıyarak çekildi. lbrahim 
.Beyle karısı yalnız kaldılar. 

İbrahim 8. mütehassirane 
karısına bakıyordu. Ah, ne o
lurdu, Kerime bu kadar zalim 
olmasa da, kendisine karşı büs 
bütün hissiz ve lakayt olmadı
ğını gösterecek bir söz söyle
se •. Fakat hayır! Kerime oldu
ğu yerde camit bir tavurla du
ruyor, kendi dikkatini celp için 
kocasının yaptığı bütün hare
ketleri görmemezlikten geliyor 
du. 

İbrahim Bey: 
- Ben biraz selamlığa gidi

yorum, dedi. Bazı tembihlerim 
var. Sen burada otur, emi? 

Kerime Hanım mendili ile 
yüzünü yelpazeliyerek cevap 
verdi: 

- Burası çok sıcak. Ben bu 
rada kalıp biraz daha hava al-

İbrahım Bey duşune duşune du. Karısının bu hali fbrahim 
eve doğru gitti. Açıkça izhar et 
tiği takdir ve meftuniyeti iyi 
gizlenmiş bir husumetle karşı
lıyan bu kadına karşı çılgınca 
arzular besliyordu. Ac.!ba Ke
rime kendisini selamlık kapısı
na varmadan geri çağıracak mi 
di? Kapının eıiğinde bir an du 
rup göz ucu ile bahçede oturan 
karısına baktı, sonra meyus içe 
ri girdi. 

Kerime yalnız kalınca o sun 
cansızlığı üstünden attı, pür
neşe şarkılar mırıldanarak bah 
çenin çiçekleri arasında hercai 
bir kelebek gibi sıçrayıp dolaş 
maia başladı. Demek Kadri B. 
hala yaşıyordu. O gece sevgili 
sini dünya gözü ile görecek, o 
nu kollarına yatınca şu son gün 
lerde döktüğü göz yaşlarını u· 
nutabilecekti. 

Akşama doğru kendi odası· 
na gitti. Kadriyi görmek di.i-

Beyi de kendi hesabına ümide 
düşürüyordu. Mdaemki Keri· 
me herkese hüsnü muamele edi 
yordu elbet bir gün kocasına 

karşı da tavrunu değiştirecek, 
lakayıtlığı üstünden atıp ona 

da bir az olsun muhabbet gös
terecekti.ZatenKerimede sabah 
ki bürudetten eser kalmamıştı. 

Şüphesiz zaman geçtikçe Kad
ri Beyin hayali kalbinden yavaş 
yavaş silinecekti. Bunun için 
İbrahim Bey sabır ve tahammü 

lü elden bırakmıyor, kanımın 
arzularını yerine getirmekte 

kusur etmiyordu. O gün Fet· 
tabı gördü • Arap Kerimeyi 

memnun edecek hot bir sürpriz 
hazırlamakla meşguldü. 

Nihayet gece oldu. İbrahim 
lstanbula müteveccihen yola 
çıkacaktı. Kerime sinirli bir 

O sırada Fettah odaya girdi, 
İbrahim Beyin gözlerinin içine 
bakarak: 

- Beyfendi, dedi çenği kolu 
geldi. 

İbrahim Bey gülümseyerek 
karısının yüzüne baktı, sonra 
Araba dönüp emretti: 

- Gelsinler •. 

Kapı açılıp içeri çengi kolu 
girdi. 

Kerime üzüntülü bir tavurla 
kocasına baktı. 

- Ne oluyor? Bunlar kim? 

- Çengiler, cicim. Seni eğ. 
lendirecekler .. 

İbrahim Bey karısının mem
nun olacağını tahmin etmişti. 

(Bitmedi) 



Süt 
Veren 

Annelere Fosfatlı 

Deniz Gezmeleri için .,... 

KİRALIK MOTÔRLER 
Kömür, mazot, benzin ile müteharrik muhtelif metör 

ve iıtimbotlar, deniz gezmeleri içi• müaait ıeraitle kiraya 
verilir. Müracaat mahalli: 

lıtanbul Liman $i:-k~ti umum kiti.plijoi 
Sirkeci Liman Han Telefon: 24360 
İstanbul Liman Şirketi '9ıetıne Şubeıi - Galeta 
Y n ı kapanı Haydar Han Tel. Beyoğlu 21;()6 

Umum Ml\diirlük 

Çocuklarınıza güıel ve emin bir tahsil ve iyi bir terbiye 
vermek ar:ıusunda bulunan 

EBEVEYN 
Çocuklarını: NEUHAUSEN, Scheff

haqn ( S\llııse ) de kfıin 

RHENANIA 
talim vt. terbiye müease&esine göndermeleri tavsiye olunur 
Bi~" cı f .nı f ticari malCımat • Aari Ji5anlır için hu. u•I kurslar • küçük 
ınılla rdn rnunfer, • dersler, (Almanca ,.e l'ran,ızca) · itinalı terbiye • 
U•ı !'ark ı \O o un mahalle rl vardır. <,:ocuklann sıhbati için &\izci hır 

meüıde kdin<lir. Talep Vllkuund• müdüriyeıçe şerait ve malOmaı 

ha' kı nJ .. ırufa~ ,.aı tarifn :ımele r gund ı.: rH: r. 

Kars Vilayetinden: 
Encümen 157 dir. Vilayetimizi 1 Çidir kazaaında 34290 

lira 70 ğuruş bedeli ketifli bir Kölik konağile bir mektep 
binası ve üç adet memurin evinin yeniden lüzumu iDfasına 

13-6-931 den itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usu
lile münakasaya vaz'ına karar verilmittir. Münakasaya ikti
dar. mdiaine itimat edilenler kabul olunacağından talip 
olauların bedeli kqifin yüzde yedi buçuğu nisbetinde temina
tı muva~ kate akçesini müııtaııhiben tıırihi ihale olan 2 tem
muz 931 perşembe giinll saat 16 ya kadar Kars encümaıi 
daim' ve şeraiti münakaııayı anlamak ve daka ziyade taf
silııt ,.e ma1ümat almak iıtiyenler Nafıa baş mühendisliğine 
m iracaatları ilin olunur. 

•• •• 
BUYUK TAYYARE 

Piyangosu 
6. cı keşide 11 temmuz 1931 dedi 

Büyük ikramiye 
200,000 Liradır 
Ayrıca: 50,000 - 40,000 
25,000 -15,000 - 10,000 

LİRALIK iKRAMiYELER 

ve 100,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

C Dr. HORHORUNi J 
e o~l ı Tokat:l\an '4D nda mektep sukak J5. (ılı ve <mı ız , 

Ziıhrcviye tedavıhanc»L flergün swbahan ı'cşamı kadJr. 

Malt Hul A 

asası 
Kullanınız. Sütünüzü arttırır. Çocuk

lann kemiklerini kuvvetlendirir. 

Senede 5000 Lira Mükafat 

As•rt 5 Lira MevdÜab Bulunan 
Bütün Kumbara Sahipleri 

. 1 Nisan ve 1 Teşrinievvel 
Tarihlerinde Çekilen Mükafatlı Kuraya 

iştirak Ederler 

Sıhhatinizi, çocuklarınızı, yemeklerinizi ve kendinizi 
muhafaza ediniz. 

Siaek, tahta kurusu, pire, bit, ve ve emsali haterat tehlikeli b .. tabklar 
tevlit, yemeklerinizi telvis eyler. Uykunuzu kaçırır, rahabnızı aeJbeder. 

KURUŞA 
Hqerattan ve haatahklardan ve iztıraptan kurtulursunuz. FAYDA h:ıp.·~tı yumurta ve 

tolu•mlıırile beraber kat'iyyen imha ve ifna eder. Yerli malıdır. T6rk zekası, T"'urk amelesi 
ve Tlhiı: paruile yap.Imış olup daha mileuir, daha mölıHk olduğu gibi yan yanya ucuzdur. 
Kat'iyyen leke yapmaz» Kokusu hafif ve litiftir. luaaıara ve çocuklara zaran yoktur. Bütün 
devairi «Wriet, ecnebi miieuesat, ŞeyriMieiıı, Şirketi Hayri,e, Hastaneler, Hililiahmer, yatı 
mektepleri, vapur kumpanyaları, Devlet demir yolları, Amerikan Ford kumpanyası, büyük 
oteller, Yalova kaplıcaları, Bursa hamamları ve bütün müessesatı milliye FAYDA istimal eyler. 

FAYDA diğer bazı fena müstahzarat gibi sersemletip bayıltmaz. Kat'i alarak öldürür, 
ve haşarat bir daha dirilmez. Aksini iddia edene beş bin bin lira tazminat verilir. 

Servetimize acıyalım ve ecnebi yaldızlı reklamlanna aldırmayalım. 
Kutusu 50, büyük 75, bir kiloluk 125, pompası 75 kuruştur. Hasan ecza deposu. 

WBITE EtEKTHiK TlHlGI 
Bir elektrik tarajl satın alırken fabrika 

markasın~ dikkat ediniz. 

YALNIZ 
"WHITE ,, elektrik tarakları hakiki 

ve muteberdirler. 

YALI NZ 
"WHITE,. elektrik tarakları fennen 
matlup mikdarda cereym elektriki istih
sal ederler. hııaliyeleri itinalı ve ş ıktır. :::::~ 

"WHITE,, elektrik tarakları ~~~ 
Saçların dökilhnesini tevkif, saçların ~ 
yeı~iden çıkmasını ikaz, (tabii renklerin
de) güııel bir ondülasyon ita ve tama-

men kepeklerden tahlis ederler. 

Tarağın fiatı: 8 1/2 liradu 
Yedek pilin fiah: 50 kuruştur 
Bi:ııe yazınız tarağınızı maarafsız olarak 

derhal göndeririz 

latan bul' da Çiçekpazarında Altıpar
mak hanında 1-3 numeroda EhreDst• •e T oledo Efendilere: 

Efendim, 
Leffen bir "WHITE ,, elektrik 

tara,ının kıymeti olan 8 112 lira 
~kdlm ediyorum. Lütfen zirdeld 
adresime bir adet gönderinir. 

isim • • • 
Adres . • 

Mektebinde 
TÜKRÇE İSTENOGRAFİYİ 
öğreniniz. Kurslar 4 Temmuz 1931 açılacakl.r. 

Tatilden istifade ediniz. 
Türkçe, Fran91zca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca 

dereleri verilir 

YAZ T ARIFELERi 

Kl YiT M~ lMEtE~i ~l~tlMl;Tlfı 
İstanbul 

356, İstiklal caddesi 356 

Seyrisefain 
Merkez acen~: Galata 

Köprübaıı 8. 2362; şube 
acentesi: Sirkecide Mühür
darzade hanı 22740 
PİRE - İSKENDERİYE P. 

( EGE ) 30 Haziran ,alı 
10 da Galata Rıhtımından 
kalkacaktır. 

TAVİL ZADE V APURLARl 

A YV ALIK-İZMIR POST ASI 

Ankara 
Hacı Bayram caddesi 

OlNTiN 
Na•uhi 

Diş macununu 
•e Sefa sürme
si ile kıl pod
rasını her yerde 

arayınız 

M. M. satın alma 
,_k_o_m_is_v_o_n_u_u_a_n_•_,'· ima_ va;~~~t;,~_ 

Askeri ihtiyaç için 5000 ~ zartesi alqamı 

..... --·· ' ? 
ftlOSPHATllE FAllERES 

(FOSFATIN .FALIER) 

1,;0CUK~ARIN EN •üKE•ıılEL GIDASIDIR. , 
7 lncı. 8 ınct ayd<1n ıllbaren. meımeden ke!lme zem~ 
anlarında ve neşvu numa esnasında kUllanılır . Oıf 
eürmesın' ve kemiklerın teşekkulUnU teehıl eder. 
Sıhhat ve kuv"'et bahş eyler 
... , çocuvun ho,una aıder bıf' &•dadır• 

1. cfu A 1 A ULA C N ı ER. AS N 1 ERE S • PAR 1 S f F R AN C E 1 

Jandarma imalathanesinden: 
(18,000) ili ( 20,0GO ) metro kışlık elb'.sdik ve (20,200) 

metro kaputluk ve ( 3550) adet battaniyenin kapalı znfla 
münıkasası 12-7-931 pazar günü saat 15 de Gedikpaşada 

Jandarma imalathanesinde ıcra edilecektir. Şartname ıma
lathanede mevcuttur. 

kilo mazot aleni münakasaya saat 17 de Sirkeciden hare-
konulmuştur ihalesi 5-7-931 ketle Gelibolu, Çanakkale, 
pazar günü saat 14 te Fın- Ayvalık ve İzmire azimet ve 

· dıklıda hey'etimizde yapıla- Çanakkaleye uğrayarak av-
cakhr. Taliplerin şartname- det edecektir. 
sini hey' etimizüe görmeleri Yolcu bileti vapurda da 
ve ihale saatinden evvel te- verilir. 
minatlarile hey'etimizde ha
zır bulunmaları. 

••• 

Adres: Yemişte Tavilzade 
biraderler telefon İstanbul 
2210 

Nasıl tavukçu:uk yapmalı 

Muğladaki kıtaat ve mü
essesatın ihtiyacı olan dört 
ka~em erzak kapalı' zarfla 
münakasaya konmuştur. İha
les'. 15-7-931 çarşamba günü 
muğlada askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Cafer Fahri Beyin yeoi~ 
çıkardığı bu kitap t•"11

, 
besleyenlere tavsiye olııntJI' 
Fiatı 25 kuruştur. 

~--------_______ / 
ORIENTMARE ı 

lTALYAN VAPUR ACEN'f>
5 r 

''F ederazione., vapuru limartıı"~,.. 

Taliplerin şartname almak 
ve münakasaya girmek üzere 
teminatlarıyla mezkür k"mis
yona müracaatları 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

Sakarya 

2saC:;i~an PAZAR 
günü akşam• 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareket ede
cektir. 

• el> 
da olup 27 haziran cumartesı 14,. 
yi ticariye alarak (Napoli, Bar•• f' 

; Marıilya, Ceaova ve Livoltl re '·'°it' 
·ı·t h 

j hareket edecektir, Fazla taf<l a JJ1' 
k' a•· ı Galatada Frenkyan hanında 1 ~ı1• 

' talığına müracaat. Telefon 8·~ 
····· 

··~·:·~::~··::~·~:~···;:~·~aneddil' 


