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2- lllkAye. 

•••-·•••Pi.Pi•••...,. -·•••• :m.a .. wosız•sa•u'W 
ı- lln çok ltalyan roml

lerl srellp gldlvor. :ı - Ron1:ı11. 

En büyük 
Buhran 

--~-
tl(ı Buhranın en büyüğü, ruhlar! 

ıalgın bir halde saran manevı 
e buhrandır. Her memleket, bu 

i.fete karşı ted!>irleri olıyor. 
Ferdi ve umumi, her büyük 

1
'J uvaffakiyetimizi~ sırrı; ~~

. nefsimize, keaıdı kuvvetımt
ıe inanmamızdır. Kendi nefsi
nize emin olduğumuz zaman

oıJlllır ki; başkalarına hürmet ve 
~mniyet telkin edebiliriz. Biz 

) r ürkler; nefse emniyet ii.mili-
1. · herkesten iyi tecrübe ettik: 

jJI endimize ve milli kabiliyeti
nize inanmamağa başladığı
ız günlerde, Türkiyenin kur
luşunu, başkalarının himaye

si rinde, müdahalelerinde ara
aktan başka çare bulmuyor-

ıı d . d ~ k. Mütareke evrın e, en a: 
e ,allı geçinenlerimiz, bu haletı 

oyP .. hiyenin tesiri altında olarak, 
, o~~alii.s ve selameti başka devlet 
leı'erin mandaterliğinde buluyor
ıJ rdı. Muhakkak ki, memleke-

111~ selamete götüren yol bu de
eiıJildi. Türk milletinin eı:ı büyük 
. ~vlidı Mustafa Kemalın .ısrar 

rı . telkinile kendimize ıman 
lıi'tmeğe başldarğımız gün ise, 

ğı 1urtuluş yolunu tutmuş bulu
,ııuyorduk. 

Her milletin tarihinde misal
.r var: Umumi harpte Alman
a; nihai zafere inanmamağl" 

t'aşladığı günden itibaren mağ-
• Jibiyet yolunu tutmuştu. Har
ııı Jn devamından bezgin ve yor
se un düşen Fransa'ya; muzaf

(jo.ld'. friyetin babası yeni bir muka
ı emet ruhu aşıladıktan sonra

tJuttır ki, zafere kavuştu. 
jJed Milletlerde ruh ve iman kuv
iıt -eti; yalnız harp zamanları için 
et;zım değildir. Umumi hayatta 
ueAılh ve emniyet içinde yaşa-
• ..,.ak için de manevi silahlarla 

r'. ~zenmek icabediyor. Umumi 
ıf rpten muzaffer olarak çıkan 
;,_alya milleti; dahilden ve ha-

e;J!ten gelen tesirlerle manevi
c rıtını bozmuştu. Ruhtan sa
(;,lıın anarşik cereyanlar; - za

~ri ve bütün neticelerile bera
nı ıler - bütün bir memleketi mu 
ııı'akkak bir felakete götürebi

y~di. Bir çok muvaffakiyetleri 
• inde Mussolininin en büyük 

~refi; İta)ya'yı böyle manevi 
İr inkırazdan, dalayısile feci 

. ir anarşiden kurtarmak oldu. 
sı ~ Bir çok işleri başaramadığı
eY"tızın en büyük sebebi, başlar

. ~ kendimize ve o işlerin ne
celerine tamamen İnanmamış 

at~ılmamızdır. Sıkı bir terbiye 
stemile gençlerimizde nefse 

0 
i~~t, muhitine emniyet his-
,.-mı canlandırmağa mecbu

r 'fz· Halkı ümitsizliğe, emni
ıııa etsizliğe sevkeden hareketle
n çirkin görmeliyiz. insanları 

\düren katiller bir cemiyt için 
tel e kadar muzır ise onlann ma-
l 

. • 
"evıyatını öldüı·enlerin zararı 

t ı aynı nisbettedir . 
. e içinde bulunduğumuz devrin 
ı'j ç~ nhokta~ na~ardan, müstesna 

jJr ususıyetı daha vardır: lk
* aadi buhran, her memlekette 

ytJ•· anların ruhunda, maneviya-
1 .,,nda bir nevi, ümitsizlik ve te
aı l'jıür istidadı yaratmıttır. Mil
ciııı";tlerin ilmi ve fikri seviyeleri 
ıııııl',e kadar yüksek olursa olsun, 

iılJ !ardaki bu İstidadın inkita
elı: na mani olmaktadır. Kültürü 
cel~ yüksek milletler bile, dahil

UJI ve hariçten gelecek muzır 
•reyanlara, ruhların emniyeti

• . .Ji bozacak her nevi tesirlere 
f"' .. rşı tahaffuz tedbirleri alıyor
~ r. Onun içindir ki, her mem

:kette bozguncular, en kısa 
e lı"Jr muvaffakiyet yolu olarak, 

r;°'· liyetlerini maneviyatı tahrik 
:ıi11 • ifsat cephesinde teksif edi-
2~ l\ırlar. 
~~ J Biz, bir çok buhanlarm te
r Pıri altında bulunuyoruz. j\1u-

8ıa<l' kkak ki bu buhranlardan en 
t t ıfifi iktısadi buhrandır. En 
vdetlisi ise ruhlarımız üzı:nn-

• ? hakim olanıdır. Esasen ıktı-

~
e~ 'Jdi vaziyetimizi olduğundan 

-ıxla karanlık gösteren de o
~eı r. Ruhlarda devamlı bir is

eril r~r hasıl olduğu gün işlere 
•1. 1ı/' nısbi bir emniyet geleceğine 
"'~.;anmalıyız 
011"" • 
~ Muhalif matbuatın, halk ma 

~-~:I 

Kral Feysal Hz. dün Yalovaya gittiler 
Dün geceyi Y alovada geçiren Kral 

Hz. bugün avdet edecekler 
~---~------~•,~----------~ 

F eysal Hz. dün İstanhulda bulunan akraba~ından 
bazı zevatı da ziyaret ettiler 

Kral Feysal Hz. dün sabah 
otomobille Dolmabahçe sara
yından çıkarak Boğaz sahilleri 
ni takiben bir tenezzüh yap
mıtlardır. Kral Hz. nin maiyeti 
de yine otomobille müşarüni

leyhi takip etmitlerdir. T enez
zühten sonra Kral Hz. Boğaz 
içinde oturmakta olan bazı ak· 
rabasmı ziyaret etmiştir. 

Öğle yemeğini sarayda yi
yen Kral Hz. saat 15,45 te sa

ray rıhtımına yanaşan Ankara 
motörü ile Y alovaya gitmek ü 
zere Ertuğrul yatına geçmişler 
dir. 

Kral Hz. Ankara motörüne 
bindikleri anda motör direğine 
lr,.ndilerine f!!ahsus bayrak çe
><ıımışti. Ertuğrui yatı da aynı 
tarzda hareket ederek Kral Hz. 
yat merdivenlerine çrkarken 

tan sonra yarını yc.lia Boğaza 

dıoğru kısa bir cevelan yapmıt 
ve dönerek doğru Yalovaya git 
miştir. Ankara motörü yattan 
evvel doğruca Y alovaya git
miştir. Motör orada K .. l Hz. 

• ni karaya çıkarmak üzere emir 
!erine intizar edecektir. 

Kral Hz. geceyi Y alovada 
Gazi köşkünde geçirecekler ve 
bugün öğleden sonra saat 2 ile ı 
2 buçuk arasında avdet buyu
racaklardır. Kral Hz. nin mai
yetlerinde, Irak Maliye Veziri 
Rüstem Bey Haydar, Kral Hz. 
nin bat tetrifatçıları Saffet Pa 
şa, seryaverleri Tahsin Bey, 
Kadri, Irak sefiri Naci Bey 
Şevket, Irak sefirimiz Tahir 
Lütfü, protokol umuıni müdür 

ıırande direğine kral Hz. ne 1 muavini Kadri Rıza Beyler var 
mahsus bayrağı çekilmittir. dır. Irak Baıvekili Nuri Pata 

Ertuğrul yatı demir aldık- Sait şehrimizde kalmıştır. 
···~·~~·····-...·•+•+•
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Bugünkü keşidede 
büyük 

ikramiyeler var 

Tayyue piyangosunun omın 
cu tertip altıncı ve son ketide
si bugündür. 

Bu keşidenin ehemmiyeti 
mükafatlarının çokluğu ve zen 
ginliği kadar, diğer keşidelerde 
!erde bin beı yüz bilete ikrami 
ye çıkarken, bu ketidede 2000 
bilete ikramiye isabetinde ve 
amortilerindedir. 

Bu keşidenin mükafatı 100 
bin ikramiyesi 200,000 liradır. 

Aynca 50 bin, 40 bin, 25 bin 
15 bin ve 1 O bin liralık ikrami
yeler de vardır. Bundan batka 
4 bilete beş bin, 15 bilete üç bin 
25 bilete iki bin, 50 bilete bin, 
100 bilete iki yüz elli, 300 bile
te iki yüz, 1500 bilete yüzer li 
ra isabet edecektir. 

Bu keşidecle ikramiyeler ta- / 
mamile çekildikten sonra, 100 
bin liralık mükafat ta 100 nu
maraya taksim edilecektir. 

Amortiler şu suretle verile
cektir: Bu keşidede ikramiye 
dolabından 2000 adet fit çekil
dikten sonra, dolaba O, 1, 2. 3, 
4. 5. 6. 7. 8. 9. rakamlannı ha
vi on adet kırmızı fiş konulacak 
ve bunlardan üç tanesi çekile
cektir. Bu fişin numarası ile 
nihayetleneıı bütün biletler 50 
lira, yani beher onda bir bilet 
beş lira amortu akanzmış ola
caktır. 

Memnu mıntakada 
bir Alman 

1ZMIR, 9- Foçada memnu 
mıntakada şüpheli bir Alman 
seyyahı yakalanarak İzmirt ge 
tirilmittir. Bu adam hakkında
ki tahkikat ikmal edildikten 
sonra hudut haricine çrkan!a
caktır. 

• 

Yukarıda Deniz harp mektebi w Deniz lisesinin altı 
çifte flikalarının yanşa çıktşı, aşalıda tek çifte klüp 

fıtaları müsabakası 

Deniz lisesi parlak 
bir müsamere verdi 
Yarışlara Galatasaray ve Ha
liç klüpleri de iştirak ettiler 

Deniz lisesinin mutat deniz müaa- 1 Bu müeııese Avrup~~a bile nadir 
hakaları dün fevkRlade bir İntizam ı k;v~ılaıacağımız bir mukemmeliyet-
ve disiplin daireıinde yapıldı. tedır. 

Ağızdan ağıza bu yantlara da it- Başta müdürleri olmak Üzere mu-
tirak etmeyeceği oöylenen Galataıa- allim ve talebe bütün itlerinde 
ray, şayialar hilifına yarıılara ve di ... 1 ıon derece diıiplinli davranıyorlar 
ğer deniz rr,>orlarına ıııirdi. ve deniz adamlanna yakııan bir tarz 

Haliç idman kulübü de yanılara da hareket ediyorlardL 
iıtirak etmitti. Müsabakaların tafıi.. Müaamerenin propaıru çok ıü

litına giriımeden evvel bir az Deniz :ıel dilfünülmüt •e hiç bir deniz ıpo 
liseainden bahaetmek itiyorum. ru ihmal eclilmemitti. Ayni mükem

---~---....,,,,.....,...,,.,..,..,.,...:~--................. ..--...:.---~ meliyet tar21 tatbilunda da mevcut
neviyatı üzerinde tehlikeli o- 1 kuvvctsizliğini terennüm ettik- tu. 
yunlar oynamalarını hoş gör- !eri Halk Fırkasının, elhasıl Yantlar üç ayn kı•ım üzerinde ya 
meyi9lerimizin sebebi, kalem devlet idaresinin batından çe- pıldı. 
ve fikir hürriyetine hürmetsiz- kilmesini istedikleri bütün bu ı _ Deniz talebeleri (Deniz lise
liğimizden değil, böyle bir oyu- teşkilatın yerlerine kimleri ve si ve harp mektebi) 
nun neticelerini iyi gördüğü- hangi teşkilatı ikame edecek- 2 - latanbulda mevcut bütün or-

d ler? Bir müesseseyi yıkmak is-
müz endir. Bolşevik propagan- tiyorlar. Onun yerine kuracak-
dasının gayeleri sarihtir. On- ları binayı söylemiyorlar. İşte 
lar, yıkmak istedikleri iktidarın kimsenin anlamadığı ve kendi
yerine hangi rejimi oturtmak !erinin de bir türlü anlatamadı· 
istediklerini açık söyleyorlar. ğı biricik sır budur! 
Perestijini mütemadiyen kır- ~~irt meb'usu 
mağa çalıştıkları bükümetin, MAHMUT 

ta mektepler. 
3 - Kufopler 
Müsabakanın böyle Üç k11ma ayn 

]arak yapılması daha fazla İntizamı 

temin etmi~ ve her sporcu kendi 

grubunda temayüz etmeğe çalıfmı!
tı. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Bütçe 
· Hazır! 

Müzakere yegelecek 
hafta başl2nacak 

ANKARA, 10 - Meclis büt 
çe encümeni bütçeyi tamamen 
hazırlamıt, basılmak üzere mat 
baaya verilmittir. Bütçe layiha 
sının cumartesiye tevziine ça
lışılmaktadır. 

Bu takdirde bütçe müzakera 
tı dahili nizamnameye göre bir 
hafta sonra yani gelecek cumar 
tesiye başlanacaktır. 

30 sene hizmet etmiş memur 
ların mecburi olarak tekaüde 
sevkedilmelerinden vaz geçil-
miştir. · 

Aşka dair ne düşünüyorsunuz? --
Yusuf ZiyaB. ne diyor? 
Ben aşkı, eski manasında anlarım: 

ivazsız bir sevgı ... 
-Yapma canım.. Biz defteri 

•tkı henüz kapamadık yahu! .. 
Aşktan bahsederken evdekini 
kıakandırmıyacak çağa da gel
medik! Geç bizi geç. ... 

Akbaba sahibi Yusuf Ziya 
Beyin, hiç kendine yar&9mıyan 
ağır başlılığı tutmuttu . 

Fazla üzerine varmadım. F •
kat bir başka ııün öyle bir yer
de kıstırdrm ki, bülbül gibi 
söyledi. Mevzu, malümya aşk! 
Ve Yusuf Ziya gibi henüz unu-

Lise müdürleri 
Kongre Başvekilin 
nutku ile açılacak 

1 
nu eleyip eleğini dıvara asmı
yanların bu bahis etrafında söy 
lenecek çok şeyleri olabilir,diye 

• 

ANKARA 10-Yarın topla 
nacak olan lise ve muallim mek 
tepleri müdürleri kongresinin 
İsmet Paşanın mühim bir nut
kile açılacağı söyleniyor. 

Gelecek cumartesi de fizik 
kimya muallimleri kongresi 
toplanacaktır. 

Londra elçimizin ke
rimeleri evlendi 

PAR1S 10 (Hususi) - Lon 
dra sefirimiz Ferit Beyin keri
meleri Emel Hanımla Vahit 
Yusri Beyin nikahları Paris 
belediye dairesinde aktedilmiş
tir. Şahit olarak Paris sefirimiz 
Münir Beyle lngiltere sefiri 
Lord Tysrel hazır bulunmut-
laı \Jıı. 

Neden? ---Torun unu mirastan 
mahrum bıraktı? 

Validei Hidivinİn Mısırda aç.lan 

vaıiyetnameıine ,..;;.re. kimlere neler 

bıraktılnn 

yazmıttık. 

dün 

Vali. 

dei Hidivi bu vasi 

yetnamesinde to

runlanndan Prenı 

Abclülmümİnİ mi 

raıtan mahrum bı 

rakmııtı. Sab1k 

Mısır veliahtı aa~ 

yılan Prenı Ab

dülmüminnin mi 
raatan mahrum bı P. Abdülmümin 
rakılmaıının sebebi şudur: 

Prenı Abdülmümin bir aralık lı
viçrede bulunuyordu. Kendiıi na11l· 
sa bir ııün pederi aleyhine bazı be
yanatta bulunmut ve o ıııünden iti
baren pederile ara11 açılmıttL Atağı 
yukan on sene evvel vuku bulan bu 
hadiaenin tesiri hali. devam ediyor. 
Onun için Prens Abdülmümin ile 
pederi merhum Valide Paıanın ce
naze merasiminde bile kartı karııya 

ıııelmemişlerdir. Hidiv Abhaı Paşa 

oğluna bu şekilde darılınca merhum 
Valide Paşa da ona d~f ve bu
nun için torununu miraatan mahrum 
bırakmıtlır. 

Bununla beraber ıııeçen ıene Prenı 
Abdülmümin M11ır kralına müraca
at ederek kendiıinin Mııır veliabtli
ii namına berhanııi bir hak veya bir 
iddiada bulunmadığını oöylediği ve 
böyle bir iddi11cla bulunmayacafına 

dair senet verdiii için Mııır Kralı 

memlekete avdet etmeıine müıaade 
etıni§ ve kendiıine bir maat ta bağ
lamıtlır. Prens Abdülmümin Mmra 
geldikten ıonra büyük valideaile 
banımak için çah,mı' ve buna mu· 
vaffak olmu,tur. 

Prens Abdülmümin büyük valde
ıile ban§tıktan ıonra onun yanında 

ikamete haılamıı ve büyük valdeıi 
de kendisini vakfiyesine sokmak ve 
ona bir irat bırakmak için Miz ver

miıti. 

(Devamı beşinci sahifede) 

düşünüyordum . 
Fakat nüktedan şair, söze 

benim hiç ummadığım tarfatan 
ba9ladı: 

- Azizim, dedi, ben bir kere i 
aşkı eski manasında anlanm 
ivazsız bir sevgi... Yoksa bu 
günkü gençlerin ekseriyetle 
anladıklan mi.nada değil! 

Hani Nasraddin Hocaya sor
muşlar : 

-Hiç aşık oldun mu? 
- Bir kere oluyordum, üstü-

müze adam geldi .. Demit. İşte 
zamane aşıkları, tıpkı Hoca 
merhum gibi düşünüyorlar. 
Ben ise Nasraddin Hoca ile 
değil, atk hususunda Füzuli ile 
hem fikrim . 

Aşi imiş hf'r ne v.li:r alemde 

lJm bır hylü Jı..al imiş ancal! 

Politika 

Yusa/ Ziya B. 
Ve benim kanaatime göre 

her güzel it, bir aşk mahsulü
dür. Atalarımız ne güzel söyle
mitler: aşksız metk olmaz! 

- Sevmekten mi, yoksa se
vilmekten mi hoşlanırsınız? 

-Severek sevilmekten .. Ya 
but, sevilerek sevmekte.-. .. 

- En büyük afkınız? 
- Bence aşkın büyüğü kü-

çüğü yoktur. İnsan, ya .ever, 
(Devamı 5 inci .9Bhilede) 

Falih RIFKI 
YENİ KANUN 1 diktatô_rY_asında. bile re~im ga-

Matbuat kanununu Millet :1.etelerının tenkıt ve mürakabe 
Meclisinde tekrar gözden ge- si geniştir. 
çirmek üzereyi:/.. Bu tenkit ve mürakabe hür-

H edel nedir? riyeti, yalnız kazan patlama-
İsmet Paşa diyor ki: Tenkit mak için bırakılmış bir delik 

ve münakaşa hürriyeti kalacak değil, İktısat vekilliği gibi, 
ve bu hürriyet vatana zarar ver Maarif vekilliği gibi rejimin 
meyecektir. inkişaf ve tekamülüne yardım 

Biz kusurlanmız var da sak- eden bir müessesedir. 
!amale istiyormuşuz gibi, O halde ne istiyoruz? 
Kafamız işlemiyor da fikir ANA PRENSİPLER 

adamlarından korkuyormuşuz
gibi, 

Memleketi ağızsız ve kulak
sız bırakmak İsteyenlerden ola 
mayız. 

Biz cümhuriyetçi kalanın dli 
şünüşünden, görüşünden ve 
kontrölünden çekinmiyoruz. 
Rusyanın sert ve müsamahasız 

Bizim kanunlarımIZ Türki
yede siyasi cereyanlar için /;ıir 
hudut çizmiştir. Türkiyede 

Şeriat propagandası, 
Padişahlık propagandası, 

Komünizm propagandası 
Yasaktır. Serbest konuşmak 

(Lihlen sahifeyi çeviriniz; 

Meclisin tarihi celsesi 
Son neşriyat üzerine meclisteki 

münakaşaların 
tamamını neşre devam ediyoruz 

Halbuki, arkadatlar ıize bu gün 
uzak maziden bir Nikboli ıeferinden 
bahsetmek içinizde Türklük azim ve 
tehametinin insanlara gurur ve azim 
veren kuvvetini hiııettirmez misi
niz? Bir Nikboli ıeferi inaanlardR 
böyle taha11ürler, kuvvetler yaratı
yor ela bir lnönü, bir Dumlupınar 
mazidir diye hatırai enamdan ıilin
mek mi isteniyor? .. Efendiler bunlar 
her mukaddeaata, her yükaekliğe hü 
cum etmitlerdir. Şimdi diyorlar ki; 
fena veıileler matbuat hürriyetinin 
boğulma11na kafi ıııelecek midir? Fa
kat feyiz ve terefJerine itimat etti
iimiz ve fakat itimat etmiyoruz iddi 
aıına marllz kaldığnnız inkıl&pçıla
rın büyük ibdakir inaanlann birkaç 
idl&lkirın tahrik ve te,viklerile mat 
buat hürriyetini tahdit etmeyecekle 
rine kanaat ediyoruz diyorlar. 

Efendiler; matbuat; bu asrın 
en mühim kuvvetlerinden biridir 
ve böyle olduğu içindir ki hü•nÜ is 
timal edildiği takdirde faideıi ne ka 
dar çok olursa muzır ellerde fena tat 

( Devaırn 5 inci sahiled• l 

Söz alan gazeteci meb'ııs
lardan Ahmet ihsan 11e 

Yunus Nadi Beyler 
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No: 58 Ya.ıan: M. Yavu:ı 

Allah bizi unuttu ! 
Ehlisalip orduları tamamile muz

mahil ve perişan edilmişlerdi 
Bizansta kral Ladislavs için 

istikbal merasimi haı:ırlanır
ken, bu kara haber, Bizanslıla
n elim bir matem havadisile 
boğmuştur. 

Avrupa toprağında tek bir 
Türk bırakmamağa yemin 
eden Kral Ladislavs'la beraber 
bütün kardinaller ve piskopooı
lar da muhareb<ode telef olmuş
lardı. 

Roma ve Bizansla beraber 
bütün Avrupa matem içinde 
idi. 

Sultan Murat, mağrur Kralın 
başım (Bursa)ya göndermiı
ti. 

İkinci Murat, Kral Ladilavs' 
m başını (Bursa} ya göndermiı 
ti. 

Siz bu hadisenin Garpta yap 
tığı tesirleri bizim kadar ya
kından ititmemişsinizdir. Av
rupa, Türklerin inhizam ve iz
mihlalini beklerken, böyle çok 
yüksekten atıp tutan ve: 

-"Yer yüzünde bir tek 
Türk bırakmıyacağım!,, 

Diye ilan eden Kral Ladis
lavs'm kafasının Bursaya gö
türülüşü, bütün dünyayı hayret 
ve matem içinde bırakmıştı. 

Bizanslılar: 
«- Allah bizi ımuttu !« sa

ray erkanı de: 
cc- Kara görmekten usan

dık !» 
Diyorlardı. 

Müttefikler (Yama) mağlubi
yetinin mesuliyetini hep biribi
rinin üzerine atıyorlardı. Cesa
retile meşhur Y ano§,o da bü
tün kabahati Kardinal Jülye
nal piskoboslara atıyor, hareki 
tına onların mani olduklarım 
söyliyordu. 

(Ehlisalip) ordulan tamami 
ı- l""-.. ~"'" ...,.1 ...... ,, ıa~ıı:::h.l"PLC •e 

denizlere dökülmüttü • 

Türklerin bu zaferi çok par
laktı.Herkes, henüz (Nikbolu) 
zaferinin tesirini unutmamış
ken Türklerin Varna zaferi 
hıristiyanlığı kökünden sars
mı~t ı 

Her şeyi dinden ve Allabtan 
bekliyen Bizanslılar, Yuaniı'i 
telin Paleolagos'un yüreğine in 
mişti. Bu mağlılbiyet, impara
torun bütün planlarını ve ümit 
!erini mahvetmişti. 

İmparator Yuanis, Türkün 
zafında hain satvetinde riya
kar ve mutaba3bıstı. Zaferden 
sonra, derhal, Türklerin !efka
tine sığınmaktan başka çare 
kalmadığını gördü. Halbuki 
harbin müsebbiplerinden biri 
de kendisi idi. Harekata iştirak 
için planlar istemiş baş 
vurmadık yer bırakmamıttı. 

serbest toplamak, serbest yaz
mak hakkı cümhuriyetçi olan 
/arındır. 

1 Biz cümhuriyetçi kanunları
nın verdiği haktan irtica ve 
lnaı·şi unsıır/arımn istifade et
ynek frrsatrnı bulmamalarını 

veya meydanı ırtica ve anarşi 
unsur/arma buakacak gibi, 
cümhuriyet iktidarını sarsabi
lir yakıcı ve bozucu neşriyat 

yapı/marvasmı istiyoruz. 
Politika doğrudan doğruya 

yüksek milli menfaatleri alaka 
dar ettiği için, politikacılığın 
fikir adamlarrmn san'ati olma
sını istiyoruz . 

TECRÜBE 
Geçen sene Serbest iITka ha

reketinin meyvelerinden biri 
Menemen, ikinci halkta bütün 
iymanlarrn sarsılışı ve her tür
lü mükellefiyetlere karşı ho!:f
nutsuzluk ve isyan uyandrrıl
mak olmu11tur. 

Bu bil münakaşa hareketi 
değil, bir yıkı~ Jıareketidir. 

Bu. ,-ejim düşmanlrğıdır. 
Yeni kanuna sırf bu düşün

ce il» konacak en sılrr kayıtlar 
cümhuriyetci!eri ve fikir adam 
larını mütedssir etmez. Bilakis 
onları sokak adamlarımn tethi 
inden kurfararak, matbuatı 

Yuanis, bu mağlubiyetten 
sonra. Garptan da Papa'dan da 
ümidini kesmişti. Artık onlar
la da muhabere etmiyor, onları 
tahrike lüzum görmiyordu. 

İmparator, yalnız İslamlara 
değil, hiriatiyanlara karşı da 
vefasızdı. Bütün endişesi, Bi
zans halkının saadeti pahasrna 
zevk ve . ·safa içinde kurulan 
tahtını muhafaza eylemekti. 

* * * Sultan Murat, imparator 
Yuanis'i bu sefer de affetmitti. 
Kendisine bir şey yapmıyacağı 
m söyledi. İmparator memnun 
oldu. 

Bizanslılar: 
«-Bu ne alicenap Padişah!« 
Diyordu. 
Aklı batında halkın kalple

rine yavat yavaş Sultan Murat' 
ın . ıgisi girmeğe , Türklere 
karşı derin bir alaka uyanmağa 
batlamıştı. 

Ayasofya papasları işin far
kına varmış olsalardı, Bizanslı
lar Türklere kartı olan dost
luk izharına kalkışacaklar, nü
mayişler yapacaklardı. 

Papazlar bu cereyanın der 
hal önüne geçtiler: 

«-Türklere husumet en mu 
kaddes ibadedlerle müsavi sa
yılır!» 

Tarzında levhalar yazarak 
kilislerin dıvarlanna astılar. 
Cahil halk, Türke karşı hüsu
met beslemeği bir nevi ibadet 
bildi. 

Bu esnada Yuanis, İkinci 
Muradın gözüne girmek için 
hiristiyan devletlerden biç biri. 
le münasebette bulunmamağa 
karar vermiıti. 

Bundan sonra, Şark Ye Garp 
kiliselerinin birleşmesi bakkın-
.a_ı .. ; ı::1..;... ....... ----ı.. ... ..ı ... ı ..... d..., ı..:.ıt. 

tabi suya düttü. 
Ne Romadan Bizansa 
«-Haydi birleşelim!» 
Demiyen bir ses işidildi. 
Ne de Bizanstan Papa'ya : 
»- Aman bizi kurtarın!« 
Tarzında bjr feryat yüksel-

di. 
Papa da Avrupa hükmdarla

rı gibi, binlerce fesat yaptığın
dan farksız olan cübbesi alhn· 
da sinmiş, cansız salibin, Tür
kün demir kolunu kıramiyaca
ğına inanmıştı. 

Varna zaferinden sonra Bi
zan.sta şu haber şayi oldu: 

« -İkinci Murat, Ehlisalip 
ordusunu mağlup ettikten son
ra, Saltanatı tekrar oğlu İkinci 
Mehmede bıraktı. Sultan Meh
met ikinci defa tahta culus et
ti •. Ve Sultan Murat tekrar 
(Manisa) ya çekildi. 

(Bitmedi) 

namuslu insanların müessesesi 
yapar. 
Şurası unutulmamalıd<r ki 

yeni kanun ne olursa olsun, bii 
tün mes'uliyet Türk hakimi
nindir. 

Bizim Türk hakiminden 
istediğimiz en büyük ve başlı
ca adalet, reiimin her türlii teh 
likelerden masununa bekçilik 
etmektir. 

Falih RIFKI 
--··-·----·····-·-···· ... ···--
Bir tacirin 1900 lirası. 

nl aşırdılar 
ANKARA, 10 - lstanbul

dan buraya gelmekte olan bu
ralı tacirlerden Mustafa Bey 
trende Kayserili bir Ermeni ile 
dost olmut ve beraber rakı da 
içmişlerdir. 

Fakat Mustafa B. bir aralık 
uyumuş, uyandığı zaman ise 
cebindeki 1900 liranın çalındı
ğını görmüştür. Ermeni Anka 
rada inince tevkif edilmiştir. 
Fakat parayı çalmadığını söy
lemektedir. 

Ormanda iki ölü 
İZMlR, 9 - Torbalının Pet 

rek köy ormanında iki ceset bu 
lundu. Bunların bir cinayete 
kurban oldukları anla ıldı. 

HARİCİ HABERLER •• 
Amerikalılar tahdidi teslihata 
büyük bir ehemmiyet veriyorlar 

-----------~·~----------~ 

Borç yükünün hafiflemesinin 1932 konferansında 
• • 
ıyı neticeler vereceğini tahmin ediyorlar 

Londradaki 
içtima 

lngiltere; devletleri 
davete başladı 

LONDRA 8 (A.A.) - HooYer 
projesinin sureti tatbikını tetkik ede 
cek olan bir mütehaıııı konferanıı
nın Londrada içtimaı için Fransa ta· 
rafından teklif olunan 17 temmuz 
tarihini lngiltere hükiimeti bili te
reddüt kabul etmiştir. Bu suretle 
M. Mac Doruıld ve Henderson'un 
Berlinden avdet ederek toplanması 

muhtemel olan hükümetler konferan 
sına iştirak edebileceklerdir. Müte
hassıs konferansında lngilterenin 
batlıca murahhası Sir Leithross ola. 
caktır. Mumaileyh hazinenin maliye 
müfettitidir. Mütehassıs konferansı 
nın esası hakkında F ranaa ile itilif 
edilir edilmez diğer alacaklı devletle 
rİ henüz davet oluomamıfb. 

Amerika hariciye vekilinin 
bir nutku 

VAŞiNGTON 9 (A. A.) - Hari 
ciye nazırı vekili M. Fasfile Amerika 
nın her tarafında telsizle neşredilen 
bir nutkunda Hükiimetlerin birihiri 
ne borçlu olmalarının iktisadi vaziye 
tin canlanmasına mini olan engeller 
den ancak birini teşkil etmekte oldu 
ğunu söylemiı ve demiıtir ki: 

"T esliı.at için sarf edilen paralar 
gayri müsmir olmaları itibarile umu 
mi refahın avdetine daha ziyade ma 
ni olmaktadır. 

M. Cader borçlara ait tediyabn 
12 ay mddetle tecilinin umumi ikti· 
sadi vaziyetin düzelmesi neticesini 
hasd edeceği zannında bulunduğunu 
söylemiı ve hu tecilin 1932 ıubabn- , 
J.. f,vt"l ........... -..L. c.-LJIJI L'-,.lli•-ı. L.vaP 

feranıımrı muvaffakıyetle neticelen 

mesine hizmet edeceğini ümit ettiği 
ni beyan etmittir .. 

M. Gasler iktısadi refahın yeniden 
avdetini temine M. Hoover'in yalnız 
başına muktedri olmayacağını .sözle 
rne ilave ederek demiştir ki: Bu me 
seleyi cesaret ve itimatla tatbika gi
rişmek yer yüzündek milletlerin 
hepsine düşen bir vazifedir. Gelecek 
sene teslihata tahsis edilen gayri 
müsmir sarfiyat meselesine temas et 
mek mecburiyetinde kalacağız. Hoo 
verin teklifi umumi refahın yeniden 
avdetini temin için hüsnü niyet ve 
anlatma duygularını uyandırmııtır. 
Ecnebi meınleketlerde vaziyetin iyi
leımesini takip edecek, ticari inkip
fa mukayyet olmamız lazım bulun
duğunu anlamağa başlıyoru~. Bu 
günkü beynelmilel münasebetlerin 
karııık ve dolaııklığına nazaran bir 
milletin iktısadi sahada yıkılmuı di 
ğer memleketler için de çok tehlike 
li neticeler basıl edebilir. M. Castle, 
Amerika Reiıicümhuru M. Hooverin 
borçlar meselesinin devamlı bir su
rette tadilini derpiş etmemiş olduğu 
nu kaydetmiş, böyle bir düşüncenin 
kongre tarafından tddetli bir muha
lefetle karşılanacağı tabii ve tediya. 
hn tecili plintnı 1-uya dütürmesi 
muhtemel olduğunu söylemittir. 

Tagnıis'in bir suali 
LONDRA, 9 (A.A.) - Taymis 

gazetesi AJmanyanın gelecek 12 ay 

zarfında elyevm tezgahta bulunan . 
yeni zırhlısının intasına devam et
mekten kendi arzusu ile vazgeçmek 
ve gÜmrük birliği projesini bir tara 
fa bırakmak suretile Avrupamn kuv 
vetlenmesine yardım etmek isteyip 
istemediğini Almanyadan sormakta 
ve Almanyanın bu iki sureti kabul 
etmesinin çok iyi bir tesir yapacağı~ 
nı yazmaktadır .. 

Tahdidi teslihat konferansı 
ve Amerika 

VAŞiNGTON, 9 (A.A.) - Hü
kumet, yakında Cemiyeti Akvama 
dostane bir nota göndererek tahdidi 
teslihat konferansına iştiraki kabul 
etmiş olduğunu bildirecektir. 

Belçikanın ctıvabı 
BRÜKSEL, 9 (A.A.) - Meb'u

san Meclıi hükumetin Hoover tekli
fine verm~ o)duğu cevabı tasvip et
miıtir. Bu cevapta, Bdçikanın tami 
rata olan ve balelden masun bulu
nan hakları hatırlatılmaktadır. 

Ziyaret 
Alman nazırları 

ay sonunda 
Parise gidecekler 
PARIS, 9 (A.A.) - M. Brüning 

ile M. Curtiuı, Pariai ya temmuz -oi .. 
bayetinde veya ağustoı bidayetinde 
ziyaret edeceklerdir. 

Henderson Parise gidiyor 
LONDRA, 9 (A.A.) - Müatem

lekit sergioi münasebetile 14 tem
muzda Parise gidecek olan M. Hen
derson bu fırsattan biliıtifade M. 
Briand ile görüşecektir. 

ispanyada neler oluyor? 
PARIS, 9 (A.A.) - Exelsior ga

zetesinin Madritteki hususi muhabi· 
ri hu gazeteye gönderdiği bir mek
tupta diyor ki: "K.ortez meclisleri el 
yevm muallak bulunan başlıCB mese
lelerin tasfiyeai hususunda muvaffa 
kıyetsizliğe uğradığı takdirde cüm
huriyetçi ve diktatörlük usulüne mü 
racaat mecburiyetinde kalınacağı 

siyasi malıafilde bana fasılasız suret 
te söylenip durmaktadır. Bazı kim
selere göre bu hareket tarzı müfrit .. 
!erin tehditlerine karşı yegane mü
dafr .. çaresi teşkil edecektir. Haki
kat haldei bu ihtimalden anCBk dört 
duvar arasında bahsedilmektedir. 

Fakat diktatör namzetlerinin da
ha şimdiden isimleri ortaya sürül
mektedir. Bunlardan biri lspanyol 
devlet adamlannm en beceriklisi ve 
halk tarafından en çok sevileni olan 
M.. Lerroux'tur. ikincisi, belediye in 
tihabını mütealoo krala nıemleketten 
çıkıp eıtmesıni tavsiye ebnekle ihti .. 

IMe çok büyük bir iyiliği dokuamuı 
olan Jeneral San - Jurjo'dur. 

MADRIT 9 Temmuz (A.A.) -
Gazatelerin Malagadan istihban

na nazaran buz fabrikaları amelesi 
grev ilan etmiılerdir. Grevciler ücert 
!erin tezyidini istemektedir. Bu grev 
mühim telakki olunmaktadır. Çünkü 
bu yüzden balık ihracatı duracaktır. 
Plama - de - Majorque amelesi de 
Malaga grevcileri lehinde tecanüt 
hareketi ilan ederek baılarınd komü
nistlr olduğu halde sokaklarda dolq 
mıılar ve ima!Atbaneleri kapamağa 
mecbur etmiılerdir. Dün öğleden 

oonra hemen hemen büün imalatha 
neler kapanmıı idi. Mahalli hükumet 
erkinı icap eden tedbirleri almak ü
zere bir içtima aktetmiıtir. Mezkur 
şehirden gelen bir telgrafta örfi ida 
renin ilin olunduğunu ve salahiyet~ 
!erini askeri hükumete devrettiği bil 
dirilmektedir. 

Şimdiye kadar hiç bir badiıe olma 
mıtbr. 

Saraküze' de işsiz amele grup 
!arı dün erzak mağazalannı ge 
zerek para vermeden mumaya
atta bulunmağğa teşebbüs et
mişlerdir. Bazıları bakkal dük
kanlanna girmişler ve ellerin
deki şişelerin parasız yağ ile 
doldurulmasını istemişlerdir. 
Memurlardan biri şişeleri dol
dururken diğeri zabıtaya haber 
vermiştir. Palis memurlarının 
gelmesi üzerine işsizler dükka 
nı terketmitlerdir. Diğer bir 
grup bir otele girerek yemek 
istemiştir. Polis memurları bun 
!arı da dışanya. çıkarmak üze. 
re gelmiş ise de otel sahibi içer 
dekilere bedava yemek verece
ği söylediğinden çekilip gitmit 
!erdir. Vali, bedelini ödemiyen 
ameleye her hangi bir şey ver
mekten otelci ve dıiğer tüccar
ları kat'iyyen menetmiştir. 
az ikleı-dir.ggançş 

İşçi fır~asında iftirak 
LONDRA, .S (A.A.) - Avam ka 

maraaında, yeni müstakil fırka reisi 

M. Mooley, işçi fırkasile olan müna
sebetinin kat'i olarak kesildiğini gös 
termek için müzakeratm baılangı

cmda iıçi fırka•• sıralarındaki yerine 
terkederek birkaç arkadatile beraber 
muhalefet tarafında oturmuştur. 

Schmelling 
Carnera 
Eylülün on yedisinde 

çarpışacaklar 
NEVYORK, 9 (A.A.) - Alman 

ıampiyonu Schmelling ile dev CÜHe 

li Carnera'yı karıılaıtıracak olan 15 
ravndlık bokı maçının 17 eylülde 
yapıhm.sı kararlaıtırılmqtır. Bu ma 
çın N evyorkta muayyen tarihte ya• 
pılabilmesi için Alman boksörünün 
oyundan men'i hakkındaki. karannı 

Nevyork atletizm koıniıyonunun ev 
velce İptal etmesi lazım gelmekte
dir. 

Amerika ile Meksika 
arasında bir hadise 
VAŞiNGTON, 9 (A.A.) - Yeni 

bir hadise Amerika ile Meksika ara
sındaki münaıebatı ihlal etmiıtir. 

Meksikamn Şikııgo konaoloı vekili 
M. Adolfo Dominguez mahk<>meye 
hürmetaizlik göstermek töbmetile 
tevkif edilmİf!İr. Meksikalıların da
hil bulundukları bir davanın rüyeti 
esnasında konsolos vekilinin ileri sü 
rdüğü bir mütaleanın hikim tarafın
dan fena bir minada telakki edildiği 
söylenmektedir. Hal"iciye nezareti 
bu mesele hakkında tahkikat yaptır
maktadır. Meksika hükumetinin A
merikadan tarziye isteyeceği zanna... 
lunmaktadır. 

Faşist fırkasında 
ROMA, 9 (A.A.) - Faıiıt fırka 

ıı divanı 14 temmuzda içtimaa da
vet olunmuıtur. Ruznamenin mü· 
hinı olacağı zannolunuyor. Çünkü 
IDJlli mecliı Papalık ihtilafı ve cere
yan etnıekt.e olan sıyasi mUkllenw

ta verilecek veçhe ile meu·ul olacak 
tır. 

Fransa'da fena havalar 
AUBUSSON, 8 (A.A.) - Bir 

çok nahiyeler fırtınalar ve dolular
dan tahribata uğramıttır. Bu mmta
kada ekinlerin üçte ikisi mahvolmuş 
tur .. 

Tayyare ile avrupa 
etrafında devir 

PARIS, 9 (A.A.) - Jeneral De
goya'in kumandası altında ve maruf 
tayyareciler tarafından sevk ve ida
re edilmekte bulunan tayyare filosu 
Avrupa etrafında 10 bin kilometre
lik bir seyahat icrası ınaksadile ha
reket etmiştir. 

Fezayı bombarduman 
ROMA 8 (A.A.). - "Giornal 

d'ltalia,. gueteainin Trabluıtan is
tihbarın2' nazaran profesör Darwin 

bu kıt fezaya kadar yükselecek ha
vai fitekler atacaktır. 

Bu da ne? 
ROMA 8 (A.A.) - Flo-re-n~s,~dan

Tribuna'ya bildirildiğine nazaran 
Prsto'da dün gece ansızın tehabı ıa 
kıbe benziyen bir yıldız belirmit ve 
yirmi beş dakika sağa sola; aşağı 
yukarı ıüratle kaydıktan ıonra kay
bolmu§tur. 

Yeni bir petrol damarı 
BUENOS - AIRES, 9 (A.A.) -

Şili bükum•tinin ınaadin mühendisi 
Castillo, bir müddetten beri hudut 
mmtakasmda taharriyatta bulunmak 
ta idi. Bu defa, Şili hududuna ya
kın Arjantin arazisinde gayet zen
gin bir petrol damarı keşfetmi§ oldu 
ğunu resmen Arjantin hükUmetine 
bildinniıtir. 

Suryedeki ermeniler 
CENEVRE 9 A.A. - Beynelmi· 

lel mülteciler bürosu, Enneni mülte 
cil ... inin 11 kanunuevvel 1933 tarihi 
ne kadar Suriyede iskan edilmeleri
ne devam edilmesi tahtı karara alın
mııtır. 

Amerikan 
lerinin 

tayyareci
seferi 

SEATLIE, 9 (A.A.) - Tayyare 
ci Robbinı ile Jones, merhaleıiz ola
rak büyük Okyanusa ~eçmek üzere 
Tokyoya müteveccihen hareket et
mişlerdl 

f! 
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Sofga sefirimiz itimatnamesi
Bulgar Kralına takdim ettı ;~1 

"Yüksek Reisicümhurunuz.._ 

tirdiğiniz dostane tebligattan ~ 
fevkalade mütehassis olarak " 
ve mütekabil hissiyatımın kenİ 

SOFYA, 9 (A.A.) - Türkiye se-
firi Tevfik Ki.mil Bey, itimatnamesi 
ni Krala takdim etmiştir. Merasim, 
başvekil ve Hariciye Nazm Alexan
dre Malinof'un iştirakile cereyan et 
nıiıtir. Tevfik Kamil Beyin irat et
tiği nutuk ıudur: 

"Zatı Haşmetpenahi)erine, gerek 

kendilet"ine ve gerek tekmil Bulgar 
milletine kartı olan şahsi doıtluk his 
siyatının ibli.ğı için bilhassa tavsiye 

eden Büyük Reisimin bana tevdi et
tiği yüksek vazifeyi deruhte etmek 

ne iblağına terceman olmanızı <fi 

3 
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na kendi şahsi saadeti ve Türll 
letinin refahı için hararetli t.-1 
yatımı ilave etmenizi rica ederi' 12 

V azifenizin yÜk•ek ıümuliiJ 
sif eden ifadeleriniz ve ümit-~ 
niz aemerebahı netayiç nezdi"' 

~ tu 
en İyi bir kabul olacaktır. H~rl' • 

ıç" 
iktısadi inkitaflannı yiiksel 

benim için büyük bir gurur ve haki . •· 1 
temin etmek için ayni suret'" k 

ki bir meıerrettir. Mütekabil hür- J 8 

gul olan Türkiye ve Bulgari•~ 
metle anlaşmağa müstenit komşuluk 
münasebatını idame lüzumunu tarih 
ten öğrenmiş olan Türk ve Bulgar 
milletleri kuvvetlerini iktısadi itila-
flarla bağlamak arzusu ile mütebas· 
sistirler. iki millet arasında teyem-
münen teeuüs etmiı olan dostluğu 
tahkim ve takviyesinin milletlerimi- , 
zin temenniyabna ve menfaatlerine 
tevafuk ettiğine kaniim. Memuriye 
timin devam ettiği müddetçe bütün 
mütevazi gayretlerimin bu gayenin 
tahakkukuna matuf olaCBğıru Zatı . 
Haımetpenahilerinin yükoek tevec-
cüblerinin onun hükUmetinin kıymet 1 

tar muavenetinin ek:!iiik olmayacağı .. 
na ümidim kat'ldir. 

ribirlerini daha ziyade tanı)'.., 

ve kendilerini bağlayan iyi ti 
luk ve dostluk münasebetl.,..;.I 
viye edeceklerdir. Aramızdalıİ 
sek memuriyetinizi pek ziyad•' 
nuniyetle karııladığımılan bu ' 
nin ifaaında tekmil müzaheretiJ 
Bulgar hükiimetinin muavJ 

bulacağınızdan emin olunuz. -
laz selefinizin vedanameıini JI 
Hüsrev Beyin yükıek memııfİf 
nin kendisine tahmil ettiği vJ 

rin ifıısmdaırösterdiği liyakatı" 
ziyade memnun olduğumu Rtiıİ ili 
hura ve Türk hükumetine bili ya 
nizi rica etmek fırsatını kaçı...J iı 

Kral fU nutukla cevap venniıtir: temem. m 
ca 

Bursada Fenerliler galip.. ra 

Bursa 10 (Muhabirimizden) 
Fenerbahçelilerle Bursa sporcu 

larl yeni stadyomda oynadılar. 

Saha kalabalıktı, 100 met
re koşuda F nerli Saki birinci, 

Faiz "Bursa., ikinci, 200 met

rede Fnerli Harbiyeli Tevfik 

birinci Faiz ikinci tek ad~ 
lamada Tevfik Türkiye 
runu kırarak 6,42 le birirıı:tl 8 
ta (Bursa) 5,50 ikinci g~ ta 
Tevfik 1, Ata ikinci sınl< E 
mada Fenerli Şekip birind 
diler •• 

Dervİf 

Ereğli Osmanlı şirketi 
PARlS 10 (A.A.) Temyiz 

mahkemesi, Ereğli Osmanlı 
anonim şirketine ait tahvilat 
faizinin 1909 senesi için yüzde 
5, 1913 senesi için yüzde 4 ol 

Derbi biletlerinde 1 
kazanan ermeni 

Şehrimiz demir tuccarlarm
dan Mangasaryan Efendinin 
katibi Jir efendi büyük bir tali 
eseri olarak muazzam bir ser
vet sahibi olmuştur. 

Bundan takriben bir ay ev
vel Galatada bi; yazıhanede ar 
kadularile oturmakta olan Jir 
efendiye meşhur Derby piyan
gosunun biletlerini satan bir 
adam müracaat ederek: 

Diyor ki; 

- Derby piyangosu yakında 
çekilecek, biletlerinden almalı
sınız. 

Yazıhanede h:ızır bulunan 
dört arkadaş bilet bedeli olan 
515 er kuruşu vererek dört bi
let alıyorlar. Bu dört arkadaş 
geçen sene de aynt biletlerden 
müştereken almışlardır, fakat 
bir şey kazanamadıkları için 
bu defa biletleri ayrı ayn alma 
yı tercih etmişler ve Jir efendi
ye 4550 numaralı bilet düşmüş 
tür. 

Dört arkadat muhtelif İfler 
arasında bu biletleri unuttulda 
n bir anda Derby piyangosu bü 
yük ikramiyelerinden 30.000 
İngiliz lirasının 4550 numaralı 
bilete isabet ettiği haberi geli-
yor. 1 

Jir efendi taliin kendine bir 
lutfu mahsusu olan bu servete 
vaziyet için derhal Parise hare 
ket ediyor ve 309.000 türk lira 
sı tutan servetini fransız banka 
!arma yatırdıktan sonra tehri
mize advet ediyor. Otuz beş 
yaşlarında olan Jir efendi şim- ı 
di Boğaziçinde yeni mali vaı:i
yetile mütenasip mes'ut ve mü 
reffeb bir bayat sürmektedir. 

Müvellidülma yerine 
FRIEDRISCHAFEN 9 (A.A.)

Zeppelin balonu Helium ile ,i,irile
cektir. Komandan Eckner Zeppelin 
tirketinio umumi meclisine bir tek

lifte bulunarak iktıııadi vaziyeti bazı ı· 
raya nazaran kabili sevk balonlar 
vasıtasile muntazam münakalat ter
tibatı tasavvuru hakkında Amerika 
bankalarile girişmet. istediği müka· 
lemeleri ırel<!<:ek ıubata talik ettiğini 
söylemiıtir. 

masına karar vermiş ve ~ m 

retle istinaf mahkemesi t' 
dan nakıedilen bidayet rJ f 
mesi kararmı teyit eyleı0j 

11 
H 

Amerika - Rusy• P• 

ticareti •ü 
1 "'"' le PAR S, 9 (A.A.) - Bü"'- -

yaya ait olarak nl!§redilen iııJkn 
• a 

le re nazaran A vrupanm bariel f 8a 

ret mizanı Sovyetler birliğiıı" ra 

lu bir vaziyette bulunnıaktadll'~cu 
rika Sovyetler birliği ile yap 

caret muamelelerinden açıkı; 
ğa kar etmektedir. Cünkü, ~lı.a 

h . • - -. .,_, ı113S 
nın arıcı tıcaret mızanı ıau k. 

franklık bir matlup fazlası F''"1 

k d
. B .. ··.ıta 

me te ır.. u hususta en ıyı t' 
hareket tarzını Vaıington hÜ10 

bulmuştur. Çünkü hu hükiirıı" r 

yetler birliğini bu ırüne kad8' 'tle 

maktan ihtiraz etmit olmak!• 'e 
her Aınerikalıları Rusya ile 

işlerine girişmekte serbest b..J'>; 

tadır. lngilterenia harici ti~ 
zanı da ticaert filosunun faill'1'~·u 

den ve transit yolları itibari!' ~ 
yetinden dolayı müsait bir h ;I,,~ 

F ranıaya ait rakamlar So"1'°'i.: 
liğinin FransaJ'a ihr;ı.cabnfll 

sız surette ar-kta oldutıı"" ka 
termektedir. 

Piyangomu 
16 temmuz perşe 
akşamına kadal' 

kuponları gönderi 

Hediye pİyangomuza i~ 
etmit olan karilerimizin 16 ıcA 
muz Perıembe akıamına :;c 
topladıkları kuponları idar'JI& 
göndererek,. mukabilinde lı"''\.e 
ya girecek numaralı birer (ıf i 
malarını rica ederiz ). 

Kuponların tebdil müd J!lk 
16 Temmuza kadar temdit~ 
miz taşra karilerimi.zin de O 7. 
kadar kupanlarını tebdile 
bulmalarını temin içindir. 

Taıradan kupon gönder•~ r 
rilerimizin, kuponları mukıtz: 
de ayırdığımız fiş nwnar1':;(;' 
gazetemizde isim ve adre•I _.,, 
kur'adan evvel, neşredec•~ . 

Hediyelerimize gelin«• 
. •• "Ü~ • kesm ışıne yarayacak bııY . 

çük muhtelif kıymetlerde ~ 
eıya İntihap ettik. Bunl:ıtıl' 
sini yakında neşredeceğit· 
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Asrın unıdesi "Milliyet" tir. 

11 TEMMUZ 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

ıi No: 100 Telgraf adre•i: Milliyet, 

l.ianbul. 
,,dl' 

ı Jı Telefon numaraları: 
on O" 
k ,., 24311 - 24312 - 24313 

~end ABONE ÜCRETLERi 
~zı fi C Türkiye için Hariç için 
rii~ 3 aylığı 400 kuruş. 800 kuruş 
t~ 6 750 " 1400 " 
deri' 12 " 

" 
1400 " 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ııeçen nushalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
j,çin mUdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinlann mea'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 26, 

asgari 17 derece idi. Bu
glln ruzgar mutedil poy
raz, hava ekseriyetle açık
br. 

Haftanın y11zısı 

Yan_ orum a 
dostlar! 

ttd Sakın bizim Salahaddinin 
Reİ' &leme sorduğu aşk yüzünden 
bil# yanıyorum da onu size yazaca
,rrJ jım sanmayın! Bir küçük ko· 

medi mevzuu .. çabucak anlata
ğım. Korkmayın sıkılmazsı-

nız ... Bir kere baılayın, alt ta-
• rafı ıizi çeker götürüı· ! 
adı- "° "° " 

e ı' üsküdarda Şeyh camiinde 
rinc:' 8 akin asıl İ!ini söylemiyelim de 

giiJI hıildar diyelim bir Hüaeyin 
n1' t Efendi var. Bir direği kız kar
rinô detinin, üç direği kendinin iki 

. odalı ahşap bir evde ?tuı;-ır. . 
rvıf Dolapdere mi Y enışehır mı 
• İtle o taraflardan aldığı Zey-
1 nep isminde bir karıaı ve bu ~ 

1,ı1 dmla olan metrv münuebetın 
e mahsulü Latife adlı on ya,la
i tıİ nnda bir kızı vardır. Hüıeyin E 
t rJ fendi sabahleyin iıine gider, 
l İf kta.m gelir yemeğini yer ve 
etil gece kahveye gider. Zeynep 

anım sabahleyin işlerini ya
y• par,.kom,uya gider. Aktam Ü• 

tü Uıküdar iıkel~indeki bek
- .. lleme yerinde oturur vakit geçi 
u~rir. Latife de saloz çiğner, so
ı• kakta takunye ile gezer ve ar· 

ariı:İ aada erkek çocuklarla kaydı
ğiıı• 1 rak oynar .... Parası oluna ma
adıt• cun yer! 

.J .v. :f. :/< 
yaplll 
ıkı-' Huseyin Efendi - zaten ne 

kazanıyor ki? - ayda aldığı 
iki J35 kağıtla öl~iyecek kadar ge 

.Jısiniyor ... Vaktıle hpartada mu 
Si ,.. fi k • b" d . .Jtasarrı ı etmış ır ayısı var 
J1 . .ımış ... Onun miras meselsinden 
hiill"' -'olayı Y erebatanda bir konak 
·rıı" rsa&ındaki hisse davası biter 
dıot ti bir kaç yüz lira alırsa biraz 
ı.ı, lferahlayacak! 
ile fi Her havadan para uman gi

t b,>i o da bir tayyare piyangosu 
·c:ıot"•lmı' bekler durur. 

b ·"11 Tali her zaman adama ekşi 
faı~rat göstermez ya!. Günün 

,.;ı- "rinde Hüseyin Efendiye birin 
• h i ikramiyenin onda biri olarak 
r.,_~~.,,, lira çıkar... Adamcağız 

nu işittiği zaman aklını oy 
""' ııaatmaya ramak kalır. Lakin 
P..- tıarısı öğrenince aklmı oynat-

m.;ı.z - Çünkü pek akıllı bir ıey 
değildir - kendisi oynamağa 
başlar, kapı kapı gezer, konuya 
komşuya he!>er v.,rir. Her girdi 
ği evin karanlık avlusunda se
vincinden göbek atmayı unut-

Hüseyin Efndei ihtiyatlı a
damdır, elime para geçti diye 
"har vurup harman savurmaz,, 
Ona kalsa piyango çıktığını bi 
le kimseye söylemezdi .. Lakin 
bir taraftan tayyare cemiyeti 
resmini camakanlarına koymuş 
öte taraftan kansı kapı kapı do 
!aşıp el aleme yaymış! .. Artık 
saklamanın imkanı yok! Kah
vede ona karşı muameleler de
ğiıiyor ... Maamafih Hüseyin E 
fendi, aene tahsildarlığı bırak 
maz. Hatta hayatını değittir
meye de lüzum görmez.. Am
ma o körolaaı karı yok mu? ... 
Parayı görünce hemen hallen
mif .. İlle (kaımerdikos) yeldir 
memsi bir manto. Batına da bir 
hazır ppka. Ayağına böcek ka 
buğu iskarpinler .. Hantal ba
caklarına da açık ten rengi ço
r•p ... 
Latife Bahriye biçimi lacivert 
.,lbiae ister .. Uzatmayalım .. liü 
seyin Efendinin mumanaatine 
rağmen Zeynep Hanım parayı 
keminne ye ba.şlamıştır. Her 
gün bir paket kalıp sigarası İç 
meye, kaymaklı (çukulete) ler 
yemeğe başlar. Bir defasında 
bakkalda imrenip aldığı jambo
nu bile yer ... Lakin 24 saat son 
ra domuz eti olduğunu öğre
nince kusmaya baılar . 

Zeynep Hanım, moderno ka 
dıni rdan olmak heveeindedir. 
Alemin kızlarının boynuzu mu 
var? ,,. ,,. ,. 

Havalar ısınmaya, Şeyh ca
misi mahallesi bir fırın a.ğzı gi 
bi yaruııaya baılayınca Zeynep 
Hanımda bir arzu baş gösterir. 
Şu alemin dilnide destan olan 
Fluryaya gitmek. .. işi kocası· 
na açar ... Hüseyin Efendi ağır 
başlı adamdır. Öyle yerlere ait 
mez, çoluk çocuğunun da git
mesine razı değildir. Değildir 
amma, Zeynep bir kere herifin 
bumuna hırızmayı takmış ... 
Bir gün berabr karşıya geçer
ler, Mahmutpaıa taraflannda 
bir dükkandan deniz donu alır
lar ... Hemen o cuma günü Zey 
nep, Latifeyi beraber alıp Flur 
yaya ııider . 

Nereye gider, hangi pliıja gi 
rer buraları sormayın!.. Muhak 
kak bir şey varsa yirmi kurut 
duhuliye verip bütün plajlarıdo 
!aşırlar. Zeynep küçük iken Ka 
sımpaşada deniz hamamına git 
mi,tir. Likin yüzme bilmez. 
Zaten Fluryada yüzme bilme
ye hacet yok ki; deniz değil, a
deta liğende su! 

Güneşin at.,şli zamanında üç 
dört saat adeta çırçıplak plaj 
da kaldıktan sonra akşam av
det ederler ... Daha trende iken 
güncs, Zeynep Hanımın gül be 
deninde tesirini göstermeye ve 
onu cımbızlamaya başlar .. 

- Kık Latife şu arkamı ka
şısana ! Muhakkak pire var! 

Kız kaşır, üç dakika sonra: 
- Kız şurayı ka~ı, iki küre 

ğimin ortasını! ... 
Hay boyun devrilsin, kız ka 

tı! diyorum! ... 
- Anne kaşıyorum ya işte .. 
- Eteğimi kaldır da gömle-

ğimin İçinden kaşı! ... 

Edebi Romanı : 35 

- iKİNCİ KISIM -

;,il Bürhan Cahit 
161~ Ve kaymakam Celil her ak- j aileleri yeni bir hicret yoluna 

lı""J&m toplandıklan e.ki fırka bi- düttüler. 
"datel"'_,.a~da sili~ ar~adaşlarila bu ~n muntazam kuvvetlere 

e Iı'i...rıpn vazıyetı toparlamak malık olan kaymakam Celil 
re< fil ~in çareler düıünüyordu ki in kıt'asından bir tabur kuman-

..{Adana) ya geç.,n kumandan- danıyla beraber şehirde kaldı .. 
üd~ktan bir emir aldılar. Dükkanlar kapanmııtı.. En 
dit 1 Bu telgrafta mütareke şartla gizli emirlerden bile haberdar 
~e 0 fll"'!'lna göre (Halep) itilaf kuvvet olan yerliler her ihtimale karşı 
·ıe !'. ri tarafından işgal edileceğin- vaziyet almışlar.dı. 
. n İıkenderundan gelecek Sokaklarda kımseler kalma-,.. d . 
der•~ • ran.ız kıt' ası kum.an anı ıle mıştı. 

.... ~ mas edilerek teslım muame- Süngülü Türk askerleri dev-
':.r-1 sinin yapılması emrediliyor-' riye geziyorlardı. 
re•I •• . Kaymakam Celal bu en ağır 
eiİ" Y ırmi dört saatte ,.,hırde vazifeyi yapabilmek için uyku

: •• Jürk aakeri, Turk ailesi kalma suz geçen bir gecenin sabahın-
-y~~ . da İskenderun dan gelen F ran
; · (Şam) danberi Urban teca- sız ~layı kumandanını fırka da 
ıs:,p İl'üzlerden ~·~Iarını kurtara- iresinde kabul etti. 
.•. · buraya. ıltıca rd,.n Ti.ırk Selanikteki Fran,e Despre 

Böylece eve dönünceye ka
dar, trende, tramvayda, Üskü
dar vapurunda Latife mütema
diyen annesinin sırtını katır .• 

Sekiz buçuğa doğı-u eve ge
lirler. Zeynep Hanımın sırtı ve 
vücudü fena halde yanmaya 
başlar .. Kocasına haber verir. 

- Aman yahu! ben çayır ça 
yır yanıyorum.... Benim çare
me bak! 

- Adamcağız işi anlar, he
men yoğurt almak için çarşıya 
koşar ... O çarşıya gidedursun, 
Zeynep Hanımın vücudündeki 
ateş artar. Karı basar yaygara
yı.: 

- Amanın dostlar yangın 
vaaaar ... yanıyorum adostlar, 
yet itin im da duna! ... 

Konu komtu itin farkında 
değil.... Oralarda ahtap ev de 
çoktur .... sıklık ta bir yer ... Ar 
ka sokakta oturan mütekait 
eczacı binba,ı Raif Bey Çırçır 
yangınında yanmııtır. 

Hemen kO!UP telefonla itfa
iyeye haber verir: 

- Şeyh camisinde yangın 
var! ... 

Bu mevsimde itfaiy., çok has 
sastır. Çünkü evler kuru terkos 
boruları da kurudur. 

Hüseyin efendi yoğurttan 
dönmeden itfaiye Hüseyin E
fendinin .,vinin önüne gelip ça 
tar .... 

İçerideki vaveylaya konu 
komşu da koşufmuştur. Zey
nep Hanım yaygarasına de
vam ediyor ... 

- Amanın ümmeti Muham
met! ateşler İçnde yanıyorum .. 

Bana bir çareee! .... 
İtfaiye 'aziyti anlar.. Zey

nep aleyhine bir zabıt yapar
lar .... O sırada da Hüseyin E
fendi gelir .. Kapının önünde it 
faiyeyi görünce adamcağızın Ö 

dü kopar ... Kırık dökük ev için 
değil! ... Tayyareden aldığı pa
ralar evle birlikte yanar diye! .. 

İtfaiye gider ... Zeynep vavey 
laya devam eder. Hüseyin E
fendinin getirdiği yüz dirhem 
yoğurt Zeynebin bir bacağına 
yeti~mez ... Adamcağız tekrar 
çarşıya koşar .. Komıular .. Zey 
nebin atetinebirçare ararlarken 
Hanife Hanımın aklına gelir. 
Zeynebi bodrumdaki büyük kü 
pe sokarlar ... Beline kadar gi
rer .. Lakin üst tarafı sığmaz .. 
Yarısı küpün içinde yansı dı
'ındaki vücudile Z.,ynep mahal 
leye bi rbela kesilir. Bu halde 
iken küpü de devirirler. Doğ
rultmanın imkin.ı da yok!.. 

1 ,in fena.ı kadın küpten çı
kamaz! ... Hüseyin Efendi ya
nın teneke yoğurtla eve döndü 
ğü zaman onu yan yatmış bir 
küpün İçinde feryat feryada bu 
!ur .. 

- Efendi, efendi! Hakkını 
helal et .. Küp içinde ça.yır ça
yır yanıp gidiyorum da derdi
me çare bulan olmuyor .. 

Diye balfırmaktadır.. Bir 
taraftan bu feryadın rezaleti di 
ğer taraftan vaziyetin fecaati 
Hüseyin Efendiyi müteessir e
der ... Gidip mutfaktan baltayı 
getirir ve kırk senelik canım kü 
pü kırıp karısını kurtarır ... Zey 
nep anadan üryan küpten fır
lar fırlamaz üst kata çıkar .. Ar 
tık vücudüne yoğurtlar sürülür 
yaglar sürülür, rüzgerlenir ... 
Lakin yananlar bilir, güneş ya 
nığını hiç bir şey geçirmez ... 

Zeynep yoğurtun verdiği mu 
vakkat serinlik ile biraz rahat 

orduıundan ayı·ılarak gelen bu 
kıt'anın kumandanı Mirliva 
Düran isminde terbiyeli nazik 
bir askerdi. vuru9an, döğütme
aini bilen bir ordu zabiti ile 
konuşur gibi konuşlu. Mağlu
biyetinin ıztırabını hiuettirme 
m.,k için samimi bir dost gibi 
hareket etti. 

İki ıilah arkadatı kumandan 
lık dairesinde resmi evrakı im
zalayıp t.,ati ettiler. 

Mira.lay Düran derhal hare
kete amade olan kaymakam Ce 
lali ve kıt'aaını geçirmek üzere 
onunla beraber aşağıya indi. 

Kapının önüne çıkınca ikiıi 
de hayretler içinde kaldı. 

On dakika hep kapalı olan 
dükkanlar açılmış ve bütün 
pencerelerden Fransız bayrak
ları sarkmıştı. 

Kaymakam Celil askeri me
rasimile şehri terk ederken asır 
!ardan beri Ana vatanı ihmal 
ederek bu (Kavmi Necip) için 
mal ve mal ve can veren Türk 
askerine pencerel.,rden arapça 
küfür savrulduğunu itidiyor
du. 

FELEK 

İskenderun caddesinin mün
tehasında bir evin balkonun
dan çarşaf kadar Fransız bayra 
ğı sarkıyordu. 

Kaymakam Celal ıreçerken 
balkonu dolduran başlar a asın 
da şuh bir kadm kahkahası 
duydu, batını kaldırdı, a.ynı 
müıtehzi ve parlak aeai bir da
ha işitti. 
- Quo V a.dis? nereye ıidiyor 

sun? 
Genç erkanıharp bu a.cı kah

kahanın ve bu müstehzi sualin 
sahibini aradı ve gördti. 

Bu Fransız bayrağının bir 
ucunu omuzluma ıarınıt diti 
bir timsah gibi balkondan eti
len, Şeyh Sadun'un kızı Zehra 
idi. 

Süvariler ağır ağır Halebi 
terkettiler. ,. ,,. . 

Harptftl h.,yecanlı ve boz
gundan beter iki sene aeçti. 

Türk vatanı y.,lkeni kop
muş dümeni UÇDIUf, kaptanı 
sakat dütmüş bir kazazede ge
mi gibi bir zama.n sert dalgalar 
arasında battı, çıktı. 

Alaakadan Singapura kadar 
Türkiyenin arz üstiınde tutuna 
cak yeri kalmadığına inanmı
yan kalmad•. 

Avrupa orduları aç bir enge 
rek gibi Türk vatanına çörek
lenip yuvarlanmağa baıladılar. 
Arabistan, Ermenistan, Pontos 
bu mevsimin mahsulleri idi . 

Avrupa ordularını yere ser
m.,k için (Sancağı şerifi) çıka
ran halifel.,r de tıpkı T enur 
Şeyhi Sadun ıibi ecn.,bi istili.
sıru milli bir harekete tercih et 
tiler. 

Ve Türk kendi vatanında 
da ıon bir defa yine Arabın bu 
tarihi tuzağına di.lştü. 

Abbaıilerin kararıihında İn 
giliz orduları, Emevllerin m.,r
kezinde Pariı çocukları silih
larına dayanıp badem ıözlü 
Arap kızlarının ıöbek danılan 
nı s.,yrettiler. V., lstanbuldaki 
Halife Küvin Elizabet Amira
lmm himayeıinde cuma namazı 
kıldı. 

Ve yine bu halife, Arap ya
digin olan mC!!'um unvanını 
'·· .,h,..tm,.mek mukabilinde 

lngilizce, kuv
FRANSIZCA vetinize gö-

re 12 kur ve 
12 usul: gündüz ve gece 

edebi. tarihi. gazete ttrcümlc:ri 

kıyasi gayrikıyasi. fiillerin tarifatile 
kuvvetli mük3.lcmclcr, imla, gramt:r 

terkip ve synonime kaideleri, 16 tab 
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Yeni şekil 
Soldan sağa 

--

usulleri, 18 seneden beri o;ok esaslı 

tanzim edilen derslerimiz her yerde 

muvaffakıyet temin eder. Divanyolu 

Firüzağa cam1i yarunda erkek. hız 

lisap tcdriahaneai, müdürü Ziya . 

3 üncü Kolord~ 
ilanları 

Çorludaki kıtaat için 52,000 
kilo sığır eti, 11,000 kilo 
koyun eti 16171931 perşembe 
saat 15 te kapalı zarfla. 
Tekirdağındaki kıta'at için 
72,000 kilo sığır eti, 12,000 
koyun eti 16/7/931 per embe 
uat 16 da aleni münakasa. 

Çorlu ve Tekirdağ kıtaatı 
ihtiyacı için cinı ve mikdar
larıile mün akaH tekilleri 
ve ihale tarihi yukarda yazılı 
dört kalem erzak münakasa
ya konulmuştur. Evsaf ve te
ratini anlamak istiyenlerin 
her gün ve münakasaya işti
rak edeceklerin de . yukarda 
yazı:ı günlerde "e saatlerde 
Çorluda Fırka sabnalma 
komisyonuna müracaatları. 

la: 
- Ben! Dedi, hem de öyle 

iki dle değil, bir elle .. 
- Bir kaza mı oldu? Hasta 

mı var, ne var ? 
-Hiç bir 'ey yok! 

- O halde gelin bakalım. 
Trm daha fazla bekliyemez. 

bin betyüz frank kadar bir teY 
çok değil.. 

-Bin beşyüz frank mı vere
cekler? Hay ya§asın! Ben daha 
bunun nelerini yapabilirim? 

- Alayı bırak ta yürü! 
Köylüyü ön vaıonlardan bi

rine götürdüler .. Kompartima-
na na11l döndüğünü tasvire ha 
cet var mı. 

• 

1 - Yemekten •onra (6) Yaz 
meyvaaı (5) 

2 - Eğreti (6) Akıl (4J 

3 - Sahtelik ( 4) Çok küçük ( 6 ı 
4 - Bardak (5) Bili (4) 
5 - ltılı ( 4) Maraet (2) 
6 - Tekit suali (3) Nota (2) 
7 -Nota (2) Beyaz (2) Yeni (5) 

8 - lıaret (6) Zenııin (4) 
9 - Zulmeden (6) Çok hoı (6) 
10 - Hitit aaarının arandıiı yer 

(6) 
11 -Rutubet (3) Fran•ada nehir 

(3) 

Yukardan aşalı 
1 - Etki Ruı İmparatoru (3) Ba

tı bot (7) 
2 - Meyva (4) Keder (6) 
3 - He ... pta kat'i)"et (6) Bilgiç 

(4) 
4 - Eller (5) B&Jına H il ,. e

derseniz mektubun zeyli olur (4) 
5 - Haoı (2) Nida (3) Muıilci 

aleti (6) 
6 - Garip, silü~ (6) Nota (21 
7-Zaman (2) 
8 - Eritmelc (6) Adalar denizi 

mıntakaaı (3) 

9 - T8flamalr (5) Meı.. .. ı (6) 
10 - Zeki (4) Tepsi (4) 
11 - Zikreden (6) ~-Un dör

düncü ayı ( 5) 

Yeni neırtgat 
TÜRKSPOR 

Dınlrn Heybeli deniz ya
rıtları tafll.labnı da muhtevi 
olduğu halde mOtenem mün
derecatla bugOn lntitar etmİftir. 

ROSEMAIL 
Diş MACUNU 

Diflere emsalıiı: bir beyaz
lık ve parlaklık vermekle 
beraber dit atlerlnl kuv
vetlendiren yegine dit 

macunudur. 

İ t:t:ilıa.clı. 1\11.ilİI 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat iizerine sigorta muamelesi 
icra egleriz. 

Sigortaları halk için müsait ~eraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Calatada "Oayoa Hanında 

Acenta. ı bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon: Beyoğlu - 2003 

T ürkmilletinin arz üüzerindeki 1 Ve artık serbest serbest mu· 
hakkını feda etti. zayede başlamı9tı . 

(Sever) muahedesini imza 
etti. 

Bir ordu harp etmişti. Dün
ya harbi tarihine Çanakkale gi
bi emsalsiz bir i.bide hakk.,t
mi§tİ . 

Bu ordunun cevheri vardır. 
Çok fena idare ediler.,k için

den çürüti.llen bu ordunun kuv
vetli bir mayası vardı. 

Cephede dütmanla, İçeride 
Arapla, Ermeni ile ve Rumla 
boğuşan bu ordu Tiırk milleti 
idi. 

Muharip Türk elinden sili.hı 
alındıktan sonra kendi öz ana 
ocağının da yana malara veril
di~ini ıörüyordu. 

Yler yüzünde iflas etmit bir 
siyaaet ve pek çürük bir mak
Htla vurutlurulan Türk, tım
di "'yaaı müzayedeye çıkarrl
mıt bir zenıin gibi vatanın her 
kötesinin birine maledildiğini 
(Reval}de (Haıta a.dam) diye 
terekeıini takıime hazırlandık 
lan Türk 1918 de vefat etti. 
Deniyordu. 

Erzurumdan Adanaya kadar 
Ermenistan oluyor. Trabzon ve 
Samıunda Yunan Pontos hü
kılmeti yapılıyor ve Arap ta 
tarihi istiklill.,rine kavuıuyor
du. Bütün Avrupayı me§8ul 
e dea, timdi de komonist akın
larına yol veren Boğazlarda 
Türkten alınıyordu. 

Amma yine halife vardı. 

Ve bu halife Türk vatanının 
böyl., haraç mezat elden gitme 
aini muvafık buluyordu. 

Bu pek tabii idi.Çünkü Türk 
asırlarca bu hilafete nasıl ısın-
madı ve bunun varhğındıın nd
sıl zarar ve ıstırap çekti ise bili 
fet te bu temiz milletin nwrt 
ve silihtör ruhile kaynaşaıı a
dı. Ve bünyesindeki Arap rı
yakirlığını, Arap zihniyetıni 

T ürke hazmettiremedi. 

(Bitmedi) 



... 
c Fen hocaları bir tetkik seyahatine çıkacaklar , 
t 

' Ekononıi • 

En çok ltalyan gemi
leri gelip gidiyor 

3 l Bir ay zarfındaki vapur faaliyeti 
; 1 

2 , May11 a11 zarfındaki lotanbul li- ı maoına intizar edilmektedir. 

ı nanı hareı.at .... dair istatistik hazır Borsa idare meclisi 
ı anmııtır. Mayıota Çanakkale boğa- • fh b b 
1 ~ndan muameleli olarak 191,933 ton ın 1 a a 

' 
1 la 109 gemi, transit olarak 527,121 Bu ay nihayetinde Ticaret borsa-
: onda 245 gemi geçmi,tir. Karade- sında idare meclisi intihabatı yapıla 
• ıiz boğazında 160,314 ton 132 memi caktır. 

1
, ı ransit olarak 67,562 tonda 284 ge- Ticaret borsası idare heyetine da-

1 ni g~miıtir. İstanbul limanının fa- ha faal genç azalar getirilecektir. 

; .ıiyeti oıarak gösterildiği takdirde Yunanistan pamuğu 

• 
: . 

f ı I 
• 
' 
' 1 
' I 

, ıunların yekunu bir milyon 569,921 
• onda 770 gemiye baliğ olmaktadır. 
:;.eçen sene ayru ayda geçen gemile-
·in mikdarı iıe 1,510,000 tonda 748 

' ıdet idi. Yalnız bu seneki tezayütte 
1 h ' • L 
1 rürk bandırasının ıssesı yo .. tur. 
fürk vapurları Avrupa limanlarına 

1 şlemedikçe liman harekatında ecne 
i ıi gemilerinin büyük rolleri buluna 
;aktır. l ıtanbul limanına gelip giden 

· remilerin başında 1 tal yan gemileri .. 
, >iı·inci ~etmektedir. Bundan sonra 
1 ngiliz ikinci, Yunan gemileri üçün-
:üdür. Daha sonra Alman, Norveç 

: J 1 -lollanda gemileri gelmektedir. Ja-
1 ; ıon, Lebiıtan, Finlandiya gemileri

ı · 1 

, ı 
~ 

ı 

~ 1 

; m adedi ayda birdir. 

: Prağda iaşe kongresi 1 

ı ' 

ı Pragda beynelmilel iqe kongresi 
1 1 :oplanacaktır. Aynı zamanda bey
ı • ıelmilel mahsulatı gıdaiye aergiai a 

1 
• 1 ;.lacaktır. 

ı lktııat vekaletinden Ticaret oda-
• ı una gelen bir tezkerede ticari mü-

l . 
~ •sseıe ve tacirlerimizin beynelmilel 
t aşe kongresi ve aergiıile alakadar 
>imaları bildirilmektedir. 

• 
Haşhaş ı.nahsulü 

1 : (,pa.-ta, Burdur, Dinar tarafında 

~ .ıAŞh"4 mahsulü, bu ıene mebzuldür. 
: (~mir piyan.ıında da iyi muamele 

ı , 1 ~örmektedir. Mahallinde-1 mübayaa 
1 

• 'iatı üç kuru,tur. lzmirde İse 10 ku 
" 1 ~uş üzerinden alınıp satdmak:tadır. 

1 nadaki fark haıhaı nakliyesinin faz 
• ; lığından ileri gelmektedir. 

. ( Borsa idaresi, bu nakliyenin tenzi 

", l l Ii için geçenlerde ,imendifer baıko
ı l '~ "1İıerliği nezdinde de teıebbüaatta 
1 . ~ ~tJlunmuştu. 
i . s . Bu te~ebbüa muvaffakıyet le neti-
; ' ~ celenmiş ve lzmi.r - Kaıaba kumpan 

ı : yasının haıhat nakliyesini tenzil et
' 

1 
, tiği bildirilmi,tir. Aydın demiryolu 

~ b ' l lı:umpanyaaının da aynı tenzilat yap 
a 

1 
1 

Gelen maliimata nazaran bu ıene 
Yunaniatanda koza rekoltesi geçen 
seneye nazaran yüzde 20 noluandır. 

Hicazla ticaret 
Hicazda bulunan idhaliit tacirleri 

eskiden olduğu gibi Türkiye ile tica 
ri münaıebatta bulunmak istiyorlar. 
Bu hususta Ticaret odasına gelen 
mektuplarda oradaki tacirlerin Tür-
kiyeden tütün, sigara, arpa ve kereı 
le İstediklerini bildirmişlerdir. 

ispanya bankasının 
iskonto fiati 

MADRIT, 9 (A.A.) - lıpanya , 

banka11, iskonto fiabnı yüzde altı 
buç!!ğa çıkarmııtır. 

Londra buğday 
komitesinde 

LONDRA 9 (A.A.) - Komite
nin dünkü içtimaında Londrada da
imi bir bu!rday büroıu ibda11 imki.n 
lannı tetkike memur edilen tali ko
mite bu ııün Canada - Houoe'da top 
!anarak istatiıtik meseleleri hakkın
da varit olan malumatı tetkik eyle
mittir. Nazariyat itibarile tali komi
tenin faaliyeti bu tetkikata inhisar 
edecektir. Yeni uzviyetin ileride tev . 
si aaliihiyeti huıuıunda Amerika he 
yeti murabbaıaıile Macar, Leh ve 
Romen he:reti murabbaıaları araırn 

daki münakaıalara devam olunmuı
tur. Nihayet Amerikan murahha11 
teırilU mesai fikrile hareket ederek 
umumun mütaleaıına iıtirak etmİ!
tir. Münakaıalar arasında Sovyet, 
Arjantin ve Canada murahhasları da 
merkezi Avrupa devletleri tarahn- . 
dan yapılan teklifi kabul etmiıler

dir. Tali komite yarın sabah Cana
da - Houıe' da tekrar içtima ederek 
komitenin öğleden sonraki içtimaına 
tevdi olunmak üzere bir rapor proje 
si hazırlayacaktır. 

·' 1 1 ., 1 
1 ı 

,' 1 ~ 

' ' • 
Sandaldan denize ah
lan mektepli kimdir? 

, ı. Polis ihbar üzerine esrarengiz bir 
: ~ ; hadiseyi tahkik ediyor 
1 

; f Evvelki gün Samatya poliı kara-
• 

1 koluna Gedikli deniz mektebinin Ü· 

• t çüncü sınıf talebesinden Saim Efen· 
J ~ dl isminde bir genç müracaat etmİf, 
. 1 - Ben Samatyada sahilden 300 
; . metre kadar açıkta bir yelkenli san-

dalla geziyordum. Civarımda bir ka 
yık ve bu kayıkta bir genç gördüm.. 1 

Bu genç mektepli elbiıeıini ve kaskeı 

1 , tini giyinıniı bulunuyordu. Bir ara- ' 
llk kendini. kaldırıp denize attı. He- l 

2 
• men oraya dümen k :rdun. Denize a
l 

tddım, kurtarmaya ça.lı,tım, muvaf
! ! fak olamadım, ııeldim, ıize haber ve . ' riyorum demiıtir. 
! . 

Zabıta bu ihbar üzerine derhal fa 
aliyete ııeçmiı, fakat böyle bir inti

ı , hara dair hiç bir ıey teıbit edeme- ı 

1 İ mittir. Yalnız ihbarda bulunan Saim 1 

1 
Efendinin sandalı saat 18 de Fevzi- . 
ye Hantm isminde bir kadından bir 
saat müddetle kiraladığını, Fakat aa 

1 , at 19 da sandalı teslim etmeıi icap 
1 ~ ederken, saat 21 de teılim ettiği an
! latılmıı, •onra da sandal yelkenleri- , 

nin kan içinde olduğu, yelken iple-
ı ~ rinin kesildiği eörülmüt ve sandalın 
ı 

1 
~inde de kanlı bir bıçak bulunınut-

1 
! ~ tur. 

Bunları Saim Efendi yelken iple
• , rini gererken ellerinin kesildiği ve 1 

lnnların bundan ileri ııeldi ği tarzın 
• 

J.ı izah etmittir. 

Diğer taraftan Hayik isminde bir 
adamdan bir mekteplinin bir saat i
çin bir kayık kiraladığı, fakat bir 
saat sonra kayığı ııetirmediği anla
tılmıt, kayık aranmış ve Y enikapı 
sahillerinde ~tan kara edilmit va
ziyette bulunmuıtur. 

' Polia bu eırarenıiz vak'a karıısın 
da ehemmiyetle tevekkuf ve tahkikft 
tını tamik etmektedir. 

Kaçak rakı 
Galatada Saffet ey apartımanmda 

bir dairede oturan Bohor Efendinin 
evinde kaçak rakı çıkarılmakta oldu 
iu zabıta tarafından haber alınarak 
dün akıam taharriyat yaopılmıttır. 
Neticede depoda hali faaliyette bulu , 
nan bütün teferrüatile beraber bir 
kazan, sekiz fıçı cibre, bir kaç fıçı do 
luıu kaçak rala bir mikdar kıyılmıı 
kaçak tütün bulunmuıtur. 

Kazan hali faaliyette bulunduğun 
elan bir yanımı çıkmaması için rakı 
tamamen çekilinceye kadar beldeni! 
mit, ancak bundan ıonra atq söndü 
rülerek kazan mühürlenmiıtir. 

Kaçak eıya mliıadere edilmiı, ka 
zan batında cürmü meıhut halinde 
yakalanan Refael ismindeki Muıevi 
hakkında tahkikata batlanmııtır. 

Polis dövenler 
Evvelki ııece eyoğlunda l"Yant 

Maarift~ 

Tetkik 
Fen fakülteleri mual
limleri Bulgaristana 

gidiyorlar 
Darülfünun Fen fakültesi 

müderris ve muallimlerinden 
mürekkep bir grup yakında 
Bulgariıtana gideceklercHr. Se 
yahat yirmi gün kadar devam 
edecektir, 

Darülfünun talebesi Bulga
riıtanda ıınai müe11eseleri, fab 
rikaları tetkik edeceklerdir. 

Şehir haritası 
Belediye vaktile şehir harita 

ıınm tanzimini bir Alman şir
ketine vermi,ti. Şirket şimdiye 
kadar lstanbula ait bir çok paf 
talar yapmış ve beleyiye tes
lim etmiştir, 

Halbuki son zamanlarda İs
tanbulun Bostancı ve Bakırköy 
taraflarındaki hudutları geniş
lemiştir. Meseli eskiden Flur
ya pli.jlan şehir hududu hari
cinde olduğu halde bu sefer Ye 
şilköyün büyük bir kısmı ile 
plajlar belediyeye İntikal et
miştir. Buna binaen yeni ara
zinin de haritalarını almak la
zım geldiğinden belediye idare 
si harita şirketile yeni bir mu
kavele yapmııtır. 

Bu mukaveleye göre Boğazi 
çinin gayn meskun kısımları
nın haritasından sarfı nazar e
dilmi,tir. Buna mukabil yeni 
ilave edilen kısımların haritala 
n payılacaktır. ----Hamalların istedikleri 

zam 
Gümrük hamalları tarifenin 

tezyidi için ticaret odasına mü 
racaat etmişlerd i. Belediyeye 
böyle bir müracaat vaki olmuş 
değildir. Hatta belediyede 
tarifede zam değil, tenzilat 
yapılması düşünülmektedir. -Bir adam ölü olarak 

bulundu 
Üsküdarda Bülbülderesinde 

oturan sabık taharri memurla
rından komiser muavini Kazım 
Ef. dün gece Karaköyde polis 
noktası civarında Acem Hasa
nm kahvesinin üzerindeki oda
da ölü olarak bulunmuştur. Ki 
zım Efendinin ölümü şüpheli 
görüldüğünden ceset morga 
gönderilmit, tahkikata başlan
mıştır. 

dikkat iki vak'a olmuf, bir sabıkalı 
Beyoğlu merkezinde bir memu.ru 
dövmüt, lngiliz ıefareti önünde nok 
tada duran seyrüsefer memuru Dan 
yel Efendi de bir şoför tarafından 

tokatlanmıttır. 

Polis merkezinde polisi döven sa
bıkalı Murat İ•minde bir ıirkat maz
nunudur. Bu adam merkeze celbe
dilmeıinden ve nezarethane denilen 
odaya konmasından muğber olmuş 

ve bu iğbirar ile Basri Efendi i ı.m.in 

deki memuru dövmüştür. 

Sey,üıefer memuru Danyel Efen
di de bir ıoförden tokat yemittir. Şo 
för yakalanıruş, hakkında tahkikata 
teveuül edilmiştir. 

Dünkü kavgalar, 
cer hl er 

Yuıuf Patada Arabacılar kahvesi 
önünde evvelki ak!am bir cinayet ol 
mut, 3 kiti ağır surette yaralanmıt 

Kavga edenler sabıkalı güruhun
dan Ali.Pddin ile Çingene Hayri ve 
arkadatlan Oımanla Kamildir . Bu 
dört kafadar rakı içmiıler, adamakıl 
lı aarhoı olmuılar, ıonra ıokağa çı

kıp yürümeğe baılamıtlardır. 

Ali.eddin ile Çingene Hayri ara-
11nda eskiden beri bir münaferet var 
mıı, yolda ııiderlerken bu münaferet 
mevzuu balıaolmuf, ve Hayri ile A
laeddin biribirlerile kavııaya baıla
mıılarıhr. 

Bu kavıaya Ki.mille Oıman da İ! 
liralı: etmiıler, sokak ortasında p
rültülü bir kavıaya tutu,muılardır. 

Etraftan halk ve polisler yetitince 
ye kadar sokak muharebe meydanı
na dÖnmüı, Hayri, Aliıeddin, Osman 
ağır ıurette yaralanarak yere yığıl
mıılar, Ki.mil de kaÇ1D11tır. Mecruh
lar tedavi altına alınmıılardır. 

• Buna benzer bir kavga da Siliv
rikapıda olmuıtur: 

Silivrikapıda Fahri Efendinin kah 
veıinde oturan ve Baba Rıza diye 

ı Mtıhkemelerde 

Belediye kazandı 
Kadıköyündeki Rum 
mezarlığı hakkında 

karar verildi 
Kadıköyünde altı yol ağzın

daki Rum mezarlığının ciheti 
tasarrufu hakkında beleyide i
le Rum heyeti mütevelliyai a
ra11nda açrlan dava belediye ka 
nununun tehir dahilindeki me
zarlıkların belediyeye ait oldu
ğu hakkındaki sarahat&" istina
den, bu mezarlığın belediyeye 
aidiyetine hükmetmiştir. 

Mezarlığın üstünde sıra ile 
bazı mağazalar ve binalar ya
pılmıştır. Bu binalar, üzerlerin 
de bulundukları arsalardan kıy 
metli oldukları için mahkeme 
bu cihetten belediye aleyhine 
karar vermiştir. Bu binalar 
şimdiki sahiplerine ait kalacak 
tır. 

Sürp Agop Ermeni mezarh
ğına ait dava da karara kalmıt 
tır. Mahkeme, bu hu sustaki ka 
'arım temmuzun 18 inde tef
him edecektir. . 

Belediye bu mezarlıkları par 
ça parça satacak ve varidatıqı 
asri mezarlıklara tahsis edecek 
tir. 

Ankaradan gelen 
sefaretler erkanı 

Yunan Çekoslovakya, Ma

car, İsviçre elçileri Çekoslovak 
sefaret müsteşan, Mısır atete
militeri Ankaradan şehrimize 

gelmişlerdir. ' 

Bakırköyde doğum evi 
Himayei etfal Bakırköy şu

besi tarafından İstanbulda ilk 
defa olmak üzere inşa edilecek 
doğum evinin vazı esas mera
simi dün saat on dörtte icra e
dilmiştir. 

Parise gidecekler 
Şehrimize gelecekleri yazı

lan Bulgar talebesi, Pariıe git
meği tercih etmişler ve İstan
bul sevahatmden vaz geçmitler 

dir. 

Bügünlerde Amerikalı talebe 
den mürekkep bir grup, bir yat 

la şehrimize gelecektir. 

çağırılan Hüseyin ile Hasan iaminde 

bir adam arasında blr ahı veriş me
selesinden kavııa çıkını,, Sadık İl

minde bir kahveci de bu kavgayı a
yırmak için araya girmiş, fakat biça 
re adam hayırhahlığının kurbanı o
arak derin ve tehlikeli ıurette yara

lanmııtır. 

Sadık Efendi kavıracıların araıına 
girince Baba Rızanın elinde bulunan 
sopayı alıp bir kazaya mani olmak 
iıtemiı, fakat Baba Rıza bundan 
muğber olmuı, kavga ettiği adamı 

bırakıp Sadığa hücum etmiş ve bı

çakla zavallıyı ıol böğüründen ağır 
surette yaralamı9tır. 

Mecruh Cerrahpafa hastahanesine 
kaldırılmıı, carih yakalanmııtır. 

* Bundan batka bir kaç cerh vak
ası daha olmuştur . 

Bunlardan biriıi Hocapaıada ol
muı, lamail isminde bir adam bir o
yun meıeleainden Süreyya isminde 
diğer bir adamı sol böğüründen ağır 
surette 1aralamııtır. 

Mecruh Cerrahpaf'l haıtahaneaine 
kaldırılmıtbr. 

Diğer vak'a Çenberlitaıta olmuı, 

orada bir handa oturan Musa Emin
le ıütçü Mehmet bir alacak meaele
ıinden kavga etmiılerdir. Bu ka•ga 
neticesinde de Mehmet bıçakla Musa 
Emini ağır surette yaralamııtır. Mu
sa Emin ümitsiz bir halde hastahane 
ye kaldırılmııtır. 

Tramvay bir çocuğu 
yaraladı 

Dlin Taksimde bir tramvay kaza
sı olmuı, 77 numaralı tramvay Maç
kaya giderken, tam Takıim bahçesi 
önüne geldiği zaman Kemahlı Hü
seyin isminde 17 ya,ında bir çocuk 
tramvayın önünden koıup seçmek 

iıtemiı, fakat kendini tramvaya çarp 
mıı, ağır surette yaralanmıştır. Hü
seyin Zükür hastahanesine kaldırıl
mı§tır. 

lstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

Avcılar köyünde bir saat .... 
-----------~·-----------~ 

İşte burada işitilen sözlerden bir kaçı: Kaç bıldırcın 
yaptın?- Mangacının biridir o ... -Gümüş saçma! 

Toylar, mezirdekler, öveyikler, tavşanlar, 
,, ördekler ve daha neler neler .... 

Ao olursa .. , böyle oımıı1 
~ 

- Temmuz güneşinin yeşil ren j lar gelecek mi? ,. An<fon Efendi (yağcı) Ohaıı• 
ge düıman kesilen yakıcı alev- - E .• diyorlar, Allah bilir o yan Efendi (kürkçü) ••. Bilmeıd 
leri altında aap aarı bir manza- nun orasını .. Devrisi sene gibi daha sayayım mı? 
ra ••• Biçilip demet y •. .ıılmış ot fazla kış olm.ı lı ki.. Avlar, gözü önünde dola~ll' 
lar, yanık bir toprakta tozdan Merak ettim • ğı halde bir tanesi vuramaya' 
görünmez olan bir yığın çalı- - Toy nedir? acemi avcılarla alay etmek s· 
lık. •. Flurya istasyonundan yüz Efendim, toy yaban kazları- detmiı: 
adım ilerisinden itibaern şima- 1 nm büyüğüne derlermiş .• Ha.. - Bıldırcınlar senden şiki· 
le doğru göz alabildiği kadar ' bir de m ezberdek var! mezber- yete geldi! •.• 
göreceğiniz hep budur. dek , çulluğun yağlıcı ve irice- Birisi anlattı: 

Sizi nereye götürdüğümü bi sı.. - Bazı avcılar, av vuraıtı1' 
liyor musunuz? Hayır, değil Bu taraflarda, en fazla görü yınca, kimseye duyurmada~' 
mi? O halde sö y leyim: lenMaevvskı.umşude' ,byıladnır1• cbınumndışa.n bı"r bir kaç tane bıldırcın veya kele' 

lik satın alıp çantasına yerlef 
- Avcılar köyüne!.. b 1 b" · · · · · k k h 1 ay sonra aş ayıp, ırıncı teşrı- hrır, ır a ve erinde öteki af' 
İstanbul vilayet ine tabi köy- nin sonuna kadar devam eden cılara övünür durur. Fakat bıl 

ler arasında bu ismi taşıyan bir aylar zarfında bütün civar tarla zaman iş böyle kapalı kaim-" 
köy ararsanız bulamazsınız. lara bıldırcının, yağmur gibi Ba:ıan da falsosu çıkar. AYP 

nn 
baı 

' Çünkü avcılar köyünün adı, yağdığı olurmuş. Sabah erken- tetiği §Öyle tektim! Ferme1' 
bili " Kalita;ya,. dır. Kalitar- den şafak atar atmaz, köpekler böyle kaldırdım diye anlatır· k 
ya ..• Senelerden beri Küçük önde, avcılar arkada, tarlalara ken ötekiler, palavracının çal'" m 
Çekmece gölü etrafnıda avlan- dağılırlarmış. tasını gizlice açar, avın ağzfll' al 
mağa gelenlerin bir arada top- Gün gelirmiş ki, köyün önün '.'Güm~~ ıaçma ile dolmuştur m 
!andıkları biricik köy, İşte bu- de mubalagasız üç dört yüz o- ıbaresını taııyan bir kağıt ye!' i 
rası •••. Evveli, göz hiç bir şey tomobilia sıralandığı görülür- !ettirirler. Avcı, farkına varııı' 
körmüyor. Sonra yavaş yavaş, müş. dan yola düzülür. Fakat evdi 
sık ağaçlıklar araımda sayfiye Her otomobilde en aşağı üç çanta açılıp ta mahut "güınUI 
köylerinde gibi kötkleri arat- avcıdan varın hesap edin.... saçma,. ibaresi okununca bir,. 
mayacak kırmızı damlı Avlanma bir, bir buçuk saat faydır başlar •• Avcılarm hiki' 
mını mını evler pey- kadar sürer, ve avları çantalara yesi, biter tükenir mi? 
el. oldu. İşte avcılar kö koyan avcılar, otomobillerine Ancak bir kahve içecek ıf 
yü köyün ileri gdenlerini ta- binip dönerlermiı. man zarfında belki yirmi hiJ>İ' 
v~ı ör~mcekli bir k~venin ö- 1 Çekmece civarında bıldırcın ye dinledim. 
nunde, 11kemlelere bagd1aş kb~- I dan maada, sarı asma, üveyik, Ağalarla vedalatıp köyd~ 
rarak oturmuş, çene ça ar ır tavşan, yaban ördeği, yaban ka ayrıldıktansonra gördüm ki ati 
vaziyette bulduk: zı ve daha neler yokmuş ki.. büyük av, sularyomun geı:ıİI 

- Meraba. Beyim.. Bana bu civarda şöhret alan kumları üstünde! Çevirme bsıl k 
- Merhaba!. avcılardan bahsettiler. Bu av- ketleri ferma iıaretleri heP z 
- Meraba. Efendi.. cılar meslek vazife ve i1,,timai tekmil... ' 
- Merhaba! mevki itibarile biri birile pek az Bıldırcının kokusunu al•~ 
- Hoş gelmişsin efendi.. münasebatı olan insanlar. ister kendini suya atıyar. 
- Hoş bulduk ağam.. seniz bir kaç tanesinin ismini Beraber gelen arkadaşa: 
Sordum: söyleyitn: -Yalmz dedim buradaki ,ı 
- Siz Rumeli köylerinden Osman ağa (hamallar kah- cılar, pek sakin ıeyler •. Tüfelr 

mi siniz? yası). Refik Bey (Borsacı). Sa !erinin sesi bile işitilmiyor •• 
- Ole ya .. te "kayalar,. lıyız mi Bey (esbabı emlakten). Ce Güldü: 

biz.. mal Bey (rakıcı). Naci Bey - Ne bilirsin, belki diımJI' 
Kayalar, Rumelinin su karış (cam tüccarı). Osman Bey (sa sız barut kullanıyorlar •• 

mamış eski türk kabileleri ile bık emvali metruke memuru), M. S. 
meskun bir kazası idi. "Kaya- --=========================~ 
lar., a tabi köylerde Türk ırkı- Bir hafta zarfında Bursada muhakeme 
nın bütün seciyelerini, asırlar- evlenenler edilecek 
dan beri değişmeyen şekli ile Fatih evlenme itleri meruurluiun- lı~ 
b 1 k k b·ıd· Et f t Geçenlerde hapisanede sa 

U ma a ı ı. r" ıma op- da bir hafta zarfında nikahları yapı- t 
1 k .. ı··ı • kı evrakı nakdiye yaparken c~ anan oyu ere ~.. yorum: lan ıunlardır: 
H · d e · al nla sey ek mu·· meO.hut halı'nde yakalsıı' epsın e g nıt 1 r, r Kymet H. Hüseyin Ef., Nerinıe • 
sakallar .. Çıkık yanak kemikle- H. Salih Ef., Evri iıtik H. Cemal rak Bursa hapishanesine g~ ic 
ri .•. Hasılı öz ve asıl Türkün Ef,. Güzide H. Hamit B., Vartuhi . derilen llyaı kaptan hakkıııP" ru 
farik alimetleirnden hiç biri H. Artop Ef. Afife H. Mehmet Ef. yapılmakta olan tahkikat ilı Y 
noksan değil... Şimdilik burada Nesime H. Ziyaettin Ef., ismet H. mal edilmiştir. llyas kaptsrıı' ço 
rahatları iyi imiş. Yalnız arazi- Hamdi Ef., Remziye H. Mu.ıafa İstanbulda muhakemesinde ~ ~e 
sizlikten tikayetleri var. 1 1., gı Ef., Poliı~ H. ıak Ef., Şükriye H. zı mahzurlar görüldüğüı:tP ,ı d" 

Bir kaç dönümcük yer veril- Hasan Ef., Münevver H. lımail Hak Borsada muhakemesine k•' 1 

ıe de ekip biçsek, sırtımız yere kı Ef., Emine H. Niyazi Ef., ikbal verilmiştir. ce 
gelmezdi diyorlar. Aveılar kö H. Mehmet Ef., Münire H. Halil Ef. l h.ı 

Yünün kahvesinde, neden bab- llyaı kaptan hakkındaki ..ı nı 
Sıdıka H. Osman Saim Ef., Deıpina k' 

sedilir? Tabii avcılıktan.. rak Bursa ağır ceza mah H. Simon Ef., Saime H. Halil Ef., . d I h tıt' fa 
- Hasan Bey atmtt bıldır- Şükriye H. Recep Ef., Ki.tibe H. 

1 
sine gön eri miştir. Mu 'ıc/ he 

cın yapmıt be! Şerafeddin Ef. Feriha H. Faik Ef. Mi! Bursa ağır ceza mahke ra 
- İnanma .•. Gümüt saçma Eminönü evlenme iıleri memurlu- 1 sinde yapılacaktır. 

ile vurmuıtur. ğunda da bir hafta zarfında nikahla-

- Hüseyin Bey, bu cuma 
gelmedi buralara .•• 

- Geç mangacıyı.. Burnu
nun ucunu görmez o •• Manga
cı, Avcılar lisanında akşama 
kadar dolaııp bir tek av vurma 
dan dönenlere konulan bir ad •• 

Birisi soruyor: 
- Bakalım, bu ıene "toy" 

n yapılan çiftler şunlardır: 
Anna H. Ban1iyo Ef., Zeliha H. 

Lutfi Ef., Viktorya H. Nurhan Ef., 
Keziban H., Veli Ef., Hatice Edibe 
H. lbrahim MekkiEf., Rabia H. Meh 
met Ali B., Fatma Zehra H. Ahmet . 
lhıan B., Loıintak H. Leon Ef., Sa- , 
adet H. Nuari Ef., Fatma H. Cema
lettin Ef., Vidahapo H. Salamon Ef. 

Ankara ile bir sened~ m 

93,401 mükaleme., ~; 
930 haziranından 931 h•ı: ar 

nına kadar geçen bir 3eıte ı f a 
fında Ankara - İstanbul te~~~ ~e 
nile 93,401 mükiilcm~ . ıf>' a 
bulmuştur. Bir sene evvel~' 
ki.leme yekunu 60, 777 id•· 
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Kur'aya iştirak edecek olanların 
fiş numaralarını neşrediyoruz 
latanbuldan ,.e tatradan piyanıro müoabakamu:a ittink eden karile

nmizın adrulcrile kur'aya dahil edilecek fit numaralarını buıründen iti

baren derce başlıyoru1. 

2 Ka1tmpaıa KiJıya mahallesi Y akup Ata aokağı 6 No. Hulki B. 
3 Fatih tramvay tevakkuf mahalli kaNp Nazım efendi diikkiaı h-

tiinde 2 numara Alaettin B., 
4 Akoaray b·amvay deııow müdürü Gıyuettin B., 
5 lıtanbul telırraf memurlarından lomail Refik B., 
6 BayaZlt So~an Ağa mahallesi 35 numara Emine iL 
7 Maıkirat l nhioarında Saffet B., 
8 Hıopiobanei umumide Nazmi 8., 
9 42 inci ilk mektep talebeıinden Tacettin B., ~ . 

10 Sultanah.met Akbıyık Oyuncu çıkmazı 2 na_.-. Kenan B., 
11 Kadıköy Altıyol postahoneal karımnda 30 numara Ha•İp B., 
12 Üsküdar Anııdolu klübü Zahit Müttak B., 
13 Maçka garajı Möıyö (eı--e), 
14 Şükrü B. Şehremini Alibaba sokak 9 numara 
15 Şiıli Haliıkar caddoai 302 numara Menelı:te apanınwu kat 4'1'e-

ridun B., 
16 Fatih Dervitali mahaleıi beotekir Server ookak 3 nWDU'll SalıilıB., 
t 7 Cülcami vakıf mektep ıolı:ak 7 numarada Necati B 
18 Fahri B. Galata Doyçe 0..yent Bankta, 
19 Sen Miıel mektebi talefıesinden Neeatl Aaz B. 
20 Tahriri musakkafat komiıyonu kltibi Mehmet Ragıp B., 
:ı ı Ortaköyde Portakal solı:ak 10 numara Nuradln S.,., 
22 Yalova Standar; acentası Tahıin Bey malıdwnu 1......ıı Sey, 

23 Büyükada Nizam caddesi H .. mleei tobk nnmara 5 Möayö Keres-
teciyan. 

24 Yazıcı sokak 3 numara l:zidor B •• 
25 Büyükada Nizam c:adaı-i Salihattin a;, 

26 Beyoğlu Tarlaba~ ı Yajbıme oobk 43 numara IJelı:ir B., 
27 Lilell tayyare apartnn•nlerı 4 üncü dalnde 30 numarada NHrin 

Nafiz H. 
28 Fatıh Şekerci sobk 301 n.._ Rıdvan B., 
30 Kuruçeıme Ziyaettin B. yalısı numara 103 Sırrı Kimi! B.,. 
31 Şarİ< şimendifer yolları hareket dairesinde Halil B., 
32 ÇeRielköy Muıtafa Mazl6m B., 
33 Etyemrz tramvay caddeol numara 126 Ahmet HalUlı: B., 
34 Göztepe birinci orta sokak doktor Iffat KlaalJ Bayin köılıdi ..;;;;;;,,.. 

109 Şaynur H., 
35 Fatihte doktor Nuri B., 

f Devamı var ) 

lstanbul Evkaf Mü
dUrlüOündenz 

•" Mikdan Cinai 
bel 10000 kilo mangal k6mllrll 

800 çeki Odun 

Gureba hutanesi için liizuınu olan balida muharrer iki 
kalem mahrukat 11 teınmuz 931 tarihinden itibaren aleni 
münakuaya vazedilerek Ağu.toıun dödüncn günü saat On 

1111 albda ihaleleri icra edilecektir. Talip olanların 9eraiti anla
ınak üzere her gUn levazım idareaine ve ihale i'ÜnG de 
idare encümenine müracaattan. 

ur 
er 

·:ı lstanbul Evkaf Mü
!k~ dürlüOünden: 

Mıktarı cinsi teminat akçesi 
Lira 

300 ton Kok klSmürO 507 
500 ,, Krıple maden kllmfirU 675 

Guraba hastanesi için lüzumu olan balAda ınuharrer iki 
kalem mahrukat 11 teınınuz 931 tarihinden itibaren kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. Ağuatosun dördüncü 
salı gllnü saat on albda ihaleleri icra edileceğinden talip 

I•' olanların teraiti anlamak üzre her gtiıı levazım idaresine ve 

ihale günü de teminat akçesi ve teklif mektuplannı mUıtaa
haben idare encümenine müracaatlarL 

Istanbul kız !muallim mektebi mezunlarına 
fıtanbul Kız Muallim mektebinden eski ve yeni çıkanlar

dan ( bu senekiler de hahil ) fstanbulda bulunanların 15 
temmuz çarşamba günQ mektebe gelmeleri. 

e Milliyet' in tefrikası : 15 

~lllK.otU 
~ icap ediyordu. Bir az §Öyle ot.o la geriye çevir~i. Peşi sıra bir 
"' rop rahat etti. Batında fena bır alay asker ırelıyordu. Sadra
i1' yorgunluk hissediyordu. Saray zam perişan bir halde arabadan 
ıJ çok sıcaktı. Akıama kadar evin i~d,i. Selam~ık kapısından içeri 
lı' de uyumağa çalışacak, uyandı- gırerken evın etrafı askerle ku-

JI ğı zaman arkadaılarını davete· şatılmıt~.'· .~rtık bbradan kur
rf dip aon ve kat'i talimatını vere tulmak umıdı kalmamıştı. 

cekti. Akşama kadar! ... Abdül- Fettah saraydan çıktığ za-
1 hamil te kendisine akşam zama man derdinden kurtulmut ıribi 

eııİ nından bahsetmişti. Yusuf Pa- idi. Fakat ruhu mücrim olduğu 
fıt" şa bu telmi~ten dolayı müp- için, yolda her tesadüf ettiği 
pi hem bir endışe duyuyor~u. A- adamı saraydan kendisini tuas 

rabacı da arabayı ne hızlı sürü- aut altında bulundurmak ve 
yordu. yaptıklarını Padişaha haber 

, Yusuf Paşa arabacıya seslen verm.:k için gönderilmit bir ha
~ mek istedi , fakat dili çok ağır- fiye zannediyordu. Nihayet pe 

!aşmıştı. Ağzından ld.kırdı çık- şinde kimse olmadığına kanaat 
"' mıyordu. Eve yaklaştığı zaman hasıl ettikten sonra bir cami av 
1 arkadan yaklaşan keskin bir lusunn gölgesinde oturup dü

ıf al s esi dıkkatini celbetti. Nal şünmeğe baıladı. Vaziyeti dü
e ıı' • esleri sokağın gürültüsünü şündükçe tuttuğu hattı hare
~O bastııırordu. Vücudünü :ıorluk ketin isabetine kanaat hisıl 

Aş::::;::~~ü- \ M~~~~~~!!.,~1aı;.~!!,i .. ~!:~~~.~.~. 
(Ba~ı J inci sahifede) iki maru~ kald·x.. zamanda tevlit vazifedar ve mut~erek duyırudu~ d~· 

Y •• • h ere. • . .... ed •. yor. Bu, çok doırrudur. ve bu ılmı, 
yalıat aevmefe cı&enır. edec:ei• felaket, ıntaç eceırı '.':'~ b .. .___._ nf aı· "c:abatıdır ki . • tak . be b .. "'k mueuır u yu1UC1< me a ın ı 

Bu imanı hakiki ile ımanı ratlar o rus tl~ ur,u n d" b" • kendisinde nzife mea'uliyeti biaoi 
!idi Jibidir. Ha.kiki Mümin, 0 !ur. ~at~u~t b~r m~eu~i;r~er::. olmayan, bu günün müıterek duygu 
Allahın büyüklüğüne inanan. r~yet ar ~ b" er .. anır• · ve hak su demek olan ve istildil prensiple-
derler " :Ün"":ir aıt .;,,r. mue~•7;..ı.si hır rini benimaemeyen İnsanların b~r ol 

Muka
• il" M"" · • dı ·· kı e P 1 "men ~ . 'bi k 1 malan dejil, zabıta nezareti altında 

ıt UIDU1 ıae, a UI• 11 ve muzman için iıtedıti ırı u • ı b" t"h' h k h" · 
Ü de b• ukall" • V tab"" ·ı . ., B .. d edilen ya§8ma an aza ı ı a ve urnye-

t n ır m ıttır. e n, lanabi ir mı. una mu••• .e t" mabfuz.iyeti için bir vecibe bir 
her ıeyin taklidi gibi atkın talı:- memleket!e ne müeo~eı~n, ı:':ı! ,~:iledir ... Binaenaleyh hükümetimi · 
licli de kalp akçe kadar kıymet- hakkın mana ve mahıyeti an ' zin bu cihetleri ve bu yüksek eoas-
ımdir. aut demek olur. lan nazarı dikkate alarak uzun un· 
-Devamlı afka i.namr m11ı· Kontrol soıl daya izah ettiiim mahiyeti menfure-

nm? Arkadaşlar; lstanbul tramvayla ~e İıti'?al ~di.len h'.'1' ve hürriy~. kı;-
N ""mkün! A • rma menafii umumiye ile alilfadar· limelenne 1ttimal ıle onları ouı 1tb· 

- e m';' " • yag_'.~~- dır diye kontröl .. azediyoruz da on· mal eden dütman matbuatın bozgun 
:ıım altıadkaı toprak bıle donu- d ~-L ..... _ 1 f'" umumiye ile cu fesatçı ruhuna kart• mini olacak 

d • . . H' l . . . an ..... a '"" a mena u • . yor ve egıııyor. ıı enmız mı alakadar olan matbuat hüviyeti ve kat'i tedbirler al01n .... Talebımiz bu. 
bir Jcaı:arda kal~k? fahoiyetleri malıim bir kaç ae~--!ni~ dur. (Bravo sesleri, alkıtlar). 

Niçıa sevenınız? eline bak ve hürriyet aleybıne •.s~- Mazhar Müfit Beyin 
Ha .. Bak, bu tuhaftır. Bilir- mal edilen keskin bir silih ırıbi: b t 

miıinia ben sevmeği neye benze "haktr,, diye tamamen ~y.ıtaız n .. ~fana 1 
.. 

• • 
7 

kontrölsüz olarak hangi zihruyetle bı Mazhar Mufit B. (Denizlı~ - Ar-
ltnJD • rakabliri&. B · · memleketimizde kaclaılanm, kanunu esasi ile ıdare o-

Dinle !.. bilhaHa bu no':::': çok 1ayanı dikkat lunan ekıeri devletlttde olduğu ıribi 
Hayat, bir denizse, inıan bir tir. Bütün medeni mua1tr memleket bizim de teşkilata eaaıiye . kanunu· 

ıandaldır. Güniln birinde sıla terde kontrölaüz hiç bir kalem ~t~eye muzda ~atbuata ait olan bır madde 
biT fırtına, yelkeoi parçalar, meL En hürriyetperver ~li me vardır ~·· ~ maddede ~matbuat ka-
--' b' d J kii' rekl • ı_ deni•enin kusvanına kadar yuksel- nun daıresınde aerbestbr ) . der. Efen 

zunu ır a ga en ıurar, ' . dil L.. el d 'k ı · 
dü

. · k il mit memleketlerd miul almak ... er, "" mes e e en nazı o an cı-
menı oparır ve zava ı SBO- t · oral en 1 ubak het i•te o kanunun sureti tanzimin-

d l l 11___ • • de er-'& arda gazete er m · . • . 
a , su ~rın .. ça ..... mı .~ın kak ya büyük ıirketlerin, ya cemiyet cledır . . B~ kan~~ .ne ı~retle tanzım ."" 

yelkenaız, kurekalz ve dumen- terin veya fırkalann elindedir. Ve dilmehdir? Bilınz ki, bu kanun ~ç 
sizkalır. Artık o, aulann keyfi. bu gazetelerde çalııan muharrirlerin tekli ~~va <;<'~·. l!ç suretle tanzım 
ne cereyanın emrine tabidir, kat-m bu müeueoeler, cemiyetler olunabılır. Bır~ncm;_ kanun ~~t-

's h"ld • ...., bu fıarkalar kontrölü albndadır. tur, denecek bır ıekılde yapdabilır. 
a t en. V b" . . . ti ( 

E d 
'd' e ızatıhı bu fırkalar, cemaye er Devamı va• 

- y san al, nereye gı ıyor ıirketle d h "kü IJ' kontrölüne 
7 o· 1 • . r e u me n 

ıun. ıye ses enseo.ız, sıze ce- tabiclir. Bizde nasıl oluyor da bir tek 
vap verebilir mi? adamın eline bütün bir milletin me· 

Atk ta böyledir. Günün birin nafii ile alikadar olan matbuat mü 
de kalbe iıleyen bir bakış, ıı- eHeoeoi ~ontrölsüz k~yıtuz tvtoaz 
--1- b' ·· ı· · • .ı.:_ bırakılabiliyor Hükumetten bunu 

Neden? 
(Başı 1 inci sahifede) 

Halbuki mukadderat buna mÜoa· .,..... ır gu uf, tmanı a..,.... ra- bu b . · 
b k 

. .ı _ al Gi . d usustaki noktai nazarını ıoruyo 
at ÖfeSmucu il', renan e ruL ade etmemiş ve merhumenin bu sene 

piıman, girmeyenin de pitman Arkadaılar; nihayet hürriyeti mat Bebekte anslZln denecek bir surette 
olduğu, bir rivayete göre Cen.- buat, ıerbest ınünakal"> fikir ve ne· irtihali vadi incaza imkan bırakma
netin ve bir ri'W'ayete göre ce- tir hürriyeti iıtimal ediyoruz diye. mıtbr. 
heııp.emin içine atar. kainatı feoada, velveleye yaygaraya Prenı Abdülmüminin miraıtan 

Artık ıiz iıteraenİll ıoruouzı vereıı, -ıllerindeki bak denen, bürri- mahrum kalmaoanın sebebi budur. 
-Ninin S8"l'Slniz ? yet denilen bu mukaddes mefhumla· 

·,.- n mlliat, lnkıllp cllmhuriyet aleyhi V alidei Hidivinin cenazesi kaldırı
lırken prens Abdülmümin babasını 

barışmak İçin tqebbüı vuku bulmuı 
fakat Hidiv buna ıureti kat'iyyede 
razı olınamıı, oilunu ırördüğü tak
dirde onu en fena tekilde kartılaya
cağım söylemıtir. 

Bakalım, dalsalar içinde bo- na sııl iıthnald.:ı bir an feragat et
calayan kürek.is vo düınem~ mey• botbahtlar bilmelidir ki, bat· 
ıau.dal, buna cevap verebilec:elı katanın cebine elini sokan bir yanke 

"'11? aiclnin kolunu hı tan polise o yanke-
B• ı: 1 • • b olalnhı ".ı .. ~'- '--İm masuniyet « ıpnazıı '!la nntn ütüa aöy ...,.uuu _.. 

liyec:ekleri bu İmif. ve hiirriyatl flllaaiy- var ve o mu· 
lıacldaatir,, d-lne ne kadar bak 

Sorcllun: veriline ıanun, bunun namuakir in-
- Pek kısa olımıdımt? sanların teref ve haysiyetine kalem 

Bunun neticesi olarak Prens Ab-

- K11a oldu iıe, bir batka uzatan haysiyet d'ütkünü küstahların 
gün gelirsin, tamamlarız.. da kalemleri kınlırken "efendim tah 

dülmümin, babatma ırörünmeden va 
pura atlamıı ve bir kamarada l'İZ· 
lenmittir. Bu ci.zlenme Pire limanına 
kadar devam etmiıtir. Çünkü Abbas Ayrılırken aıilamdan soalen- rlr ve nqlr hürriyeti mukaddesi,, id 

di: dlatann. o kadar iltifat olunur, o ka 
.ı.,. bak verilebilir! ••.. (Şiddetli alkıı 

- Anıma, mutlak agel... Ol- lar, br&To sesleri). 
maz mı? Biraz derli toplu bir Bütün mütefekkir beteriyetin tah-

Hilmi Pata da aynı Yapurla seyahat 
etmittir. Geoç prenı bütün bu müd· 
det zarfında pederine görünmemek 

fey olsun... tı tudilonda olan bir hakikati ifade 
- Gelirim, gelirim.. • ediyorum bu hakkın ve bürryetin 

için kamarada i.deta mahpuı kalmıt 
babaımın Pire limanına çıkmaırndan 

sonra kamarayı terkederek nefes •· 
labilmittir. 

Ne derainiz, bili gideceğim.. ıui iıtimaİcileri pek iyi bilmelidirler 
Fakat bana kalıa böylesi da- ki her yarde ve bilbaıu cümhuriyet 

ha iyi olurdu.. Tİi.rldyeainde tetkilib eauiye kanu

M. Salahaddin 

Dok.or 

Hafız Cemal 
Dahil! hast alıklar tedavihaneııl 

cumadan muda her gOn öğledon 
~ onrı saat 2 den 4 de kadar er· 
ktk, kadın ve çocu kların dahiliye 
has talıklarım Divan yolunda 118 
numaralı hususi kabin e inde te· 
dnvi eder TelefM 1 t,, bı·• · 22398 

Dr. llısan Saıni •-il 
IST AFILOKOK AŞISI 

stafilokoklardan ınütevellit 
( ergenlik, kan çıbanı, kol

tuk alb çıbanı, arpacık) ve 
bütün cilt hastalıklarına kar· 

•ı pek tesirli bir atıdır. 
Divanyolu No. 189 -- ı 

ediyor ve kendi kendini tebrike 
ıayan görüyordu. 

Fa•ıl 17 

AŞKLA GAYZ ARASl~UA 

Fettah paditaha doğrudan 
doğruya vaki olan ihban üze
rine Yusuf Paşanın gazep ve 
nikbete uğrayacağını artık gö
zü ile görmüş gibi biliyordu. 
Arap kendi teşebüsü ile efendi
si tarafından çevrilen intirika
lann Padişahça malum olma
sından ve bu suretle efendisi
nin idbar ve felaketini hazır
lamış olmasından dolayı ideti. 
gurur hissediyordu. 

Şimdi yalnız Kerime Hanım 
la Kadri B. iti kalıyordu. Arap 
ilelebet nasibedar olamıyacağı 
zevk ve saadetlerin iki sevdaze
de tarafından tatılmaaın.ı asla 
tahammül edemiyordu. Binaen 
aleyh onların saadetini de mah 
vetmek lazımdı. Onun ıçın 
hiç vakit kaybetmeden Kerime 
Hanımla Kadri Beyi bulmak 
icap ediyordu. Onlarm lstan-

nu namuılu vatandaılar kanunudur. Validei Hidivinin miraıından iıti 
fade edecek bütün evi.it ve alıfat ve 
ensali çin koıtuiu tart, bunlar için
de lıiç bir erkek veya kadının gay.-i 
müılimle evlenmemesidir. Alınan er 

Namuslu vatandaılara verilen hak 
lana, bürriyetl~rin ~n!:'n~ur ve bun 
lann büınü istunalını amır olan ka
nundur. (Alkıtlar). Mümkün oloay
dı bu memlekette bu günkü rejimi, 
inkdabr ve kurtuluıu yaratan ve ya· kek Teya kadının iılimiyete girmesi 
şatan, en büyük adam zümrea.inin de kifi değildir. Mutlaka ana ye ba
hükümetinden ıunu İıterdim: Bir basının müılüman olmalan f8rlbr. 
muharrire buırünkü Türk münffVe
rinin yazjfesi ne plduiu, evvelce so. 
nılmala, ondan ıonra bu~. ~~
yaz ve neıir haklan venlmeli ıdı. 
Fakat filiyat ye tatbikat belki bunu 
mümkün kılmaya bilir. 

Son söz 
Elendiler son oöz olarak ıunu ar· 

zetmeliyim ki: Bilhasoa hükilmetin 
nıızan dikkatine vazetmeliyim ki, 
mutlak hak ve mutlak hürriyet diye 
ameli hiç bir mefhum yoktur, mev· 
cut olamaz. .. Alman milletini yetiıti
ren büyÜk adamlardan biriıi: 

Şayet vere.eden veya vereınin ev
lat ve alıfadmdan berhanırisi bu flU' 

ta münafi tekilde hareket edecek o
lurN derhal miraıtan mahrum edile
cektir. 

Henüz malum olmayan nokta Va 
tide Paıanın lstanbul ve Mısırdaki 
saraylarile mevcut nakdini kimlere 
bıraktığıdır. Fakat Muarda tarayla
rm Mehmet Aliye, htanbuldaki oa
raylanno Hdiv Abbas Pataya bırak
tılı rivayet olunmaktadır. 

bulda uzun müddet kalmıt ol- Çarla Baker tarafından hücra 
malarıihtimli varit değildi. Hat semtlerin birinde ÇarlsBakerta 
ta belki de hiç lstanbula gelme rafından tutulup hazırlanan kü 
mişlerdi. cük bir eve götürülmüstü. Ka-

Aktam l_ek~iz semada altın ~ıyı yaşlı bir hizmetçi· açmıf, 
adımlarla ılerlıyordu. İki saat Kerime ile Kadriyi evin arka
sonra hava büsbütün kararmış ı sında etrafı yiıksek bir duvar
olacaktı. Onun . i.çin o aktam la çevliri bahçeye götünnüş
Büyük adaya gıdip dönmğe ve tü. Hizme tçi Çarlı Bakerden 
kit yoktu • bahsederek: 

Fettah bunları düşünerek - Çelebi sizin ıreleceğinizi 
kalkıp cami avlusundan dışarı söyledi 
çıktı. Ki.içıik Hanı~ ile itıkı- l Burad~ ~·~e?iğiniz k~da~ ka 
nın nerede bulunabıleceğini tah dar kalabılııınız . Ben ıçerıde
mine çalıtıyordu. Her halde yim. Bir tey lazım olursa beni 
onları bulmadıkça•içi rahat et- çağırınız ... 
miyecekti. Çarlı Baker'in Bü- Kadın bu sözleri söyleyip çe-
yükadadaki evine gitmiş olma kildi: 
lanna ihtimal verilemezdi. Bur Kadri Bey kısa bir aükünet· 
sadan kaçtıklarım herkes öğ- ten sonra: 
renmişti ve bunu kendileri de - Canım, dedi, ıeni bir iki 
pek ali biliyorlardı. Kerime saat burada yalnız bırakaca
Hanımın nerede olduğunu bir ğım. Öyle lazım geliyor . 
öğrenebilse Kdri Beyi bulmuş Fakat bu sözleri söyler söyle 
olacaktı. Çünkü o sırada deli- mez Kerimenin ince pannakla
kanhnın sevgilisini bir an bile rı eller;ne aanldı. 
yalnız bırakmıyacağı asiki.rdı. -Gidiyor musun,Kadri? Ba 

Kadri B. lstabula geİir gel- şına bir feliket gelecek diye o 
mez Kerime H. mı, önceden kadar korkuyorum ki ... Gitme .. 

en y 1 
Deniz lisesi bir müsamere verdi 

(Başı 1 inci sahifede) 
Yarıılar ta.m saat 10,30 da Deniz 

orkestrasının İstiktil martunızı çal

masile ba~landı.. Programın birinci 

numarasını Deniz lisesi talebeleri a 
rasındaki 100 metre yüzme yarış ı 

teşkil ediyordu. 
Bunu Deniz lisesi talebelerinden 

Cemal Ahmet Ef. 1,29 5 10 da birin 
ci ve aene ayni mektepten Hasan Na 
ci Efendi ikinci olarak kazandılar. 

1 

Orta mektepltt arnımda olan ay
ni mesafe üzerindeki yarııı G.S. elan 
Necdet Ef. 1,44 8/ 10 da birinci ve 
Ameli Hayattan Fethi Efendi de 
ikinci olarak kazandılar. 

Kulüpler arasında olan bu mesaf~ 
nin üçüncü yarıtını gayri federe olan 
Heybeli kulübünden Ihsan birinci 
ve C.S. dan Mehti ikinci olarak ka
zandılar. 

Programın üçüncü numarasmı tef 

kil eden 400 nı yüzmeyi Deniz liıe
sinden Cemal A.hmet Ef. 5,39 da 

Bu mi\~abakaldrd&!1 sonra 800 m 
mesafede padılbot yar11ı yapılnut ve 
G. S. Ahmet 6, 3 birinci ve liseden 
Cemal Ahmet 6,4 ile ikinci gelmit· 
!erdir. 

Bunu müteakıp kulijpler ara ınd 
ve 1200 metre mesafede tek çif!e fı

ta yuıfı olmlAt ve Galataaaray birin .. 
ci ve yeırane rakibi Haliç idman ku 
lübü ikinci ırelmittir. 
Beş çifte filika yan1ına Deniz 

harp mektebi ve Deniz lisesi lisesi 
iıtirak etmit ve neticede Deoiz harp 
mektebi 10 dakika 30 saniyede birin 
c:i ırelmittir. 

Bundan sonra iki çifte kulüp fıta· 

lan yarıtı yapıldı ve Haliçlilre rakip 
!eri G. S. ltları çok açarak birinci 
ıreldiler. 

Üç çifte fıta yanıına C. S. Haliç 
l'İrdi ve C. S. arayı çok fazla açarak 
birinci ıreldi. 

Bu yarııtan sonra bir saat yemek 
tatili verildi bu ıuretle müsamere
nin birinci kısmı bitmit oldu.. 

ikinci kıarm üç yüz metre Üze.-in. 
den altı çifte filikalar yanıtı. Bu mil 

ubakaya Deniz liıeıi ile Harp mek. 
tehi ırirdi Neticede lise kazandı. 

Ordek rantı ayrı ya-
pıldı ve sıraıile liseden Hasan Hil
mi, orta mekteplerden Fethi ve ku
lüplerden Bebzat birinci oldular. 

Dipten uzun yüzme yarıtmı lise

den Mehmet 41de44,15 m. yüzmek 
suretile kazandı, ikinci Emin. 

Orta mekteplttdeo Feyzi Atiden 
Hızır 23 de 20,75 yüzerek birind 
Osman 28 de 24, 15 yüzerek ikinci 
ancak bu ikincilik ıaniye üzerine ve 
rilmiıtir. Yokoa meaafeden birinci 
idi. 

Kulüplerden yalnız Behzat l'İrmiı 
va 12 de 13,80 yüzerek lıirind ol
muıtur. 

Atlamaları bu üı; katqori kanıık 
olarak yapmıt, neticede birinci liıe
den 9 ,J>UVanla Avni ildaoi liaaden 8 

··'-~---..... • 1 puvanla Tay,.ip ilçllncii Hseden 6 p11 

Kasımpaıa - Anadolu ma· 
çından bir enstantane 

birinci olarak ve Halda Ef. ikind o

larak kazanmıtlardır. 
Orta mekteplerden Sen BenuTa· 

dan Mehti S,41 5/10 da birinci ve 
G. S. Necdet ikinci olarak kazanmıt 
lardır. 

Kulüplerden Heybeli spordan Ih
san 6,23 4/ 10 da birinci ve G. S. 
Mehti ikinci olarak kazanmıtt<r. 

Arka üıtü yüzmeyi Deniz lisesin· 
den Rami Ef. 2,11 8/ 10 da birinci 
-.e Muzaffer Efendi ikinci olarak ka 
zanmıtbr. 

Orta mekteplerde Kolejden Mem
duh 2,24 J /4 de birinci ve Feyzi Ati 
den Kemal ikinci olarak kazanmış· 
tar. 

Kulüplerde Heybeli spordan Beh
zat 2,18 1/10 da birinci ve ayni ku 
lüpten Mihal ikinci olarak kazanmıı 
!ardır. 

200 metre serbeıt yüzme müsaba 

kaoını Deoiz lisesinden Ali İsmail 
Ef. 312 4 110 birinci ve Hüseyin Hil 
mi Elendi de ikinci olarak kazandı
lar. 

Mektepler ara&ancla Mecdi C.S. 
3,3S S /10 da birinci ve Ameli Hayat 
tan F etbi Efendi ikinci olarak kazan 
mıtlardır. 

Kulüpler arasında yalnız Heybeli 
Spordan lboan ittirak ebnİf ve ka
zanmıttır. 

vanla muzaffer. Son J'Bl1f, yani met 

talye yanıı havanın miloaacleoizliti 
yi.iziinden yapd•mam•ıtır. 

Bunu mütealap bak- heyetine 
va bazı ze ... ta bir çay nrilmit ...., lou 
güzel deniıı: günü bitmiı oldu. 

Futbol 
Kasımpaşa (O), Ana

dolu (1) 
ikinci küme flUDpiyonu Kat1111pa

ta kulübü ile birinci kiline sonuncu
ıu Anadolu takımı dün ıtadyomda 

karıılattdar. 

Oyun f>atladıiı zaman Kaıanpaşa 
hlar faik oynadılarsa da çok 
gol fıroab kaçırdılar, Hatta bir pen· 
altıy< Anadolu kalecisinin kucağına 
attılar, Anadolulular daha müdafaa 
sistemini takip ediycırlardı. Birinci 
haftaym Kaumpatanın Gol fıroatı ka 
çırmasile bitti, oyun çok sert oldu. 
Hakem daima oyunu durdurmak 
mecburiyetinde kalıyordu. ikinci 
devre batladılı zaman bu aoabiyet 
son haddini bulmuıtu.. 

Hakem mecburen çok hatalı oyna 
yan iki K.asnnpatalJ ile iki Anııdolu
yu oyundan çıkardı. Bu aralıl< Ka
ınnpataya bir firikik oldu ve Anado 
!ulular yeıriııe uydanru bundan İ•· 
tifade ederek yaptılar. Bu plün üzt 
rine oyun çıtmndan çıkb ve ~·mı 
P&f& 1 • O mailüp oldu. 

M. o. 

- Merak etme ihtiyatlı ha- ı Kendimizi bir kere vapura at 
reket ederim. Her halde git- tık mı artık ondan ıonra !{ ç 
mem li.zım, çünkü Çarls Baker bir korkumuz kalmaz • 
le konutulacak çok teYlerim 
var. Çok kalmam. 

- Ah Kadri! dıi~mnalann 
o kadar çok ki ... Babam, kocam 
hatta harem ağamız Fettah 
bile sana düşman oldu? Sebebi 
ni. bir türlü anhya:nıyonnn. 
Hatta diyebilirim ki düımanla
rın en tehlikelisi bu Arap ••• Be
nim evden kaçtığımı haber ahr 
almaz İbrahim Beyi derhal pe
şimize düşürmüştür. 

- Kokrma ,güzelim •.. İbra
him Bey bala 1stanbuldadır. İs 
tanbulda bir hafta kadar kala
cağmı kendiıi sonra söylemit
ti, değil mi? 

- Fakat evden kaçtığım an
l&Jıldıktan sonra orası alt ürt 
olmuıtur. Evin hali gözümün 
önüne geldikçe bayağı tüyle
rm ürperiyor • 

Kadri Bey Kerimenin ııol
gun yanaklann<lan öpüp gitti. 

Kerime Hanım bahçede ~ 
kendine kaldı. Bu 11nda bir gü 
vercin gelip bahçedeki bir kirez 
ağacının üstüne kondu. Hafif 
bir rüzgar Kerimenin altınJa 
durduğu nar ağacının al çiçek

lerini kımıldatıyordu.Hava çok 
sıcaktı. Kerime bizar serinlen
mek için evin içine girdi. 

Bu sırada sokaktan geçen bir 
çingenenin çığırtan sesi duyul· 
luyordu: 

- Falciiii .... Fal bakar •• Fal-
ciii. 

Kerime Hanım isitkbalinden 
endişe ediyordu. İstikbalini öğ 
renip enditelerini teskin etme 

1 ğe ihtiyacı vardı . Onun ıçın 
kafesin arkasından kadına 
lendi: 

-Sus güzelim! yirmi dört 
saat sonra Bakerin gemilerin
den birinde olacağız. Gemi bizi 
Büyükada açıklraında bekliyor. J tSıcmeııtJ 
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ROBERT KOLEC 
Kolec kısmı·- Ali mühendis kısmı - Sanayi kurlan 16 
temmuzdan itibaren her perşembe ve cuma gönleri saat 
9 dan 12 ye kadar müracaat kabul olunur. Yerler mahdut 

olduğundan istical tavsiye olunur. 

Deniz Levazım Satınalma ko
misyonundan: 

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

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı 8000 ton Re
kompöze maden k&mürü kapalı zarfla münakasaya konul
muştur. Münakasa zamanı olmak üzre tayin edilen Temmuz 
931 ayının yirminci pazartesi günü zevali saat 11 de talip
ler tarafından kapalı zarf uaulile teklif edilecek fiatlar mu· 
vafık görüldüğü takdirde ihale edileceğinden şartnamesini 
almak isteyenlerin her gün ve vermek isteyenlerin ihale gün 
ve saatinde Kasımpaşada deniz müzesinin umum kapısı üs
tündeki deniz levazım Satınalma komisyonuna müracaatları. 

Kırklareli Vilayeti 
Daimisinden: 

Encümeni 

1 - Bedeli keşfi ( 21740 ) lira 86 kuruştan ibaret Pı· 
nar hisar • Burgaz yolunun 17 + 330-20+ 880 inci kilometre
ler arasında taş ferşiyesi ameliyesini de ihtiva etmek üzere 
yapılacak 3550 metroluk kısmın noksan teaviyei türabiyesini 
ikmal ıose ve 18+ 142 inci kilometrede bir beton menfez 
inşası kapalı zarf uıulile münakasaya konmuştur. 

2 - Münakasaya iştirak edecekler erbabı vukuftan ol
duklarına dair Nafia daireainden muta şehadetname ve tica
ret odası vesikalarım ve sahibi sermaye olup bu gibi inşaat
tan anlamadıkları takdirde inşaahn hitamına kadar rebaka
tinde bir fen memuru bulunduracaklarına daır noterden mu· 
saddak bir l:eahhütname itasına mecburdur. 

3 - Tekliframeler birinci maddedeki sarahat dahilinde 
yazılarak mühürlü bir zarf içerisine konup üzerine talip is
mini yazacak ve işbu zarf teminah muvakkateye ait banka 
teminat mektubu ile ikinci maddede istenilen evrakla bera
ber diğer mühürlll birer zarf içerisine konacak ve işbu zarf 
llzerine teklifnamenin yalnız hangi işe ait olduğu işaret 
olunarak mühürlenecektir. 

4 - ihalenin müteahhide tebliği günllnün inkizasından 
itibaren müteahhit 15 gün zarfında işe başlamağa mecburdur. 

5 - Keşifnameler berayı tetkik ve tasdik Nafia vekileti 
celilesine gönderjlmiş olup 22 temmuz 931 tarıhine kadar 
gerek aynen ve gerekse tadilen iade edildiği takdirde ihale 
muamelesi icra edılecektir. 

6 - Müddeti inşaat kinunusani 932 nihayetine kadardır. 
7 - Şartname ve ketifnamcleri görmek ve ya sureti 

musaddakalarını almak isteyenlerin Kırklareli Nafia dairesine 
müracaatları [lazımdır. 

8 - ihale muamelesi 22 temmuz 931 tarihine müsadif 
çarşamba gllnü saat 15 de Kırklareli daimi encümeninden 
icra edilecektir. 

Kars vilayetinden: 
Yirmi gün müddet ve zarf usulile mevkii münakasaya 

vaz ve keyfiyet ilan edilen vilayetimizin Cıldır kazası mer
kezinde yeniden inşa edilecek olan 34290 lira 70 kuruş be
deli keşifli bir kaymakamlık konağıle bir mektep binası ve 
3 adet memurine mahsus mebaniye talip zuhur etmediğinden 
münakasa m:iddeti münkazi olduğundan 2-7-931 tarihinden 
itibaren bir ay zarfında pazarlıkla yine aynı şerait ve müna
kasa kaymes! dairesinde inşasına karar verilmiş olduğundan 
talip ola'lların ehliyeti fenniye ve vesaikile bedeli keşfin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkate akçesini müstas
baben bu müddet zarfında Kars daimi encümenine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

Şark Malt Hul A 

asası 
Kullanınız. Sütünüzü artt!rır. Çocuk

ların kemiklerini kuvvetlendirir . 

" Tavukçulukta muvaffak olmak ve 
para kazınmak için muılaka bu 

kitabı okıımahdır. 

M. M. satın alma 
komisyonu ilinı 
Ordu ihtiyacı için yerli 

fabrikalar mamulibndan 80 
bin 486 adet kilim kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 29 temmuz 931 
çarşamba günü saat 15 de 
Ankarada merkez satınalma 
komisyonunda yapılacakhr. 
Taliplerin şartname ve nü
muneyi görmek ve teklifleri
ni vermek üzere teminatla
rile birlıkte mezkur komis
yona müracaatlan. (437) 

"' "' "' 
Sökede bulunan askeri kı

taat hayvanları ihtiyacı olan 
arpa kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. İhalesi 20 
temmuz 931 tarihinde saat 
16 da Sökede askeri ıahnal
ma komisyonunda yapılacak
tır. (evsafı hey'etimizde mev· 
cutlur) Taliplerin şartname 
almak ve münakasaya gir
mek üzer~ teminat ve tek
lifnamelerile birlikte mezkur 
komisyona müracaatları. (413) 

*** 
Miliistaki askeri kıtaat ih-

tiyacı için sığır eti kapalı 
zarfla münakasaya konmuf
lur. İhalesi 20171931 pazar
tesi günü saat 15 te Miliata 
askeri satın alma komisyo· 
nunda yapılacakhr. (Şartna
me sureti bey' etimizde mev
cuttur) Taliplerin şartname 
almak ve münakasaya gir
mek üzre teminat ve teklif
?: amelerile birlikte mezkür 
komisyona müracaatları. (425) 

"'"'"' 
Bursa ve Mudanyadaki kı

taatın ihtiyacı olan sığır eti 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 22 temmuz 
931 çarşamba günü saat 15 te 
Bursada askeri satınalma 
komisyonunda yapılacakhr. 
Taliplerin şartname almak ve 
tekliflerini vermek üzere te
minatlarile mezkür komisyo
na müracaatları. 

"'"' "' 
Manisa ve civarındaki 

askeri kıtaahn ihtiyacı olan 
gaz ve sade yağı kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. 
ihalesi 25-7-931 cumartesi 
günü saat 15de Menisadaki 
askeri ıatınalma komisyonun
da yapılacaktır. Taliplerin 
( fartnameıini Fındıklıda he· 
yetimizde görmeleri ) şart

name almak ve münakasaya 
girmek üzere teminat ve tek
lifnamelerile birlikte mezkür 
komisyona müracaatları. 

(442) 

"'"'"' Çorumdaki kıtaahn ihtiyacı 
olan sığır eti kapalı zarfla 
münakasaya konmuttur. İba
leai 25 temmuz 931 pazar 
günü saat 14 de Çorumda 
askeri sahnalma komisyonun
da yapılacakhr. Taliplerin 
şartname almak ve teklifleri
ni vermek üzre temina tlarile 
birlikte mezkür komisyona 
müracaatları. (440) 

Piyango Müdürlüğünden: 

Şartnamesi veçbile bir milyon 
beyanname tabettirileceğinden tab'a 
talip olacakların pey akçelerile birlik 
te 11/ 7 / 931 cumarteoi oaat 15 te 
piyango müdürlüğünde müteıekkil 
tayyare mubayaal komi&yonuna mü
racaatları. 

EMO"S 
. FAUIT1SALT 
f· 'r==--""""'~~ 
1 
Iııkibaz, silıhat auriziniıı · 
menbaidir. Bnnu, altmİf se- 1 

!
' llCdcn fazla muvaffalriyetl' 
ile bttiln dbyada taniami' 
Eao'a "Fıııit Salt" miiıı
tahzarindan sabah Te 

• akfam bir bardaJı: su deru
•llllda Wr lıahTe bflli mil<

''''"'dariııda alarü _ dd'cdiniz. 

"IFnrt Salt"} 
rr. ·ENoıı · 
lahalu.Q• 
ctJbUal 

~ fabrilunua 
allım~ , 

la.r°'8ıklir. 

HANIMEFENDi 
lliçin tereddüt ediyorsunuz? Müziç, nahoş tesirile 
sizi harap eden, yazın zevkinden mahrum eyleyen 
(ter) ipeklilerinizi de çürütmek ve lekelemektedir. 

~ ü ~ Do H ~ N ~ P EH T. ~ l' in 
Bu mahzuru külliyen izale ettiğinden haberdar 
değilseniz liltfen arkadaşlarınıza bir sorunuz. Al
dığımız teşekklirnameler bize, bu müstahzarı, size 
tavsiye etmek cesaretini veriyor. 

Devlet Demiryolları İdaresi İlanları 
Elli ton delikli bakır antrtuvaz çubuğu kapalı zarfla mü

nakasaya konmuştur. 
Münakasa 19 ağustus 1931 çarşamba günü saat 16 da 

Ankarada devlet demiryolları idaresinde yapılaca ktıY. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar komb
yon katipliğiııe vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde 
Ankarada ve fstanbulda idare veznelerinden tedarik edebi
lirler. 

I "' * * 
D. D. Hl numaralı tarifeye tevfikan hususi şahıs ve ya 

müesseseler~ ait sarnıç vağonlarile yapılacak mayiat naklinde 
yalnız benzine münhasır olmak üzere asgari hamule mıktarı 
13 to;: olarak kabul edilmi~ ve mezkür tarifeye bu hususta 
bir madde ilaye edilmiştir. 

•• •• 
BUYUK TAYYARE 

Piyangosu 
6. a keşide 11temmuz1931 dedi 

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

LİRALIK İKRAMİYELER 

ve 100,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

Sose inşaatı müpa 
kasası 

Nafia Vekaletinden: 
Muhammen bedeli 488000 lira olan Malatya ve .Eliiziz 

vilayetleri dahiline müsaclif 20 + 414 kilometre tulün
deki Furat köprliıü varyant yolunun teaviyei tUrahiye, 
imallb smaiye ve şose inşaatı vahidi kıyaıii fiab üzerinden 
kapalı zarf usulile münakasaya konmu9tur. 

Mllnakasa 19 temmuz 931 pazar ğünU saat on beıte 
Nafia vekAletinde yapılacaktır. MUnaka1aya ittirak edecek
lerin teklif mektuplanm ve muvakkat teminatlannı aynı gün 
ve saate kadar nafia vekaleti ıtıüsteıarlığına vermeleri 
lazımdır. 

Talipler münakasa evrakını görmek üzere nafia veklletl 
yollar umum müdürlüğüne, İstanbul ve Malatya bat mühen
disliklerine mliracaat edebilirler. Münakasa evrakı bet lira be
del mukabilinde Nafia vekaleti ,Yollar umum müdürlUiünden 
sahn alınır. 

r Her cemiyet müttefikan 

CILLETTE'i 
kabul ve istimal etmektedir . 

L Her Yerde Satılır 
MÜHiM BİR SİGORTA KUMPANYASI 

Ankarada sigorta ve avarya işlerile iştigal etınek ii~j 
bir acentalık tesis etmek arzusundadır. Esasen eli 
sigorta ifleri mevcut aliikadaranın sigorta rumuzile isli~ 

176 No. lu posta kutusu adresine tahriren milracaatla~ 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhi1 
Merkezi Baş tabipliğinden; 

T esbin ve vesaiti nakliye işletmesi için 390 ton kıl 
kriple kömürü kapalı zarf usulile münakasaya. k.onulııı~ 
Mezkür kömürün bir kısmı Çanakkale merkezı ile Vt• 
baffuzhanesine diğer bir k~smı da ~alat~ merk~zi ile ~ 
merkezi ve tahaffuzhanesme teslim edılecektir. MllOI' 
günü 30 temmuz 931 tarihine müsadif perşembe günU 
14. olar~k tespit e~il~!ş oldu~undan ta~~plerin meık~ 
miıre aıt şartnameyı gormek uzere hergun Galatada 
mustafapa~a sokağında merkezimiz levazım dairesine alvı , 
nakasaya iştirak edebilmek iain de münakasa ve Ih 1 

nunu mucibince ihzar edecekleri teklif mektuplarını d 
kısa vaktinde, evvel komisyona makbuz mukabilinde 
eylemeleri ilan olunur. 1 

iktisat V ekaletind 
100 kilo sulfat dö İstiriknin şartnamesi mucibinoe ~ 

zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. Taliplerin şarlf' 
yi almak üzre şimdiden Ankar~da lktuı~t v~~ileti mil~ 
komisyonuna ve lstanbulda zıraat müdllrluğlinc ınill' 
etmeleri ve münakasaya iştirak için de yevmi ihale .,~ 
temmu:ı: 1931 pazartesi ııününe kadar bedeli muhıı, 
olan (5000) liranın % 7,5 _üzerinden . teminab ile bıf 
teklifnamelerini mezkür komısyona tevdi eylemeleri ve f . 
mezkürda saat 15 de de komisyonda hazır bulunmalı~ 
olunur. .../ 

Tütün inhisarı Unıt. 
1 

mi Müdürlügv ünden: : 
J 1 

Muhtelif ebatta (130) edet evrak çantası yaphrıl•'. 
iki motör ile iki sandal satılac&kbr. Çanta nOmunesjııJ 
mek için Gal~t~da müb~yaa.t komisyonun~ ~ot~r ve ili' 
larl görmek ıçın de Cıbalı levazım müdirıyetine Pi ı 

edilecektir. Taliplerin çantalar için . (60) ve Motör "3ı , 
dallar için (18) lira teminat alı:çelerıle beraber 27-7-9 
zartesi günü saat (10 1/2) da Galatada mübayaa koı' 
nuna müracaatları. 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata 

Köprübaıı B. 2362; şube 
acentesi: Sirkecide Mühllr
darzade ham 22740 

PiRE-İSKENDERlYE P. 
(EGE) 14 Temmuz Salı 

10 da Galata rıhhmından 
kalkacaktır. 

TAVİL ZADE VAPURLARI 
A YV ALIK-lZMlR POST ASI 

~a~!~~~~-f- :artesi akşamı 
saat 17 de Sirkeciden hare
ketle Gelibolu, Çanakkale, 
Ayvalık ve lzmire azimet ve 
Çanakkaleye uğrayarak av
det edecektir. 

Yolcu bileti Tapurda da 
verilir. 

Adres: Y emi9te Tavilzade 
biraderler telefon iıtanbul 
2210 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurran 

Karadeniz postası 

SAKARYA 

12 T~=uz p AZAR 
gUnU akpmı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zon
guldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Ri
ze) ye azimet· ve avdetle 
~ni iskelelerle (Görele ve 
Unye) ye uğrayarak avdet 
edecektir. Fazla tafsilat 
için Sirkeci Meymenet hanı 
altında acenteliğine müra
caat. Tel. 22134 

En son terak
kiyatı fenniye 

üzerine 
yapılan 

Edison 
mürekkepli 
kalemlerini 

tercih 
ediniz 

Depoauı Babıill 

caddeal Afitap 

matazası No. 
109 Mehmet 

Sadık 

JI 


