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1- F.ınartan herkes kendi 
cemiye tin e ır;lre c ,.ı.ı .. 
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4 Uncu ıahllede: 
, _ ft'ltk. 

2 lll kAy • 

lmanya 
- .. -

encümenini~ ilgası mesele o:ıl' 
·ntd' 

• 
ersı 

ııııı - ·d 'h .. ~.., Son Almanya eraı em go-
ıll' ümüzü dört açmalı, hem de 

~. ı.imhuriyet idaresinin mali po
f,;~ tikasmdaki isabetini her va

andaşa hatırlatmalıdır. Alınan 
eni haberlere göre, Almanya 
aziyeti hi.li. eski vehamet ve 

el ehlikesini muhafaza ediyor. 
hada siyasi ve mali vaziyette 
i istikrarsızlık, her gün daha 
iyade şiddetleniyor. Esasen 
ri.zı görünen hastalığın öyle 
sit ve muvakkat tedbirlerle 
avi edilmesine ihtimal veri· 

~mezdi. Her halde Amerika ve 
', ~vrupanın radikal karar ve ted 

· !erine ihtiyaç vardır. Alman 
da vaziyetin vahim olduğu 
hakkaktır; fnkat mu~akkak 

lan bir şay daha ~.ar ,ki, 0 • da 
memleketin katı hır felake 

e sürüklenmesine diğer devlet 
'n seyi rci kalamayacaklan

lır. Ortadaki dava, yalnız Al
ııan davası değil, bütün dünya 
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meselesidir, Avrupa ve A
ııerikanın siyasi ve içtimai re
. İ meselesidir . Medeni devlet 
et-in hiç biri maddi menfaati 
Çin bütün bir medeniyeti tehli 
:eye maruz bırakamaz. 

Yüzme yarışları dün 
rede muvaff akiyetle 

Büyükde- ............................................................................................ 

• Hadiseler yeniden göıterdi 
:ı, dünyadaki buhranı en ziya-

artıran amillerin baıuıda 
ıeynelmilel borçlar meselesi 
rdır. Vakıa fertler için oldu
gibi milletler için de borç, 

l..ima borçtur. Yani mutlaka ö 
esi lazımdır Ancak öde. 

ile mecburiyeti yalnız hüsnü 
ıiYetle değil, daha ziyade tedl 
e kabiliyetile alakadardır. Bu-
rağnıen, alacakWann en az 
arı dikkate aldıktan şey bu 

biliyet meselesidir. 
iki g'.in evvel, Millet Mecli
de bütçeni:t müzaklV'eti es
sında, muhterem bir k:ıç meb 
, etrafımızda ceroya~ eden 
diselerden ders almak ve bi
e?a~eyh borçlar meselesinde 

ı hır hattı hareket ittihaz et 
ek lazım geldiğini söylediler. 
zıları da harici borçlan öde

ek için bütçeye konan para-
• • meınlel<etin daha mühim ib
IYaçlarına tahsis edilmesini 
eklif ettiler ş·· h k ki . up e yo , 

edildi • 
ıcra 

~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~ 

Beylerbeyi kulübü yarışların her . safhasında pek 
büyük varlık gösterdi ve çok takdıre mazhar oldu 

Mevsimin ilk resmi yüzme yanı· 
lan dün Büyijkderedcki yüzme ha
vuzlannda yapıldr. 

Y arıılara ııegmeden evvel memle
ketimizde yeni bir ıey olan yüzme 
plain.inden biraz bahaetmek i•tİyo
rum. Buraaı oldukça büyük fedakar· 

lıkla vücude ııetirilmittlr. Bu vadide 
oalihiyettar aiızlar bu yeni eserin 
Avnıpadakilerine yakın hattll bazıla 
rmclan yiiluek bile oldufunu aöyle
clller. Ezcümle hakem Ahmet B. ba· 

na dedi ki: "Bu bizim pİıİıı benim 
gördüğüm Viyana ve Peıte ı,ılıinle
rlne faiktir..; b.ilhaısa atlMI! kuleoi 

mükemmeldir. Bunu Dııemfeie6ıiı&e 
kazandıranlar çok faYBDl tebriktiı:

ler.,, 

Gazi Hz. 
Ankara 17 (Telefon)

Gazi Hz. pazar günü Halk 
evinde tarih encümeninin 
bir içtimaına riyaset ede
cekler ve pazartesi günü 
lstanbula hareket bugrıra
caklardır. 

Gelecek 
Tayyareler 
İçlerinde Fransa'nın 
, tanınmış 

tayyarecileri var 
Fransız Hava nezareti tara

fında tertip edilen hava turne
sine iıtirak e ._........,,, 
den tayyareler i 
ki gün sonra ıeh 
rimise gelecek
lerdir. En es· 
ki ve en ına 
ruf tayyareciler khl •. terem millet vekillerini bu 

. ıf Ve mütaleaya sevkedeo 
~1 ı!ler; hiıleri ve infialleri de

dı. Onlar; memleketin ihti
~ç.lanndan, memleketin geçir 
ğı mütkülittan ve nihayet 

ka memleketlerde olup bi
feyl~~eı_ı mü!hem olmuı

d.ı. Reuunın lısaııile hükU. 

Mlisahalralar oldukqa muntuam 
oldu ve etraflanncla eplce alaka u
yandırdılar. Y alna tertip heyeti ha
vuzun etrafındaki intizamı muhafa. 
za edemiyor ve herkee bunda top
lanıp müıabalıalann lntizamnu ha. 
leldar ediyordu. 

den Jeneral de 
Goys'un kuınan 

_____ _;s~aı~ıme=.....:=:::!..f.::.::.=:;;.;;.;...-":'.="-:--::-J da ettiii bu fi-

l !o ıehriıniııe ııel 

tın v~rdiği izahat dai~eıinde 
ea~lenın nasıl kapandığı iıe 
lumdur. 

Osmanlı borçları meselesin
.~~~~lıların tezi ıudur: 
h urkiye, her şeyden evvel 

er feye tercihan ıaltanat 
• 1~çla~ı ödemelidir. Buna ka 
•Yetı de vardır ı 
Bir defa alakad~rlar kani ol-

• nlar ki, kendileri haklannı 
r an evvel almakta ne kadar 
ddetli bir arzu besliyorlarsa, 

larımızdan bir an evvel kur 
lmak için aynı derecede tid
tli bir arzu ile miıtehaasis bu 

• uyoruz. Marifet, bıkmadan 
Yürütmektir. 
Unutmamalı ki bizi mütkü

ta ıokacak her hangi bir tar
ha!, bizzat alacaklıların da 
yhindedir. Yalnız Almanya 

iaali değil, bizzat kendi büt
mizin arzettiği vaziyet bile, 
rçla~ politikamızı çok iyi i
h edıyor: Geçen sene 220 mil 
n lira varidat olarak teıbit 
tiğimiz bütçemizi bu sene an
k 190 milyon üzerinden tes-
edebildik. Bunun ne kadarı
tahakkuk ettireceğimiz de 
rı bir meseledir. Bize diyor-
ki: "Milli Müdafaanızdal\; 
kteplerinizden, nafianızdan 
İniz ve borçlarınızı mutlaka 

• • 1 
eyınız.,, 

öyle bir teklifi hiç bir mil
' hürmetle dinleyemez. Bu 

ifin başka suretle ifadesi: 
tihar et! ten ba§ka bir fey de-
Öir. Halbuki. milletler için. 
1 olan ölmek değil, yaşamak
. Hiç öd yemeyecek bir hale 

Eğer tertip heyeti selecek müsa
bakada hakemlere ve sazetecilere 
mahıuı birer ayrı yer yaptırır wı 

havuz etrafında yalnıs alakadarları 

bıralııroa yarıılar buııilnkünden çok 
daha intizamlı cereyan eder. Gaze-

( Devamr 5 inci sahi/ede) 
--·-··········································-

23 temmuzda başlamak 
üzre bir 

Tenis turnuvası 
tertip etti. Bu turnuvaya 
dahil olmak isteyenler kayıt 
ve iftirak şeraitini iç sabi
felerimizde okusunlar. 

...................... ,. .............................. _ 
gelmekten ise, hem ödeme ka
biliyetini muhafaza etmek hem 
de bu kabiliyet niıbetinde öde
mek alacaklıların menfaatine 
daha uygun gelmez mi? 

Almanyadaki buhrandan u
ııari ıu dersleri almalıyız: 

Hariçten medet ummamak. 
Muhayyel iıtikrazlara bel bağ 
lamamak. V akıalan realist bir 
zihniyetle gönnek. Devletçe, 
resmi ve hususi müesseselerce, 
azami aa'y ve tasarrufa itina et· 
mek, hatta hususi hayatımızda 
da buna ayak uydurmak. .. Muh 
tem~! buhranlara, muhtemel 
tehlıkelere karşı bu esaslar da 
hilinde ıimdiden hazırlanmalı· 
yız. Sel ~mete götüren başka 
yol, yoktur. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

\ meden evelBrük Co,,. 

sel, Amaterdam, JCopenhak, 
Oılo, lıtokholm, Oti, Revel 
Rijla, Kovno, Vartova, Lem
berg, Bükreş ve Belgrada uğra 
yacaklardır. Tayyareler en son 
indikleri ıofyadan ıehrimize 

. gelmektedirler. lstanbulda iki 

Köprü dab:ıları ii•tilnde rıguganlar 

Dün gene Istanbul 
Sıcaktan bunaldı 
Hararet gölgede 33ü bulmuştu 

Dün İstanbul mevsimin en aı 
cak gününü geçirdi dense yeı-i
dir. Maamafih dün cuma ol
mak itibarile herkes kırlara, 

sahillere çıkını§ ve şehir adeta 
boşalınıştı. Dün hararet gölge 
de 33 dereceye kadar yüksel
mi§tİr. 

Fakat rasathane temmuz a
yında bu hararetin İstanbul i
çin fevkalade sayılmayacağı 

fikrind<:dir. 

Rasathaneye naz•ran 1912 

senesinin haziran ayının l 7 inci 
günü lstanbulda hararet 39 de- 1 
receye, temmuz ayının ikinci 
günü de gene 39 dereceye çüc. 
mı§hr. 

1915 senesinde İatanbulda 
bu haraı et daha fazla hissedil
miş, o senenin may11ının 8 inci 
günü tehirde 34 derece hararet 
kaydedilmittir. 

Rasathane mayısta 34 dere
ce hararet kaydedilen bir şehir 
de temmuzda 33 derecei hara 
reti fazla görmüyor. 

(Devamı beıinci aahifede) 

Meclisin tarihi 
Celsesi 
Şu halde vazif•nin en biiyülu ve

rilen kararı sonuna kadar götUnnek 
ve ıonuna kadar yurütmek ~e reji~ 
mi muhafaza etmektir. Nil•ayct e
fendiler; devlet otoritesini büti.ın 

mina ve tümulile memlekette tat
bik etmektir. Y okıa bet on kitinin 
hürriyeti kelam namına çürük, oa- , 
kat yazı yazacağız diye feryat etme 

(Devamı Sinci sahifede) 

1 

(Polis t!Cnt!bi yanlıt1sicilt!rİ mt!mlt1'1.•t

tt!n !ovuyor. Yultard~k.i 11damlar fimdİ· 

ye ita.dar hudut hariciııe de/Nill!tılt'tdir. 

Ya.rı.u ıı; $ahilt!mi.ıdt!dir.) 

Aşka dair ne dütünüyorsunuz? 

Selami izzet Bey 
ne söylüyör? 

İzdivaç, aşkı öldürürmüş sözü. 
aşka hasret kalanların 

aydurdukları bir masaldır 
Selimi izzet Beye: "Aşka 

dair sizinle de konuşaca~ım,, 
dedim. Sel§mi Bey, her zaman 
ki neşesi ile: 

- Salahaddin Bey, dedi, ha 
va çok sıcak ... Bu sıcakta ko
nuşulmuyor. Müsaade ediniz 
de, suallerinize yazı ile cevap 
••tıreyim. Gece evimde yanır, 
sitıe gönderirim, olmaz mı? 

- Nasıl isterseniz? diye ctı
"ap verdim. 

SellJmi Bey dün cevaplanm 
gönderdi, aynen ne~rediyoruz. 

M. Salahaddin 

- Atk ... garip deAil mi, ba
naı 

"Atka dair konutacaAız,, de
di4iniz zaman birdenbire hatı
rıma, muhaaara altındaki bir 
kaleyi kurtaran Katerina geldi, 
Baltacı Mehmet pafayı düıün
düın. Alev alev yanan Moıko
va'nın kartısında, aç, çıplak, 
muztarip ordusunun hattı ric'
atini temine çalışan Nopoleon' 
un, gö:derinin önünde Marie 
Louise'i canla ıdırmasını tahay 
yül ettim. Suriye'den Mısır'a 
Mısır' dan İran hudutlarına da
yanan Y avuz'un §U mısraı işte 
dilimin ucuna geldi: 

"Sir/~,. p~nçeı kahrımda olurlı tn 

lrrzan. 

Politika 
Dil Kavgası 

Bizde hiç bir zaman lisan mü 
nakaşası eksik olmamıştır ve 
en aşağı daha iki neslin kala
sını yoracak ve başım ağrıta
caktır. 

Bütün kavgalar arasında li
sanm yürüdüğü yol nedir? Şi
nasi Namık, Kemal'den bugü
ne doğru bakınız: Bu gidiş, 
her şeye rağmen. üçüz '!_ilden 
tek dile, osmanlıcadan t!'rkçc
ye doğru bir tasfiye ve bır kur
tululj hareketidir. 

Bu tasfiye ve kurtulu.- hare
ketinin başrnda ve önünde bu
lunanlar, hervakit sağ ve geri 
ateşine uğramıştır/ar. Sağ Vl' 

geri münakaşacı/ara kuvl'et ve 
ren şey, o günkü zevki, o gün
kü alışıklığı, o günkü k elime 

Seltfmi lzztlt Beg 
Btni bir aöıleri abuya ztbuo ıcti 

lelelıl .. 

Ben size aıka dair ne ıöyliyo 
yİm. Dünya dünya olalıdanberi 
•tka dair söylenmedik söz kal
dı mı? Dünyanın hakimidir do 
ıem, yeni bir fCY ıöylemiı olmı 
yacağım. Milattan bet a11r ev
vel yaşamı§ olan filozof Anpe
dokl aşk için: "Nizamı aleme 
kumanda eden kuvvettir,, de
mit. Hilkatin İnsanlara bah~t 
tiği en büyük vektir de.em, ha 
kim Epikür'ün aözünü tekrar 
lamış olacağım. A1kın aıraaına 

(Devamı ikinci sahifede) 

Falih RIFK.l 
ve cümleyi siper olarak :ılma· 
/arıdır. Fakat şu da doğruduı 
ki, her inkilap hamlesinde ol
duğu gibi, lisan kavgasında da 
zafer her vakit sol'un olmuş

tur. 
"Yurt kelimesini hicveden 

Silleyma~ Nazil'in nükteleri 
henüz: sağ denecek kadar ya
kındır ve 0 zaman herkesin ağ
z:rnda idi. 

Halbuki .şimdi Türk yurdu
nun tatarca zannolunan türk
çesi, bugünün ayıklanmış tiirk 
çesine "Serveti Fünun., v ,• 
"Malumat,, osmanl ıcala r ı ka
dar uzaklaşmıştır. 

Zevk 
1ştikaklarda Türk kcikii bı

rakılıp Arap ve Acem liıgeti 

( Lıitlen sahifeyi çeviriniz) 

• 
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HARiCİ HABERLER •• 
l\o: 63 Yazarı: M. Yavuz Mark buhranı ne safhada? 

a 
şte karşwsında muzaffer bir ordu, 

izcnns' a doğru gidiyor .... 

Vaziyete ve gelen son telgraflara bakıhrsa şimdilik 
buhranın önüne geçmek mümkün olmuştur 

u ·" h yalı f:OZÜmim 1 göndndi? Halkı tamtıraklı Panik M.Mac Donald Gandi ve 
Geçti gibi ! ---- Hint kumaşı 

Berline 
ö r ı;ıtrı'y r .• I le, kar- sözlerle iğfal ederek, meseleyi 
ş n b'r ~t.za · · o u, Bi· derhal yatıştırdın. Fakat, emin 
za s.ı <!c.ğru yü-ü. or. Hrısto. ol ki, bu ihanetini cezasız bı-
s •ri kurtar!,, rakmıyac.ağız!,, 

y so ' .n e b şladı. françez, papaslann linclen 
r y ha!kı, ı ı ara uun bu b•n müşkilatla kurtulmaştu. 

P. o inde çok nutecssirdı. Muverrih Fraı;ıçez, bu hadi-
u nıs öliınc.!ye I< c.ır, sa- seden sonra, (Kostantin) e ha

f.' • 'a hiç kımse sarap içmedi. ber gönderdi: 
1\} n otw: b;rinci günü taç ve "- Keşişler saltanatına ni-
t tıtın veda etti. hayet v~rnıek için, bir an ev-

B 'zans baştan b~şa matem ve! payitahta geliniz. Sultan 
idncleydi. Murattan iltifat gördüm ve hu 
. Klis çanla;, günlerce inledi. zurumuzu ihlal etmiyeceğine 

Rızanslılar, Yuanis kadar mem dair kendisinden teminat al
leketi müdafaa eden, inatçı ve dım. Keşişlerin ifsadatile hal
mücadeleden yılmaz bir impa- kın galeyana gelmesi muhte
rator bulamayacaklarını bili- meldir!,, 

yorlardı. Kostıı.ntin o sırada (Lake-
Yuanis Peleologos'un yerine demonya) da idi. Françez'in 

geçecek oğlu yoktu. mektubunu alınca Bizans'a 
Oc karclesi vardı : Kostantin döndü. (1450) 

D ragozes, Ôimitrios, Tomas. Kostantin'i Bizanslılar çok 
T eodoros kendisinden bir az parlak merasimle istikbal etti

e,-,el ölmüştii. Saltanat hakkı ler. Meydanlarda oyunlar ve at 
en büyük kardeşi'" Kostantine koşuları y-apıldı. Gençler gün
aittı. lerce Vlakerna önünde tarkı-

---.---
Almanya buhrandan 
kurtulacağa benziyor 

LONDRA, 16 (Hususi) -· Lon
drada büyük bir tahavvül vardır. Pi 
yasa tamamile değişmiş ve hugtinün 
sükU.netle geçmesi korku bulutlarını 
dağıtmı~tır. Her tarafta nikbinlik 
hükümfennadır. Mark piyasası Lon 
drada hemen hemen tabii hnlini al
dığından markın düçl\r olduğu buh
ranın geçiıtiğine kanaat vardır. 

Almanyadaki hadisattan soma bu 
gün umumiyetle lngiltere bankası

nın faiz miktarını yük•elteceği bek
leniyordu. Fakat lnıiltere bankası 

faiz miktarını değiıtirmemiş ve bu 

hal bir itimat iıareti olarak kabul 
edilmctke ve Londrada memnuniyet 
le kar1ıl:ırunaktadır. 

Rentenmark çık 11rılmıya cak 
BERLIN, 16 (A.A) - Hüklınıet 

yeni bir Rentcnmark ihdası projesini 
terketmittir. 

Bu esnada ortanca kardeşi lar söyleyerek İmparatoru al
Bir kararname, altın karşıt ık nisDimi t rios, tahta kendisini daha kışladılar. 

. betinin icabında yüzde 4 dan yüzde layık görerek saltanat iddiasın Kostantın fevkalade sulh ve 
30 

. di ·ı · · t 
d b 1 1 k a ın .. ı mesane mezunıye ve.r-

a u unmuş ve orta ığı arış- süki'ınet taraftarıydı. 1 k . k t f' tı "' 
7 

d ot. 8e 
• b 1 F k h B' , 1. ·ık .. F n>e te ıs on o ıa nı .o en 70 tırm;ı.ga aş amıştı. a at , a a ızans a ge mce, ı ıtı ran k ktad R · hba k' d"' · ti 

li Kostantini istiyordu. Kostan '1 .. ·· k ld çı arma ır. en n a ovız · çez e goruşme o u. t' · · h' h kk ·ı · t' care ırun ın ısar a ı ven mı~ ır. 

tin, Dimitrios gibi atılgan Vit Yeni imparator, Sultan Mu- · 
mücadeleci değildi. Bilakis ha- radın dostane muamelesinden Almanya maligcsinin 
lim, sulhperver bir gençti. emin olduktan sonra, derhal ihyası programı 

Kostantin tahta geçer geç- Papa Betioci Nikola'ya bir LONDRA, 14 - Bale'den bildiri! 

Gidemiye Gandi Londra'ya ne 
kıyafetle gidecek ? LONDRA, 16 (A.A) - Ndmfar 

meclisinin Pazarteıi günü içtimaa 
• 

davet edilmesine ani ıurette karar 

verilmesi üzerine M. Mac Donald, 
eBrline gitmekten sarfı nazar etnıiş 

tir. M. Hendcrson, bu içtimada ha

zır bulunmak üzere Londraya diine 
cektir. 

LONDRA, 14 - Gnndi Hindis
tanda ısrar ettiği gibi Londr•ya Yu 
\".arlak ma!a konferan.;ına da gelir .. 

----··----
İstikbalin evleri 

LONDRA, 14 (A.A) - Yeni bir 

ketfe eöre evler aıitkarbonikli mik- İ 
ropları öldürücü bir madde ile inta e 1 

dilecektir. Sanayii kimyeviye cemi
yetinin yarın ellinci seneyi devriye· 

sini idrak etmekte olması münaıebe . 
tile Londra Mevaddı kimyeviye fab
rikasında bir ıorgi açılarak halim 1 

kimyanın ameli faydaları gösterile- 1 

cektir. Serııide ayni zamanda Bakep 
te tesmiye olunan bu yeni n1a.dde· , 

den mamul muhtelif renklerde ev et 
yası tavan ve döşeme nümunelcri ile 

türlii türlü tezyinatı mimaı·iye let· 

hir olunacaktır. 

Bülücistanda bir 
isyan hareketi 

BOLICISTAN, 14 - Bin kadar 
bedevi Zhob postanesine hücun1 et-

mez saltanatına daha ziyade mektup yolladı ve Roma kilise diğine eöre doktor Luther beynel-
kuvvet vermek için, Sultan Mu milel banka direktörleri meclisine mittir. Üzerlerine gönderilen atlc.n ', 

sine sadakat gösterdi . k t d • •-- • mu affak G :ıntli radın da muvafakatini ka:ı:an· K . h . . methur iktisadiyun tarafmdan tan· uvvet ussa 1 agı~-ga v 
mağa çalıftı. Müverrih Fran- ostantın ta ta yeını geçtı- zim edilen bir (Alman lngil•ere ıs-1 olmu,tur. Maamafib asayit ve sükun 
çe:r'i Edimeye yolladı ve ği zaman çok mutaassıptı. Ro- lah) planı arzetmittir.Maamafih her henüz tamamen iade edilememi~ ol-

ma kilisesinin emir ve arzusu · kendisinin Bizans İmparatorlu- şeyden evvel Almanyanın lngiltere, duğundan Zhob havali11 tayyare ne 
ğunu tasvip buyurmasım Su!- hilafında hiç bir ıey yapmak Franıa ve Amerika ile bazı si1bsi zareti altında lıulundurulmaktadır. 
tan Muraddan rica etti. istemiyordu. Fakat, bu wafer 

de oradaki halk kiliselerin birF rançez, Edirnede, İkinci 
Muradın huzuruna girdiği za. 
man: 

'·- Bizans'ın yegane hamisi 
~üyük Murat!,, 

Diye söze batlamıştı. 
Sultan Murat bu nezaketten 

çok memnun oldu, F rançez'i 
gayet nazikane kabul etti ve 
(Koatantin) in saltanatını der
hal kabul ederek, hediyelerle 
Bizans'a gönderdi. 

!eşmesi aleyhindeydi. 
Floransa meclisi ruhıuıisin-

de herkes rum.Iardan o kadar 
nefret ediyordu ki, Papa men
fi cevap vermeğe m:?Cbur ol
muştu. 

Betinci Nikola, Koatantin'e 
şu mektupla, çok fena bir ce
vap vermitti: 

muahedeJer aktetmeıi IUım gelece

ği herke• tarafından tahmin edil
mektedir. 

Alınan tedbirlerin neticelari 
BERLIN, 14 - Son panik gün-

terinden sonra Almanya kendisini 
buhrandan kolayca sıyı:rıverect:k gi

bidir. Ve buna hükumetin ve Dar-
m•darter banka .. borçlarına tekef
fül etmesi çok yardım etmiştir. Hali 
hazırda Rayifbanktan başka depozi
to olarak mevcut marklara mukabil 

Müstakil Katalonya 
BARSELOl'IA, 14 - Katalan 

meclisine Katalanya.n·:ı ispanya da .. 

hilinde iotiklili verilme•i hakk•nda 

vaki olan teklif hpanya Cümhuriye 
ti için bir tehlike tetkil etmektedir. 
Bu teklifin teraitine eöre hidematı 

askeriye gene Madrit hükumeti na 

mına oJacak ve hariciye giimrük ve 

vergi iıleri de cümhuriyet kanunları 

na göre halledilecektir. 

ken Hint k .. aıı gi.ymekte r;>rar e 
derıe nahoı vaziyetlerin tah;ıtldüs e 

deceği söyleruncktedir. 

BOMBAY. 14 - Royter aıensı 

bild'-.,~yor: Gand1 gazeteslnde. ~öyle 
diyor: Hint k 'Jmaıı hayat~mizın uz
vi bir iıtiha~ , :r. Bil3tcft:kkü,· :_?el-
miştir. Londrıı)a ı;rittiğim zaman da 
iklimin mÜ,3.adesj dahilinde şin~diki 

elbiseme bir şey ili.ve etmem:~:li l.1ir 
vazife telakki edeceğim. Ben ma· 

deinki Londrada da Hindi1tanı :.ean 
sil edeceğim, binaenaleyh Hindistan 

hların giydikleri ı:ibi giy ::-ımel:} İm. 
T em•il böyle olma!. dır. Yoksa ko11-
grenin yart çıplak ve aç in.:.<1nlar1 
temsil etmesine akhrn ermİyGr. 

• • • Muamele vergzsı:q.ın son 
ANKARA, 17 - Muamele vergi· ı rr.: liı! .') 1 1 ' • -

si liyihRsı önümUı:deki hafta içincle scselcı-i 1 v....r _ den mı"' f t 
muhtelit cnci:mi;;nde tetkiki mütea- 1 \'8 1vet ~'"'dir, 

k.p mC<'lisin t-'?y<'lİ mumiyesinde 1 V~rgı evaJr!ı ir · :lıııi 
n1ü .. ııkcr olunac ı.kt r. Son şekil mu- riç olara t y lnız ~ :ıl c 
harrik kudr<tlen 10 beygirden n~-, i> edilcrel, al ··~ralctır. 

ğı olan mu ssescler1 s nel k nıua ni.sbeti de b:.ı csa;.ıa müs 

Matbuat kanun lagıhasıı 
diğer bazı mühim 
ANKA ~A, 17 ( feldon) - J ya mal k meye veril

~atbua·t-~anun. lfiy~ha•ı .ın ih- I Duruşmanın sonunda 
tıva ettır:ı ve dun bıldır medı- umumi hemen iddi 
ğim diğer ahkamı şunlardır. ' serdedece! tir. İşin dıe 

Devlet işhrine dair yapıla'l mütalearı istilzam 
neşriyata ve~il;n ~~vapların ta: nihayet üç günde miıl 
mamen v~ bıla mutalea dercı lebilecektir. Ağır ceıa 
mecburidir. Dercedilmezse mea telzim mevattan dolayı 
ull«~in her birinden 50 liradan mei asliye mahkemesi~ 
200 lir.aya kadar cezayı nakdi a 1 kt. Ad b .. fi 
1 1 t ece ır. a a muna 
ınaca t ır. 

Muhakemeleri safahatı neşro 
lunan davaların iktiran ettikle
ri hükümlerin de aynen n~şri 
mecburidir. 

Kanun ve nizamnamelerin 
resmi gazetelerde aynen neşri 
memnudur. 

Resmi tebliğler hemen ay
nen ne~rolunacaktır. Gazete 
veya m;'!Cmua satmak isteyen
ler zabıtaya müracaat ederek 
hüviyetlerini bildirecekler ve 
satarJcen umumi adaba riayet 
edeceklerdir . 

Devletin nüfus ve kuvvetini 
düşünerek ve mali it;barını sar 
sacak makale ve haberler nef
ri memnudur. Aslı olmayan, 
musanna veya muharref haber 
!er neşredenler tecziye oluna 
caklardır. 

Hakkındaki mahkumiyet kara 
rını gazete veya mecmua niha
yet il.:inci nüshasında aynen 
neşre mecburdur. 

Hakuet suçlarından dolayı 
hazırlık tahkikatı yapılmaya
caktır. iddianame müddei umu 
mi tarafından doğrudan doğru 

tehcen netriyatı havi g 
müddei umumi tarafınJ 
!attırılacaktır . 

Devlet veya hüklı!O 
bunlara mümasil otorit 
daireler hakkında hallı 
da yanlıt takdirler vii 
rerek, bunlarm nüfuz fi 
rını kıranlar asgari altı ı 
se ve nakdi cezaya ıo 
olacaklardır. 

Dil Encüıne 
Meselenin f ırk' 

müzakeresi muhtel 
ANKARA 17 (Telef' 
~ecliste bÜtçeden ta~: 

nın ılgası takarrür edeıt 
cümeni meselesinin fırl<' 
zakere edilmeıi ihtimali t 

Valilerin salcihif 
kanunu layihBs 

ANKARA, 17 (Tel~~. 
Valilerin salihiyetleriıı1~ • 
.~e dair olan layihanın ı 
reıi tetrinisani içtinıatP 
mıştır. 

Aşka dair ne düşünüyorsunuı? 
(8aşı 1 inci sahifede) ı dolatm, imkin bulun•. , 

gOr•? tarifleri vaıdır.. Sırasına odalarının ~a~tar deh~ 
ffÖi'-! Sokrat taraftarı oluruz, bakın. Ne bılayım beo, P

1
, 

kabadayı ke3iliriz, Eflatun olu göz gezdirin, danıeden\J 
ruz, semalarda kanat gereriz, kat edin, kalabalık me' 
Aristot'a uyanz, tabii bir çift- gözleri gözünüzden lı~ 
!eşme addederiz. Fakat insan- ym ... Her yerde hazırı ... 4 lar oldum olasıya Anpedok- dır. Orhan Seyfinin dev 

' . 
Iist ve Epiküryendirler · bı: ıt 

Filvaki Alman filozofu Leib- "Aşi b•nzer biraz ill.blaJ1 

niz ile Descarte atkı zemzemle Ben layik değilim, ,~ 1 

yıkadılar; Rönesans edipleri o- ~~a ~şk huıusun~• i 
nu kah kanatlandırıp cennette Dınsız aşık olamaz ki·· 

Bizanslılardan bir çoktan, 
ltostantin'in bu hareketinden 
memnun olmamışlar ve mille
tin aldatıldığını ileri sürerek, 
balkın efkarını zehirlemek iste
mişlerdi . 

"- Floransa ruhani meclisi, 
müracaatınrzı maalesef hüsnü 
telakki etmedi. Şimdiye kadar 
(Bizans) a kaqı gösterilen 
maddi ve manevi fedakarlık
lar, tarih müvacehesinde bize 

ecnebi parası veren banka kalmamış 
tır. Bunun bir neticei tabiiyeıi ola
rak mark bir lneiliz lirasına muka· 
bil 20/20 olarak kalmıt ve daha faz-

ıeref vennekteo çok uzak ne- la sukut etmemi,tir. 

Filistin'in yeni fevka
lade komiseri 

FiLiSTiN, 14 - Müddeti intiha-

İngiltere ve Hindistan 
arasındaki borçlar 

BOMBA Y, 14 - lngiltere 
ile huri yaptılar, kih batına duvak şığın ilihıdır. . ıfll 

ve tel takıp gelin gibi tahtta o- - Sevmek mi se\'11 e 

F rançez, Edirneden geldiği 
zaman, halk arasındaki dediko 
duh.rı işitince, Ayasofyada bir 
nutuk irat etti: 

"- Yeni imparatorun bu ha 
reketi akla, zamana gayet mu
yafıktır, dedi, esasen Bizans, 
bundan ıonra Türklere haraç 
güzar olacaktır. Son zamanda, 
İmparator Yuaniı bile Türkle
rin emrine tabi idi. Sultan Mu
radın Macaristan seferinde, 
Türklerden emir alır almaz, as 
keırlerile beraber türk ordusuna 
iltihak etmenıit miydi? Bu va
zifeye sadık kalmak, bundan 
sonra, Bizans İmparatorları j. 

çin yegane halis çaresidir . ., 
Müverrih Françez'in b'-' nut 

ku halkı tatmin etmİ•ti. Her
kes sükünetle c.lağıldıktan son
ra, (Aya•ofya) daki papaslar, 
F rançez,i çevirdiler, kilisenin 
minberir.de bir saat kadar ha
pis ve istintak ettiler: 

"- Kostantin seni, Türkle
re satılmak için mi Edimeye 

esas tutulduktan sonra, Türk
çe artık yaşamaz olmuş, keli-. 
nıeleri ve edatları donmuş, ka
lıp ve kılişe haline gelmiştir. 

Bu devirde "müsellesi kei
mülzırviye .. ve "zusemaniyetül 
adliı., hiç kimsenin tuhafına 

gitmez. Fakat Türkçe kökten · 
nıeseliı "ergi .. gibi bir kelime 
aramak ağır bir cürümdür. 

Ben şiir yazmağa; ''iltikanı 

etti bir yetim, gerdun,, mısraı 

ile başlamı:ıtım. 1 yi yazı yaza
bilmek için, kalemimin ucuna 

ticeler vennittir. Badema iki 
kilise arasında dini olmaktan 

ziyade dostane olacak ve bil
hassa maddi feclakarlıl<luı icap 
ettiren her hanıi bir hareket
ten uzak kalacaktır.,, 

Papa Beşinci Nikola 
Koatantin bu cevabı alınca, 

Roma'dan ümidini keamitti. 
F rançez de esaııen, İmparatora 
Papadan alikasım kesmesini 
tavsiye etmit: 

"- Bizanaı mahveden dini 
yardımlardır!,, 

Demişti. 
Kostantin İçin, Türklerle, i

yi geçinm~kten başka, huzur 
ve rafahla yaıam<ık çaresi yok
tu. 

Bizansın siyasi havasında 
on altı ay hiç bir tahavvül ol
madı . .Herkes işile gücile meş
gul oluyordu. 

Bir akşam, Kostantin' e bir 
kara haber getirdiler: 
"- Sultan Murat Edirnede 

vefat etmiş!" 
(Bitmedi) 

Kahiredeki bir Alman 
bank -sı gifelerini kapattı 

KAHiRE, 16 (A.A) - Darın•· 

tadter und National Bank ile Deu-
tsche Bankm feriki olan Deutsche 
Orient Bank, hükumet memurlan-
nın mani olmak buıuıundaki gayret 

terine rafmen sabahleyin kişelerini 

kapatnufllr. 

çe kelimeler düşünülerek alın
mış, uzatmalar, kesmeler, A
rapça kelimelerine mahsus işa
retlerin hepsi terkedilmiştir. 

Bu radikal tedbir, Türkçenin 
tasfiyesi hareketini son derece 
hızlaştırmıştır. 

Bugünkü Tiirk yazısı "Fii
zuli., nin, "Abdülhak Hiımit,. 
in, "Namık Kemal,, in, hattii 
"Tevfik Fikret,, in okuma5ı ko • 
/ay olmıyan bir yazısıdır. 

Evet, yeni kelimeler san'at
kiırın mürakabesinden geçe
cek, kimi yaşıyacak kimi öle
cektir. Fakat iştikak art{k 
Türk köküne avdet etmiştir. 

gelen kelimelerin Arapçalarrnı. 

Bu, başlıbaşına bir inkılap
tır. 

ve Acemce/erini arardım . Herhangi bir kelimeye ve ıs-
Şimdi biz Türk köküne dö- tılaha bizim dilimizin dönme

nüyoruz. Bu neslimiz için de-. mesi, bizim kulağımızrn alış
rin bir zevk buhranıdır. Fakat maması o kelime ve ıstılahın 
lıiç şüphe etmeyiniz ki, na .. ıl, fena seçilmiş ve yapılmış o/
mektepte imtihan vermek için masından değil, dilimizin A
öğrendiğimiz, "murabba", raplaşmış ve kulağımızm A· 
"mustatil,, gibi kelimeler bize cemleşmiş olmasındandır. 
tabii geliyorsa, en aykırı zan-, 
nettiğimiz Türkçe ıstılahlar 
bir lise devrinden sonra o ka

Bütün uzuvları Türk olarak 
yetişen çocuklarrrrıız, bizim bu 
zevk hastalığımızdan masun, 

' dil kavgasını tarihi gidişine 
göre he.lledeceklerdir. 

dar tabii olacaklardır. 
Latin Harfleri 

Yeni alfabemiz valnu Türk- Falih RIFKI 

biyesinin hitam bulmuı olmasından 

dolayı istifa eden fevkalide komi•er 
Sir Zohan'i iıtihlif etmek üzere ce

neral Arhur Grenfell intihap edil-
mittir. 

Talisiz tayyareciler 
MOSKOVA, 16 (A.A) - Tokio-

Paris haYa sef.,..;ni icra etmek üzere 

yola ç kmıt ve timdi öğrenildiği 

veçhile tayyarelerinin kanatları Üze-

rinde buz ve kar teraküm f'lmesin

den dolayı ıoeyahatlerine devam ede-
memi.ı olan tayyareci Brix Mesmin, 

Doret Moskovaya müteveccihen Nı

ni - Oudinsk"i terketmitlerdir. O
radan Parise ııideceklerdir. 

Hindistan arasn;ıdaki mütekabil borç 

ları tayin için Hint kongresi tara
fından hazırlanan bir layihanın 546 

bin isterJjnlik bir maddes•ni Hindiı-
tanın L.ondra konferaıına iştirak 

masrafı teıkil etmektedir. DiÇer bir 
maddede ln!!iltereye kendi h"'8bına 
harbe i,tirak eden Hintlilere veril-
mesi li.z:ım eelen mükifatı kl&kdiye 
borcuna J\it bulunmaktadır. Bu liyi-
hanın ln1riltereye devretmek ~ıtedi
ii Hindistan düyunu umumiyesinin 
heyeti m .,=mua,ı ?S milyon iıterlin:

ten ibarettir. Maamafih kon'l"re lr-
landnyı bu meblağn i,tirake muaf 
tutmakta ve lrla • ;a istiklalini ka 
zanmış bir memleket nazarile bak

maktadır. 

====================== ===========~=-'---~--· 
Maliye 
Vekaleti 
Doyçe Bank ve Doyçe 

Oryent Bank'a 
teahhüdatını ifa edecek 

Türkiye Maliye V eki.leli Alman
ların eeçirmekte olduğu mali buhra
nın his olmana şehrimizde izaleıi

nin temini için yeni bir karar ittihaz 

etmiştir. 

Bu kararı kendisinden istizah et
tiğimiz Boroa komiıeri Adil B. bir 
ınuharririmize demiştir ki: 

- ~Maliye Veki.letimiz; Doyçe 
Bank ve Doyçe Oryent Banka para 
tevdi etmiı olanların paralo.rını istir

dat için vaki olan taleplerin hu iki 
banka tarafından is'afını teshil et
miş olm~k için bu bankalara kartı 

henüz vadesi hulul etmemiş r>lan ta
ahhüdatıru ifa edecektir.., 

Amerikan 
Ganbotları 

Bugün limanımıza 
gelecekler 

Amerika sahil muhafaza teşkilii-

tına mensup Seceago ve Menndota 

gambotları bugün ıehrimize gelecek 

lerdir. Bu gambotlar bir tecrübe se
yahati yapmaktadırlar. 

Limanımıza ırelmeden evvel Cehe· 
littarik ve l.kenderiyeye uğramıt· 

tardır. Buradan ayın 24 ünde hare-
ket edecekler Marsilya ve Kanarya 

adalarına uğradıktan sonra Arnel'İka 

ya avdet edeceklerdir. 

Gambotlar 250 kadem tulünde ve 
2000 ton hacmindedirler. Her gam
botta 35 zabit, 106 talebe, 10 küçük 
zabit ve 80 nefer vardır. 

turttular. Amma bu hep lafızda daha zevklidir ? 
ve kağıt üzerinde kaldı. Eğer . - Anlatıldı, arkad.ı'ııl 
0 devirde Voronof mevcut ol- vılmeden sevmekten !t 
saydı Eflatun'la Epikür'ün a- mısınız?,, sualini sora 
rasında fikir ihtilafı kalmazdı. Birinciye cevap veritlt:~~~ 
Aşk hakkında ne dütündüğü ciye cevap vermit ola1'J 1 

mü izah edebildim mi? Epikür taraflı aık olmaz .Ona ~ılı 
yenim azizim, Epiküryeniz ve mez, hıra denir, inat defi la 
maalesef a~k ve sevgi hususun- nasebetaizlik denir • ~ · n 
da ikinci asır zihniyeti hali hü - En kuVYetli qkıfl ,.'. 
kümferrnll olduğu için Eflatun - Bundaa sonra ne •n 
un mızmızlığından, beceriksiz- sınrz? •• ,:et 
liuindcn hebennakalıg"ından - Devamlı atka inlll'" la., 
~ ' 

kurtulrouyormuş, hep onun ta madığı°!zı? . . . / 
raftan imişiz gibi görünüyoruz. -Ala! Bu ıki. ıual~~ 
İstersen görünme. İkinci asır- nı da bırleıttı.rl";ıek 
dıı. mahki'ım olan muharrir Devamlı aıka ıtl' 
Apüle gibi mahkum oluruz. Eğer inanmasaydıll' 
Oluyoruz d.a. İkinci ~s~rda A- l':°mezdim._ . İzdi~•~ ,ıl P 
püle'yi seıvıyor, sevılıyor ve nım kanaatımı tekzıp ·ıf.'ur 
saklamıyor diye mahkum et- Yalnız benim değil, J1J1 j uru 
mitler. ca kitiye atkın devanıl\ •nu 

k 1 . d' . ·.tı K Aşk olmasaydı met o maz- nu ız ıvaç ıspat etını, 
dı sözü zaiftir .A§k olmasaydı vaç atkı öld_ürürm~t·· lı' ele 
dünya olmazdı. Yumurtanın Hayatta sevışmemıf, •*;l.ata 
mı piliçten, pilicin mi yumurta ret ka_lmış olanl:ırı_n "~/'etil 
dan çıktığını bilmiyorum ani- ları hır, hayır vecıze I" 
ma, bizim atktan doğduğumu- tiaredir ... Her erkeğin Jı•re 
za eminim. yük aşkı kanıma kart~1;~ k 

Aık. .. Bunu ötekine berikine kıdır. Bunu bazıları 1 l B 
ne soruyorsunuz? Müzelere gi- meğe adeta utanırlar: ~ vve 
din, kütüphanelere gidin; ora- züppedirler. Bazıları_ d:r· •uru 
lan aşkla malamildir. Aşkı ö- ler: Bunlar da gafildırl ~ st 
tekinden berikinden neye dinli senelerce beraber y•f;~çl 
yorsunuz? Onu gidin orkestra- kadını sevmiyorum ~ 1 rlı'" 
!ardan, cazbantlardan din- "O mahiler ki derya ıÇ ;ti' iiıu 
leyin. Romancının yaz- deryayı bilmezler!,, .d~' İni 
dığı atk, ressamın bo- - Niçin seversioıı:.ı'ıtnan 
yadığı a§k, heykeltıraşın yu. - Bu suali bana "°1, ba 
ğurduğu aşktır. Şair dunıp din mayınız. "Niçin se>'di~·· '.tığ, 
lenmeden aşkı güfteler, aşkı ka niz ki cevap verebileY'"") 1i 1 

fiyeler • diğim zaman niçin ·~ı~ o) 
Aşkı sormayınız. Yazın bilmiyordum. Sevip ~el' r(; 

mehtaplı gecelerde kuytu ağaç ten sonra anladım: 
lıklara gidin, kıtın sinemaları mak için ıevmitiın· 



snaflan herkes kendi cemiyetine kaydedilmeğe mecbu , . 
• 

Ekonomi ı Bttledlgede 

apurculann rekabeti! Bütçe 
d Ankarada tadilat ya-

Polis teavün 
Sandığı 

200,000 lira sermayesi 
bankaya yabrılacak 

Jstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

Akıntı burnunda bir saat ... 
d ev a m e iyo~ pıhıcağı zannediliyor. 

Tetekkülü zamanından beri polis, Buraya gelip te meşhur istakozlarından bir tane 

eyrisefainle 924 den beri bir çok 
itilaflar yapılmış ve bozulmuş .. 

Vapurcular arasındaki ihtilaf de-
tile«: ediyor. Bu yüzden bir vapur 

d• opaya kadar 150 kuruta bilet kea ~ 

ld
n. 0 ıiıtir. Bu vaziyet karııaında reka-
ı• . . 

t daha zıyade devam edecektır. 1 
' • ekabetin batlıca ıebebi ıudur: 

'1 .. ,J<I Nakliyat itleri azdır. Buua muka
ın ut <il ayru hatta iıliyen vapurlar çok-
ceı• Rek ··ık .• r. abete manı o ma ıçın va-
laf1pı1ııırları ııünlere takıim ebnek te bir 
es 1 tide vermemiıtir. 

afi Bir çok vapurcular bu itilafa ria
i g,let ememişler, aynı günde bir kaç 
fıııdiapur kalkmııtır. Deniz ticareti mü 

İriyeti, ticaret odaoı, alô.kadar dai-

uıııİ~er ~ meaeleyi yeni~en tetki~ ..... t ·ıtl'Yorlar. Saliihiyettar bır zat dıyor 
i~rı . 
F.~lı ,,1 ~ 1924 senesinden beri Seyriıef~ 

C ıle vapurcular arasında ihtilif var
Z fi ır. Bütün bu ihtilafları halletmek 
altı 1;in bir ka~ defa itilaf yapıldı. Gene 

ııı'ozuidu. Senelerden beri bu iti hal-; 
>imek kabil olmamııtır. En doğru

ef Yunaniıtanda olduğu gibi bir ka 
un çıkarmak lazımdır. 

. oop~ratif kongresi 
ll<:!lli ikti.at ve taoarruf c ,mi yeti 

le ında Ankarada bir ko.operatif 
~a!ıJle'>greai tertip edecektir. Cemiyet 

d .. ngre için hazırlıklara başlannştır. 
eJ1 

ır~' olonya sergisi şube 
alı k • açma ısteyor 
hl 
. .,, 
] · kolon~·a sanayii sergisi fthriraiz .. 

hBge daimi bir serai açma~ i_çin t;car~t 
Jidaıına müracaat etmııtir. Berhn, 

1 'iirk Ticaret Oda11 daimi sergilerin 
İ.O~'lirkiyec!• ne ııibi ıeraiti haiz olac;a 
naııı'ını, T;care( Odasından wrmuıtur. 

)aimi buğday komitesi 
Londra buiday konferanaında da· 

7nı bir .b..!day komitesi te9kiline ka 
verdnuştir. Ticaret borıasrna ge 

.ıJ:" bir habere cöre komite ilk içti
eıil"aı~ı aktebni!Iİr. Daimi buğday 
~ornıtesi 1 n&'iltere Macaristan, A

~Verika, Bulgariıt:n, Sovyet, murah .. 

ti1""1arından mürekkeptir. 

"" Daiıni buğday komite1i büliin 

Jlalıkhane ıalah ediliyor 
; Bundan bir müddet evvel, Kereı
r ,tellerde bir balık hali yapılması için 

. ebbüalerde bulunulm,.ftu. Bele
• > Y~ bunu kab,.( etmemiı, b .. nun 
•• •ıne Balrkhanenin ıslah edilmesini 

eri sürmüıtü. lktiıat Vekaleti bu 
ıleklifi ın .. vafık görm·· B 1 kh • Uf ve a ı a-1 

, tenın ıılahı İçin bir proje hazırlan-
/aunı, Balıkçılık mütehaosısı Ve

lı ıerınana bildirınişta. 

buğday memleketlerile muhabere e
decek, ve her memeleketin iatih131a 
b hakkında malümat alacaktır. 

Fransada buğday 
PARIS, 16 (A.A)- Franuda bu 

seneki buğday istihoalab naat dere 
cede addolunmatkadır. Vaziyet, ge
çen ıeneye nazaran iyidir. Mahıu .. 
lün 70-80 milyon kental olacağı ya
ni va.ati bir randıman vereceği tah .. 

min olunuyor. 
1930 senesine nazaran faz.la ve re .. 

kor ıeneai olan 1927 ıeneıine nisbe

ten az buğday alınacaktır. Franoa
nın ihtiyacı takriben 85 milyon ken
tal olduğundan ihtiyat buğdaylarla 

id....., olunacağı zannolunuyor. Çift
çiler, iyi tohum ıeçmek huıuıuna iti 
na ebniıler ve pek az ııübre kullan
mıılardır. Ay nihayetine katlar ha
vanın kapalı olnuyacağı zannedili

yor. 

Memleketimizde 
hububat vaziyeti 

ANKARA, 17 (A.A) - Memle
ketimiz hububat vaziyetine dair al
dığımız malUmata göre garbi ve ce
nubi Anadoluda haaat bitmiı ve fa
aliyetle harman ba§lamıştır. Orta A 
nadoluda hububat haıadma baflan
mı§, bazı yerlerinde harmana geçil

miıtir Vaziyete ııöre, kışlık mahıu
lit iyidir. Y azlıklann da çok iyi ola
cağı tahmin edilmektedir. 

Afyon: Afyon mahsulünün garbi 
Anadoluda toplanması nihayet bul
muı, orta Anadoluda iıe henüz bat-

1 

larunııtır. 

Tütünı Garbi ve Orta Anadolud3 
tütün yapraklarının toplanntaaına 

batlanmıttır. ilkbaharın Jiddetli ve 
fırtınalı geçmesine rağmen Mahsu
lün iyi olacağı anlaıılmatkadu•. Cay 
ri muntazam bjr kıt ve İttırat~~z bir 
ilkbaharı ve yer yer donların ve ıel
lerin mucip olduğu hasarlara rağ

men heyeti umumiye itibarile mem

leketin ziraat vaziyeti geçmit ıenele 

ri unutturacak derecede iyi bir man .. 

zara ııöstermektedir. 

Çeşme meydanındaki 
çeşme 

Çeıme meydamndaln tarihi ve 
kıymetli bir eıeri san•at olan meş .. 

bur çefme, harap ve etrafı tahtaper 

delerle çevrilmİf, metruk bir halde 
bulunmaktadır. Belediye, çeşmenin 
hemen tamirine ve etrafındaki tahta 

perdelerin kaldırılarak meydana çı
karıJmag111a karar venniıtir. Çeşn1e
nin etrafı da açtırılacakl:ır. · 

Tarsusta ölüme sebe
biyet veren tayyareci 

M. Veberman bu projeyi bazıda
;_ •:ı lktiaat Vekaletine göndermiıtir. 7, ret odasında içtima eden Balık .. 
~ılık komisyonunda M. Veberman 
la hazır bulunmu§ ve projesi hak· 
ı'lhda izahat vermiıtir 

~ K . . ,i. ornısyon, proje eıaslan .~ucı .. 
•nce Balıkhanede bir hal vucude 
retiıilınesini muvafık görmüş ve o .. 
lanın ayrıca teşebbü.lerdc bulunma 

l.'rlll tavasıuta kar.1•· vermİflİr. Tica 
t odau da bu projeyi tetkik ede-

ektir. 

Tarıuıta uçarken .sukut ederek 

bir çocuğun ölümüne ve birinin de 
yaralanmasına sebep olan tayyareci 
Alfred'in Tarsuıta cereyan eden 

muhakemesi bitmiı, bir sene hapıe, 
30 lira cezayı nakdiye ve 1500 lira 
ölen çocuğun annesine, 20 lira da 

yarah çocuğa tazminat ita uıa mah· 
küm edilmiıtir. 

Belediye ve idarei huıuıiye büt- teavün sandığının sermayeıi200,000 

çeleri henüz taadik edilip ııönderil- liraya baliğ olm,.ıtu. Bu paı·anın da 
memiıtir. lıtanbulun belediye ve ida ha fazla temettü temini ve ınemur
rei hususiye bütçelerinin bütün eaas lara daha İyi bir ıeldlde yardım edi
lan ve teferruatı hakkında Muhid-,, lebilmeıi için sandılı idare fe)clini 
din Beyle vekalet araaında mutaba- değiıtirilmesine karar verilmiıtir. · 

1 

• 
hurı gırıp 

yememek, Cennete 
görmeden dönmeğe benzer! .. 

lstanbul eğlence ve sefahat murtasının senasını ederek, tat Mutlaka söylemesi lazımmıt 
yerlerinin bir çoğu burunların lı tatlı rakımızı içerken köşede gibi hemen tasrih ediyor: kat hasıl olmuıtur. Bu itibarla tim- Sermayenin timdiki beyeti idare-
üzerindedir. Misal mi istiyor•u ki saz heyeti de faaıllanna de- - Hüzamdan.. Ama ağır diye kadar bütçenin ııönderilmeıi la den alınarak bir bankaya tevdi edil

zım geliyordu. Ancak Ankaradan meıi takarrür etmiıtir. Para banka
gelen haberlere göre, umumi bütçe ya verildiği takdirde hem daha faz
münaıebetile yapılan müzakere neti- la temettü temin edecek hem de ban, 
cesinde tasaruf ve tekaüt eıaslurına ka memurlara daha muntazam bir 

göre belediye ve idarei hususiye büt şekilde İstediği kadar avans vere
çelerinde de bazı tidilat yapılac;a- cektir. Bu karar üzerine bankalarla 1 

ğından ancak ondan sonra bütçe tas temas ederek lizıın gelen ıeraiti tea
.dik ve iade edilecektir. pİt etmek üzere zabıta erkinı arasın 

nuz, sayayım: Marmara sahil- vam ediyor: hüzam ••• 
!erinde Kılburnu, Sandık bur- Çdgın tI«•ler golg•li yollarda opuşruk. Ve şıırkılıırın biri bitmeden 
nu, Anadolu sahilinde Moda Bizim arkadaı, alaturka saza öteki başlayor: ' 
burnu, Boğazda akıntı burnu, bayılır. Her ıarkının sonunda Avire gönlil.lürfunu birgun goru•k mı' 
Mesar bumu ... Şimdilik hatırı- bana dönüp mırıldanıyor: Bu da Utşak faslındanmıt 
ma gelen bunlar... - Güzel değil mi? Hicazdan meğerse •. 

Yalnız dikkat edilecek nokta Bir az sonra bir baıka ıarkı: - Kulak versene canım, Ha-
ıurasıdır: İsmini yukarıya yaz- Hicrinle g•çen günleri hasroıle anarbn fız Kamilin gazeli •• Kemani lh

dığım burunların hepsinde içi- Cezbeye tutulmut gibi iki san Efendinin keman çalııına 
Ayaspaşa mezarlığı 
Taksimde Ay&ipaşa mezarlığı öte 

denberi metruk bir halde idi. Sene
ler var ki kabriıtaru\ ölü gömülcmi

yordu. 

Nihayet, bazı zevat mahkemeye 
müracaat ederek kendilerinin .ı\yaı

paf8 ahfadından olduklarını ve bu 
mezarlığın "evkafı zürriyc., den ol
duğunu iddia etmiıler ve mezarlığı 

muhtelif arsalara ayırarak ıatrruı

lardı. Bu arsaların mukabil satış be
deli olrak bir miktar para evkr.fa ve
rilmiıti. Bundan bir kaç sene evvel 
neıredilen bir kanun mucibince bu 

kabil metruk ve teıiıindeki mak1at 
kaybolan mezarlıklar satılacak, bede 
li evkafça alınacaktır.Filhakika ?926 

tarihinden belediye kanununun ne

şir tarihi olan 1930 eylulün<? kadar 
geçen zamanlarda satılan meznrlık
ların parası evkaf tarafından alınını~ 

tır. B .. mezarlıkların bedeli.tı dn ev

kaftan belediyeye devredilmektedir. 
Ayaspaıa mezarhğ'ına gelince Re

lediye her kimin uhteıinde olursa ol, 
ıun bütün metruk ve gayri metl'uk 

mezarlıklar belediyeye ait olduğu 

için kanun mucibince bu mezarlık. 

lar ya aynen veya satılmı~ ise bede- ' 
li belediyeye verilecektir. 

Halbuki belediye evkaf idftresin
den keyfiyeti resmen ıonnu$, evkaf 
bu mezarlığı doğrudan doğruya ken 
diıine ait olmadığını, yalnız bu me

zarhklardan evkafa vel;"İ(en satış pa

ralarının evkafın mürakabe h1'1k1', o
larak verildiğini bildirmiştir. 

Şimdi belediye vaziyeti tetkik edi
yor. Yakında mahkemeye müracaat 

edilecektir. Kanunu medeni bir arsa 
Üzerindeki bütün binalar1n da mül

kiyeti arsaya tiıhi olacağtnı tasrih 
ettiğinden belediye Ayaıpafa vere
ıeıinden ya bu metruk mezaı·lık ar
a.asını aynen, yahut bedelini iotiye

cektir. Halbuki buraya muazzam a
partıman)ar yapdmıttır. Ayaıpaıa 

vereıeıi kendilerine kanuni husu 

met teveccühü kabul etn1ezlerıe o 
zaman belediye bila itiraz bu 1abşı 
tanımıyarak kendi namına tapu kay
dı çıkaracakbr. 

dan üç kitilik bir heyet seçilmi§tir. 
Polis 5 inci şube müdürü Kenan, 3 
üncü şube müdürü Kerim ve 3 Ün

cü ıub baımemuru Sadık Beylerden 
mürekkep olan b,. heyet bankalarla 
tema1a geçmiıtir. Heyetin bu temas 
lar neticesinde tanr;İm edeceği ı·apor 
bilihare heyeti umumiyede müzake

re edilerek karar verilecektir. 

Otobüsçüler Ankaraya 
bir hey' et gönderecek 

Belediye muayyen sahalarda işli- , 
yeceklerine ve belediye nizamatına 
riayet edeceklerine dair, otobüsçü~ 
lerden birer taahhüt senedi ,(maga 
başlamıştır. Nizanıata riayet etme

dikleri ve taahhütl~ri hôlafına hare
ket ettikleri görülectk otobüsçüicı· 
mahkemeye verilecek ve otobüsleri 

de mu•adere edilecektir. 
Otobüa sahipleri, bu takyiclatın 

ref'i icin teşebbüste bulunmak üze-
re Ankaraya bir heyet göndcrıne[ic 
ve bir avukat tutmağa karar vermiş 
(erdir. 

Randevu evlerı 
Polis müdiriyeti u•ıtai abli.kiye 

kısmı Beyoğlu ve lıtanb"I cihetle
rinde yeniden 9 ırızli 1 tandcvu evi 
meydana çıkarmıftrr. İ!vlerde Yl\pı
lan taharrjyatta birçok vesika111, mu 

lir. Tabii su değil, gazoz değil! tıırafa bir hayli sallandıktan bak...... ( 
içilen, h~lis rakıdır... . 

1 

sonra g.~ne kulağıma eğildi: Ve bana alaturka musiki hak 
Dün bır aralık aklıma eatı. - Huzam... kında hiç alakadar olmadığım 

Şu meşhur akıntı burnunu ne Ve ilave etti: bir siirü izahat veriyor. 
zamandır görmedim. Gidip, - Hanende Ağyazar Efendi Ortalık yavat yavaı kararır-
şöyle bir saat açık boğaz havası okuyor.. ken ağır bir şarkının son neka 
alayım, dedim. Bir aralık, denizde li.atik kik- ratı gazinonun içinde elle dokv 

Gün kavuımak üzere Kandil ler içinde dolatanları seyreder- nur hassas bir giilge gibi kı· 
li tepelerinden kopan rüzgar, ken kolumdan tiddetle çekti: mıldanıyor: 
soluğu doğruca burada alıyor.. - Dinlesene yahu .• Kemen- B•rrşm.am bu.r• vorm•zson! .. 

Mutat akşam piyasası başla- çeci Sotiri taksim yapıyor.. Durak yerinde tramvay bek. 
mış •.• Ellerde tenis raketleri a- - Udu işittin mi? Marko ça !erken arkadat sordu: 
yakta golf pantalon, sırtta ince lıyor. Musullu Hafız Osman - Naaıl Akıntı bumu? 
delikli gömlek yeni yetişmiş de Efendi taklidi.. - Güzel, dedim, yalnız teh. 
likanlılar, kolsuz ipek gecelik- Meğer bütün bu tarkılar, ye likeli ... 
ler içinde yanık vücutlarını teş ni çıkmış. işte size bir tanesi: - İnsan bir kere dııdanıru 
hir eden mini mini köy kı_zları.. Hasrerıu ruhuma girmiş •btdi bfr sm- ı akıntıya kapılmak işten değili •. 
Açıkta bir sürü sandal, kik, fu- drrl M. S. 
ta, motör, kayık ve sahil gazino 
larında hicazdan bir fasıl: 

"Çılgınca seviştik, o benim 
candan eşimdi!.., Oh •. geldiği
me meğerse ne kadar iyi etmi
§im. llk ratgeldijim gazi.noy.a 
girdim. ismi de pek cazıbelı: 
Zevk gazinosu ..• 

Ha .• Şunu da söylemeği u
nutmıyayım, yalnız değilim. 
yanımda candan bir arkadaş 
var. Derhal fena tefsire kalkıp 
arkadaşın cinsiyyeti hakkında 
şüpheye düşmediniz d_eğil mi? 
Birer iskemle alıp denıze kartı 
yan geldik gelmedik, garson gö 

~ 
Dedikodulu intihap 
mahkemeye verildi 

Maluller cemiyeti intihabı hakkında 
mahkeme kararını verecek 

ründü: 
ayene kaçağı kadrola~. bulu."muştur. _ Ne içeceksiniz efendim? 
Bu kadınla .. emrazı .zubrevıyeye •ev ı Nemi içeceğiz? .. Akıntı bur
kedilmiıler, ev ııalııpleri hakkında nunda sorulur sual mi bu ••. Her 
tahkikata baılannııttır. Poliı tahki- halde, birer acı kahveye fit ola 

Harp malülleri cemiyeti idare be-ı 7 İnci müstantiklik bunlar hakkın
yetinin istifau üzerine yeni intihap daki tahkikatını ikmal ederek evrakı 
edilen heyeti idarenin uıulü dahilin- ceza mahkemesine venniıtir. Yakın 
de seçilmediğinden bahisle bir ıtısun da Hasan ve Andonun muhalı:emele 
maluller vili.yete müracaat ebniıler- rine batlanacaktır. katı ikmal edildikten ıonra evler ka cak değiliz .. 

pablacak ve sahipleri mahkemeye Arkadaş atıldı: 
verilecektir. _ Rakı getir •. Rakı! Tabii 

Çekirge mütehassısı 
lngilterenin çekirge mütehast11sla

nndan Joktor Uvarabm Türkiye da
hilinde çekirgeler hakkında tetkikat 
icraıı için Ankaraya eelmi,ti. Mu
maileyh Ankar11dan lzmire hareket 
etmİftİr. Mütehaıııı lzmir viliyeti 
dahilinde tetkikatı• b .. 1 .. nacaktır. 
Doktora haıarat enıtitüaü müdürü 
Nihat Bey seyahatı <"Snaaında refa

buzlu tarafından ••. 
Benim, rakı ile başrm pek 

hoş değildir amma, kırk yılda 
bir, ~yle açık manzaralı yerler 
de bir kaç kadehcik rakıyı red
detmem.. lçi buz dolu kovalar 
içinde rakı geldi. 

kat edecektir. 

Bir katil idama 
mahkum oldu 

- Meze ne emredersiniz? 
Ha .. Bakınız bu çok mühim 

dir •.• Akıntı burnuna gelip bura 
nın meıhuru alem -evet, ne san 
dınız ya- istakozundan bir tane 

~.>- 1 d 
olsun yememek, cennete gi ip 

' • te huri görmeden dönmeğe ben 
zer. 

di. Vili.yet, meseleyi mahkemeye 
ıevketmittlr. Eıki heyeti idarede, ce 
miyetin mühür ve evrakını poliı ü
çüncü ıubeıine teelim eylemiıtir:1• 
Muhakeme neticelendilı:ten wnra ye 
ni bir idare heyeti t"feldrill edecek
tir. • 

' Yeni intihap edilen ve intihabı ka-
nuni olmadığı iddia olunan idare he-
yeti, tütün inhiaarı ldareıine müra ... 

caatle tütün bayilerinin beyanname-
lerini tabettinnek üzer~ lıer ıene 
olduğu eibi para iıtemiştir. Tütüu 
inhiaarı idareı~ diğer malülle,.in mü 
racaatJeri Üzerine bu parayı \'ern1ek· 
te tereddüt etmiıtir. 

Yankesici kadınlar 
Bundan bir müddet ...wı ubıta 

Nedime ve Nazlnıe lsiml...lncle a ,.an 
keoioi kadın J'akalamıttı. 

Ba kadınlar hakkında 7 inci mlls
tantilı:likçe yapılan tabldkat ilcnıat ı 
dilmittir. 

Tahkikat neticHlnde bu lld kadı
nın bir çok cürüml.ı teaplt edllmlt
tir. Bu kadınlar, enelce polisçe ya· 

kalanıp sabıka kayıtlan yapılmamıı 
olduğundan kendilerini taıutmadan 

bir çok yerlere wkularak yankcaicl
llk yapmağa muvaffak olmutlardrr. 
Nedime ve Nazime haklarındaki ev• 
rak mahkemeye verilmiıtlr. 

Karı kadim hanlar 
Belediye, V alidehanı, Veziı·hanı 

gibi karı kadim büyük hanlarda tet
kikat yapbrmaktadır. B .. hanların 
maili inhidam olmaları noktas•ndan 

kapatılmaları düşünülmüf, bil~hare 

kabili .. ıah olanlann ıslahından wn 
ra içlerinde ikamete müsaade veril

meıi ciheti tercih edilmiıtir. 

Trabzonda annesini öldüren ku
yumcu Hamdi ölüm cezaırnn mah

kU.m olmuıtur. 

Aman efendim .. Bu istııkoz
ların tazeliği!.. Size sütunlarla 
yazı yazsam, bu beyaz etli de
niz mahlukunun lezbetini tarif 
edemem. Bol limonla sızdırıl
mış zeytin yağı içinde mübarek 
şey, adeta: 

Bunun üzerine malü.Uer, viliyete 
yeni bir iıtida ile müracaat .;:dtH:ek 

beyannamenin tabı paraıınrn teın\nı
ni ri<a etmiılerdir. Vilayet, bu isti
dayı da mahkemeye tevdi ebnittir. 

Mecidiye köyünün 
idaresi ···················-············-·············---

nununa riayet etmiyenler hakkında 
zabıt varakaıı yaptlmııttır. Para ce· 
zaıı alınacaktır. 

Esnaf cemiyetleri 

Türklüğe hakaret 
edenler 

Kaçak ecza 
,ı' Polis betinci ıube müdiriyeti me
f.'urlarr evvelki gün Karamani vn
jurunda kaçak eczayı tıbbiye yaka

Bir doktor vapurda 
intihar etti 

IZMIR, 17 - Hazim i•minde 
g'lonç bir Türk doktoru lzmire gel
mek üzere Marıilyadan Lotüı va-

Belediye encümeni, Viliyetc İnti ... 
kal eden ınedreıelerden bazılaı ınr da 

talip çd.:arıa bunları imalithıne ya
pılmak üzere ihale etmeği düşün

mektedir. 

Eınaf sthhat cüzdanlannrn kay
makamlar tarafından tevziinf'- baş- 1 
Janmaıı üzerine eınaftan ba2ı~arının 

' cemiyetlerine kayıttan içtinap ettik-
leri görülmüttü. Bunun Üzerine. ııh 

hat cüzdanlarının doğrudan doğru
ya cemiyetler tarafmdan t~vzüne 
karar verilnıittir. 

- Ye beni! Diye haykırıyor. 
Hani, adeta yemeyip yanın

da yatılacak cinsten amma, in
san dayanamayıp çatalla derhal 
taarruza geçmekten kendini a
lamıyor. 

Geçenlerde Beyoğl,. poliı me,.kezi 
Türldüğii tahkir etmekle maznuneo 
Haıan ve Andon isimlerinde iki ki
ıiyi tevkif ederek adliyeye vennitti. 

Şehir hudud" haricinde kalan Me
cidiye köyü ve Büyükdere, Beyoi'
lu kaymakamlığına m.rbut birer 
köy halinde idare Ye buralarda lı:i>1 
1;.ıınunu tatbik edilecektir. B" hu· 
susta Vilayet lazım .. eıen ıebligattı 
bul .. nmuıt .. r. 

•tlardır. puruna binmİf. 
kcmiıyoncuya Vapur Napoliye uğradığı zaman 

elen patateı sepetleri arasında ya- bu genç kendisini vapurdan denize 
:alanan eczayı bbbiye 19 paket kıy- atmışbr. Boğulacağı sırada yolcular
etli ilaçlardan mürelı:keptir. ilaç- dan bir Amerikalı denize ablaıak 

l't musadcre edihnit, patatesleri ge- doktoru kurtarmı:1trr. Vapur dün 
ren komisyoncunun adamı Yorgi buraya !!eldi. Sabaha kartı saat dört 

ıf'ilkalanmıştır. te bir kamarot doktorun kamarasına 
~ Bundan baıka gene bir kaç gün girmi;, genci yerde kanlar içinde 

\'Vel limanımıza e-elen bir ecnebi "Ja bulmuttur. 
"•undan lstanbı.'ia ~ıkan ecnebi bir, Muayene edildiği zaman dokto
astabakıcının üzerinde de kıymetli, run sol bilek damarlarını keaeı-ek 

• çlar zuhur etmiştir. Haıtabakıcı- kendini öldürdüğü anlaıılmışbr. Bı 
lln göğsür. 1 1 fazla şişkin olması, rakbğı mektupta hayabn tahammül 
iaıurnat memurlarının nazarı dıkka edilmez bi.r yük olduğunu yaznn§ .. 

. İ celbetmiı, u7.erini aradıklan za- br. 

•an kaçak ilaçlar bulunmuştur. Has (Hazim Bey Cerrahpafa hastane-
bakıcı bunloı·ı Pirede çok hain1a· .._. sinuin cildiye ve frengi mütchaısısı, 

\iı için ç karmağa muvaffak olama 1 şehrimizin kıymetli ve muktedir dok 

•iını söylemitse de iJiclar ,nusade· torlarından idi. 
0 1unmu1, kendİiİ f"efJ.letı! ra..-.len' Hazim Bey l::ınıcerden tı•du,·i irin 

l:'Lcst bu·cı:~l:nıştn. Parisc göndt!•1h11i§tİ.) ~ j 

Bir maddeye ilave 
Şoförler hakkında tatbik edilmek

te olduğu gibi merakibi bahriyeyi 
idare edenlerden de cünha ve cin 
yet faillerinin irayı ıan'atten men'ini 
teminen zabıtai belediye talimatna
meıinin 145 İnci maddesine daimi 
encümenin kararile !U fıkra ilive e
dilınittir: 

(Hapis ve ağır hapisle mahkıirn 

olanlar kayık, sandal ve motör kulla 
namazlar.) 

Sirkecideki bazı oteller 
Sirkeci civarındaki otellerden ü

çüncü ve dördüncü derecede olanla
rının bir çok nokoanlan bulunduğu 
görülmtiş tür. Ezcümle döteıne mu· 
§ambalarının ycnilendirilmcıi mü

korrcı-cn tcnbih edildiği halde yaptl 
r.ıadı!İı, yatak örtülerin:n temiz ol

r.":..:ıdıfrı ::ınlaııl ı:.1trr. HtC •. c .. .:;·hha. ?ca-

Vali muavini Fazlı B. bu huıuıta 
demiıtir ki: 
"Mensup oldukları cemiyetlere kay 

declilmiyen esnaf, cemiyetler tarafın 
dan kaymakamlıklara ihbar edile
cek ve bunlar derhal müddei uınurni 
liğe verilecektir.,. 

Bu karar üzerjne memba suları ve 

sakalar gibi niıbeten yeni teıekkü: 
eden cemiyetler, bu iılerle meıgul 
esnafın liıtelerlni ıüratle tanzim ede 

ceklerdir Meıela lstanbulda bat bi
ni mütec;aviz saka bulunduğu hl\lde 
bunların pek azı cemiyete kaydedil-
miştir. ?olis ve belediye menıurları • 
esnafı sıkı surette, kontrol edecek 
ve cüzdanı bulunmıyanlar, m ~nsup 

oldukları cemiy~tlrrc l;.:ıydoıtiı ile-
cck v.:: a1-·ıca ~~.: .. iv~ 
dır. 

o!~nacakl.ı.- .. 

' 

Akıntı burnu istakozlarının 
bu kadar makbul olması ne'clen 
mit bilir misiniz? Bir kere, bura 
da sepetlerle avlanan istakozun 
üzeri, hiç pislik tutmazmı9. Son 
ra eti, baıka yerlerde yetiten iı 
takozlarla kıyas kabul etmeye
cek derecede lezzetli olurmu9 .•• 
Ağzınıza layık .. Enfea ıey doğ-
rusu •• 

Bakın az kaldı unutuyor
dum. Akıntı burnunun istiridye 
ıi ile balık yumurtasr da hilka
tin birer şaheseri. Arkadatım, 
masaya elile hafifçe dokundu: 

- Bize bir az balık yumur
tası getir .•• 

Aman yarabbi .. Yedikçe insa 
mn yiyecegı geliyor. Ağızda 

yumuşatılmış bir sakrz tesiri 
bırakan bu kuvvetli me~eye hiç 
diyecek yok. .. 

Biz, böyle ist:ı.'cc='a b~1 ı!: yu 

- işittin mi ölüleri dirilteceğini iddia t1den Safiye 
Hanım lstaııbula gelmiş burada tecrübe yapacakmış ! 

- Am~n sus ... Sus! Bizimki !ıaber a · ırsa, tecrübey 
m!rhunıe annemde yapsın aer de tutturur diue aklım 

<J idi yor 1 
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4 M1LL1YET CUMARTESi 18 TEMMUZ 1931 

A snn umdesi "Milliyet" tir. 

18 TEMMUZ 1931 

(594) sürgün bindik. İçimizde sordu .. Fransızca görüşmeye. 
şimdi Londra sefiri olan F erif başladı. 
Bey de vardı. Be.n yatak filin - Siz bir mürebbiye istiyor 
getirmemiştim. Sinopta fazla muşsunuz? • 
kalmaya da niyetim yoktu. - Hayır matmazel! yanlış!. 
Mektep ve semt arkadaşmı o- Ben evli değilim! ... 
lan şimdiki Kocaeli meb'usu - Teessüf ederim! Lakin ga 

iDAREHANE - Ankara cadde- 5 l'h dd' B · " d a a a ın eyın yatagm a zetelerde bir ilin gördüm de 
ıi No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, birlikte yatmı•tık. Mumaileyh Jd' • ge ım ... 
ı~tc-nbı...!, 

Telefon numaraları: 

24311 - 24312- 24313 

ABONE ÜCRETLER! 

o zaman da bugünkü kadar Şif Cebinden bir fransızça 

G 

man idi. Mevsim de yaz oldu- gazete çıkardı.. llanı göster
ğundan sıcakta bir döşekte yat di. Deli olmak itten değil.. "bir 
mak ikimiz için de pek hoş ol- mürebbiye isteniyor. Genç ol
muyordu. Bereket versin bir malı ve fransızca bilmesi şart

Türkiye için Hariç için hafta sonı·a bizi serbest bıraktı tır .. Filan numaralı yazıhane-
3 aylığı 400 kurut 800 kurut lar da biribirimizden kurtul- de filan beye müracaat etmele-
6 ,, 750 " 1400 ı• duk. Maksadım bu sürgün- ri., Şaıırdım.. Kız şaşkınlığı-

12 ., 1400 " 2700 " lük macerasını anlatmak değil- mın samimiyetine bakarak söz 

Otuz sene sonra 
Fransızcadan - 1 ni .. Kıyafeti her tBl'af, o dakika 

Sylvani Origııy olgun yaşa yazıhanede bekleyen genç kıza 
geldikten sonra hatıratını yaz- ne kadar benziyordu. Origny 
mağa karar verdi. Bu, onun resmi öptü ve yerine koyduk
için hem bir edebi eğlence ola- tan sonra yazıhaneye döndü. 
caktı. Hem de vücude gelecek Hatıratını yazdıımağa başla
eser geçmiş bir devir aristok- dı fakat tamamen de 5ükfınet 
ras~sini tas~ir ~~ği için bir b~lmuş değildi. Evvelce pek ko 
vesıka mahıyetını alacaktı. !ay akılına gelen kuvvetli cüm 

Çapras kelimeler 
1 2 a 4 5 G 7 8 9 10 11 

ı • A N Tl t K A • f: I N E 
AS- -ı •ıT A K ;\l ıilA L 

~ T A -5 İ> I K • L Al L E 
-- - ____ ,_ ---- -1 -

~· ~ ~=1.1~i~-f1~: 
F • -T A [ T T F ııi'lıı f ç 
1ö• s A. -... ~ _ ... tAJ:_J 
NAILWR•A•AY 
L•LAVANTAaJ.. 

1 üNll~~.IA•R~~ 
ııK•KANaRAKl• 

Dünkü fek/in iı7ılli 
1 ı • 4 5 ti 7 8 9 lif 11 

Askeri fabr 
lar ilanla 

65..ıOO meire Torb 
4 kalem deri 

Yukardaki malze 
ayrı kapalı zarf ile 1 
de saat on beşte iha 
p:lac3ktır. Taliplerin 
me için her gün ve 
saya girmek için de 
teminat ( teklifat ) il 
caatı. 

• * * 

Gelen evrak geri verilmez 
Müdd'ti geçen nu•halar 10 kuruş 

tur. Gazete ve matbaaya ait iılcr 

dir. Gayet orijinal bir (haber !erime inandı ve gitti... Arka
verme) vak'asını nakletmektir. sından bir ikincisi daha: Ona
Vapurda ve Sinopte biz; mu1' • da ayni cevabı verdik. ... Daha 
faza etmek için - 90 kadar 81 arkadan bir üçüncüsü·, elhasıl 

Bir steno daktilo çağn·tt!. leleri şimdi tamamlayamayor
Matmazel Bucle ismin~ yaşı du. Onun için yeni steno dakti
belirsiz, çirkin uzun boylu ve !onun bir az daha sesini dinle
zayıf bir kız geldi. Hüsnü hiz- mek maksadile notlarını kesi
metine ait vesikalar gösterdi yor ve konuşmağa başlayordu. 
ve Oı·igny kendisini hizmete al Bu suretle öğrendi ki, yeni ge 
dı. sanayi müessesinde katibelik e 

Şartnamesinde tadi 
pılan ~elikhane m 

~ •\- • - •: • iptidaiyesinden 11 nu 
- - - - - - - - şartnamede muharre 

:< • • 
İçin müdiriyete müracaat edilir. d B d 

ker ve iki zabit • .r ı... un an 0 gün tamam yedi kadın yazı-
Gnzf;temiz ililnların meı'uliyetini il · 

başka bir kaç ta gönü ü inzı- haneye geldi .. Ben yazıhanede 
ı !"ah\il etmez. 

bat memuru bulunu)ordu. Bu yok iken de dört tane gelmif .. 
inzibat memurları İttihatçılar Ben bu latifenin sebebini bilmi 
bu gibi işler için İnti\lapta gös- yorum .. sonradan anladım .. 

Ertesi gün Matmazel Bucle 
vazifeye başladı. Origny söylü 
y<.•, steno daktilo not • alıyor
du: "Elli sene evvelki aristok-

derken müessese iflas etmiş ve 
bir kaç aydır açıkta imiş. 

ton ham dolomit, 
4 

- =I~ ~· !' ~-= •=-- Gesinterte mağnezit 
11 __ la--'~ __ ı-•1-=-ı--tı Fluss Spat pazarlıkla 8 

: _- .:ı'·_ ~--=-·=--ı-_-• iİ tarihinde saat 15 te Bugünkü Hava 
terdikleri iaabetin numunesi o- H' l' h" · t' · k f- .ı d' 

Emma bir aydan fazla Orin
ny ye mukavemet etti. Nihayet 
bu müddetin namusu hakkında 
bir adam iyi fikir veı·meğe kafi 
olduifundan kanaat hasıl ettik 

__ caktır. Taliplerin şart • • ~ı--ı-ı ni almak için her gü Dün azami hararet 33, 
a&gari 20 derece idi. Bu
gün ruzgar mutedil poy
raz, hava ekseriyetle açık· 
tır. 

1 k d d 1 a a uvıye mı eş =eme ı 
acak a ar pes paye a am ar- _. b. · · · b" t f t 

İ · • • İ b ld gım ırıs! ır aru tan gaze e-
dı. çlerınde hala stan u a 1 I bö" I b' ·1· · 1 d' ·· -- ·ı· · · · k ·ı· ere y e ır ı an verır .en ı-
gozume ı ışen ısınım pe a a ı · f d b" k 
d h tt _. b" · ·d· k" ger tara tan a ız~ ızını vere er ,alır e ıgı .rı ırı var ı ı ı J I 

rası,, 

Origny ailesinden, çocuklu
ğundan, mektep hayatından 
başlayarak mütemadiyen yaz
dırıyordu. Bir gün, çiftliğine a 
it bir İf için Cenup vilayetlerin
den birine gitmek mecburiye
tinde kaldı. Avoetinde Matma 
zel Bucle' e derhal işe başlama 
sı için bir mektup gönderdi. 
Ertesi gün hizmetçi yazıhane
sine girerek dedi ki: 

~ 

ten sonra, yavaş yavaş muvafa 
kat meyli göstermeğe başladı. 
Genç kizın ilk muvafakatinden 
sonra Origny kendisini dünya 
nın en mes'ut adamı biliyordu. 

:, i = ;.~: i~ ~ ı-=-~_.:_a_~_a:_.;_a_c_!_!~-~-a~_;_. _ı_ç_ın-! 
h 

. . . . d ce o an zata: em cınsıne ezıyet etmeyı a e-

Ha/taıun yazısı 
ta tiryakicesine severd;.. Biz "Kızınızı vereceğiniz avukat 
Sinoba vardıktan gabila biı· flin bey son der :ce zanpara 
gün sonr., Mahmut Şevket pa- bir adamdır. Her gün yazıhane 

!Vluhhiri sadık 1 şanın katlı vak'asında idam e- sine genç kadınlar girer çıkar. 
. . . dilmi, olan Damal Salih Paşa· İsterseniz tetkik ettiriniz. Kı-

B_elkı bır ç~k şeyl~rde ~erı ı nın bizimle beraber aülürmüş zmı:ı:a acıyorsanız bu izdivaç
deyız, Ga~plııara y.etıtme~ı:z:e 1 olan kardefİ ve sabık lstanbul tan vaz geçiniz. 
d~ha haylı z~man ıster. Lal,,,~ meb'usu Tahir Hayrettin Beye imza - muhbiri sadık., 
hır şey :V~r ki; onda deyme mı! l bu inzibat memuru gidip: Şeklinde bir mektup gönde-
letler bızımle aşık atamazlar: _ :. ~.ndiı.l biraderiniz pa- rir, bu mektup teıirini göste-
lhbar hususunda. · şa idam edildi! diye haber ver- rir .. Ve filhakika bizi tecessüs 

Yalnız gazetelerde okudu- miş ve bundan büyü1.c bir zevk ederler. Tabii yazıhaneye ge
ğum şeyler hayretimi mucip o- aldığım her gezdiğt yenle söy- len genç mürebbiyeleri görün
lacak kadar zengin.. Mesela: lemifti ... Dü~ünün insanlar ne- ce ihbarın doğru olduğuna ina 
Geçenlerde Babı ali caddesinde ler y .•pıyor ! nı.· ve bize kızını vermekten 
olan otomobil kazasında 10-12 Liı.kin bu haber verenler ara vaz geçerler .. 
kişinin yalan yere ~ahitlik et- sında birisi çıkıp ta "filan yer Ben zaten 0 alış veriıten ha 
~iğini biri~i müddeiumumiliğe 1 de bir miinhal memuriyet var. berdar olmadığım için valde ge 

- Efendim, Matmazel Buc
le namına birisi sizinle görüş-
mek istiyor. 

- Pek ali., gelsin. 

içeriye genç bir kız girdi. 

Lakin çok geçmeden bu mü
nasebetin üzerinde bulutlar ve 
daha sonra da şimşekler ve yıl 
dırımlar başladı. Emma olur ol 
maz hediyelerle kanmayor, da 
ha çok para ve daha çok kıymet 
li hediyeler istiyordu. 

Origny da bir maznun gibi 
isyana. bile cesaret edemiyor
du. Çünkü seviyordu. 

Yeni şekil 

Soldan sağa 

1 - Kaçan mahhik (5) Av (4) 

2 - Şikar (2) Hicap (2) Avuç 
(3) 

3 - Alt (3) Taganni (5) 

4 - Zıyaa meydan vermek (4) 

Nota (2) Pislik (3) 

5 - Vahşi değil (4) lçilecelc şey 

(2) Uzağa işaret (2) 1 
6 - Ratıp (5) ı 

7 - Güre~en (8) , 

8 - Nota (2) Yarım (3) Asmak 
(4) 

9 - Büyük (3) Cilve (3) Ben 
(3) 

10 - Sulamak (4) Erk•k (2) 

Beyoğlu orman 
resinden: 

Kabataş ve Beşiktaşt 
but on çeki mahlut od 
476 kilo meşe kömürü 
zayideten satılıktır. 27-
de ihale olunacağından 
!erin Beşiktaş orman ı 
sine ve ihale güıııi 
kaymdkam lıgıı.daki müz 
komisyonlerine müraca 

Istanbul icra Riyasetinden 

Galatada F ermenocilerde 
Sarafidis hanlarında 11 -
da Komandit !erik olarak 
tütün ve maden kömürü ti 
ittigal eden imam Zade Hac ıhbar etmış. . J Hemen talip olunuz., yahut !ip te: 

Geçenlerde gene bir diğeri "filin zat çok ehil bir adamdır. 
filan yerde açık ı·esimler satı- Bunu o münhale tayin ediniz., 

- Kızlarını evlendirmekten 

Origny kızı görür görmez ha
yatının en kuvvetli heyecanla
rında.o bh·ini düydu. Beyni fır
tınaya tutulmuş bir halde, ken 
di kendine: 

- Marselin ! dedi . 

Emma bağırıp çağırdığı ve 
hatta hakaret ettiği zamanlar 
gidip odasına lrnpanıyordu. O
rada ne yapıyordu? Emma bu
nu öğrenmek İsledi. 11 - Çok değil (2) On değil (4) , Uıfa ve mahdumu Neıimi 

Yukardan aşağı vaz geçmişler .. diye haber ver
lıyor diye ihbarathı hulunmuı- şeklinde bir ihbar yapan da yok 

diği zaman aldırmamıştım ... 
tu.. . tur. 

Bu gelen kız M arselin de
ğildi. Çünkü Marselin öleli o
tuz sene olmuştu. Lakin çeh
resi, etvarı ve sesi ile Marselin 
nin canlı bir portereai idi. Ori
gny soruyor, dinleyor, fakat bu 
kızın Matma;Cel Bucle'nin ye
ğeni olabilmesini bir türlü hav 
salasrna aldıramıyordu. Mat
mazel Bucle hasta olduğu içın 
yerine yeğenjni göndermiş, e
ğer mösyö Origny kabul eder
se onun yerine çalışacP.k . 

Gene böyle fırtınalı bir sah
nenin sonunda Oringy odasına 
kapanmıştı. Emma da yavaşça 
arkasından gitti ve anahtar de 
liğinden bal<tı. Oringy elinde
ki bir resme bakıyor ve bol göz 
yaşları dökeı·ek aglıyordu. 

Konkurdato için mühlet itası 
le lstanbul icra itiraz Mercii 

1 - Tavşan avcısı köpek ( 4) .. . .. . . 
y cti~ir ( 4) ku bulan muracaati uzerı"" ı 

Ne bileyim "karın başkalari
le geziyor,, dıye mektup alan 
kocalaı· dile geise de söylese

• * * 
Benim başımdan geçen bir 

Yalnız kadın kısmı müteces 
sistir .. O araştırmı~ ve sebebi
ni keşfetmi;, bana anlatt ... Ben 
de oııa müı-ebbiye hücumunu hi 
kaye ettim .. Arada bir ağzı ka 
ranın bu oyunu oynadığını ke, 
fettik ıımma, kim olduğunu bir 

•türlü bulamnclık. • 

2 _Asma süslü lamba (5) Geni~ 1 iman tetkikat neticesinde lı.on 
( 4 ) to talebinin nazan itibara alı 

ler! .. 
"'Filan yerde kaçak rakı var,, 

şeklinde ihbarlar aksırık nev'in 
dec t.bii - fiaiyolojik şekil al 
dı. 

ihbar vak'asını size anlatmak 
isterim .. Vaktile ben avukat
lık ettim. Galatada bir handa 
yazıhanem vardı O zamanlar 
kadınlardan şimd'ki kadar te
ha;;i etn~ezdim. · Galiba toyluk 
dolayısile! Güııün birinde val
rle bana habeı· verdi: 

FELEK 

Emmıı kapıyı açıp içeri gir
di ve fotografı aşıkının elinden 
aldı: 

3 - Papaı (5) Duman lekesi (2 
4 - Yaıa (2) Renk (2) Boy de· . 

~l~) • 
5 - Yürü (3) Eirilmek 16) ' 

\ 
6 - Hicap (2) Meyva (4) 

7 - Hususi değil (5) Altın (3) 
8 - D•I (3) Yüksek (4) 
9 - Sarho, değil (4) Geri ver-

na ve icra ifliı kanununun 
279 uncu maddeleri mucibinct 

)uya iki ay mühlet verilmeıin• 
tanbulda Birinci vakıf handa 
kat Fahri Beyin Komi- ta 
ve iıbu mühletin llanile berabt 
ve ifliı daireleriJe tapu ıicİI J11 

luklannA bildirilme.ine karar 

Ne zaman böyle bir haber ve 
ı-i~ İ~İlaem fena halde İçerlerim 
haydı zengin değiliz ki para ve 
rebilelim. Akıllı değiliz ki öğüt 
verelim, yetik degiliz ki el ve
ı·elim, fakat dil ve kalem ı;evezt: 
liğimizin payansızlığı önünde 
haber vermekten hem de kötü
,eyleri haber vermekten fevka
lade zevk alırı:.: ... Müjde verme 
ye dilimiz bir türlü varmaz .. 

- Filan zatın kızını sana 
verııek istiyorla · Gene etki 
sistem terbiye tesirile ben se& 
çıkarmadım. Kadmcı.ığız bunu 
bir kabul telakki etmiş ve kız 
tarafına müsait bir çehre gös
termiş , Benim haberim yok! ... 

r Marangoz! Mo:lelci ! - Pek ala Matmazel, derhal 

- Vay benim resmim, dedi, 
fakat ben bu kıyafette hiç res
mimi çıkartmadım. Anlatsana 
kimdir bu? mek (4) ' mit olduğu ilan olunur. 

Bundan 18-20 sene kadar ev 
vel Mahmut Şevket paşayı öl-

Bu vak'adan dört beş gün 
sonra bir gün yazıhanede otu
ruyorum , içeri bir genç m'1tma· I 
zel girdi seliır. verd; Ye ism· ıni 

1 ;{(;lÇ ! ıŞI:~~ı 
Aylık mecmuası 

yakında çıkıyor: 
~enin terakki \ e taalin için 

ntşrediliyAr. onu ara bul. 
Ankara c•dd 'i Reşir "fendi han 

'\11 11 'l t ltfnn: l .. ranhul .ıcınıı 

dürdükleri zaman ittihatçılar !!!!!:!~=============:=;:;========~!!!!!!!! 
bunu fır>at ittihaz edip İstan- ~ 1 1 
bulda ne kadar mühalif varsa 

1 

Delte:?"darhk ! inları . 
toplamışlardı. Hatta Mahmut 

vazifeniz.., başlayabilirsiniz. 
Yalnız bt:nİ biraz bekleyiniz. 

. Origny odasına gitti. Kendi 
1 sini toplamak için, içindeki fır 

1 

tınayı dindirmek için yalnız 
kalmağa ihtiyacı vardı. Mazi 

ı bütün kesafetile kalbinde can
lnamıştı. Matmazel Bucle'ün 

Origny o zaman ilk defa <>la 
rak isyan etti. Resmi kızın elin 
den aldı: 

- Dokunma, dedı, sen bu 
resme dokunabilecek kimseler
den değilsin. Bu Marselin is
minde, şimdi ölmüş bir kadın
dır. Beni çılgınca severdi. Eğer 
ben de seni sevdimse, bu kıza 
benzediğin içindi. Fakat yalııız 
cehre itibarile benziyorsun. O 
;ıerede, sen m:redesin? Nasıl 
oluyor da böyle bir çehrenin al 
tında hem melek, hem şeytan 

10 - Nida (2) Köpek (2) ©t 
(4) 

11 - Gelir (4) Erkek (4) 

di, belki o da benim yaptığımı 
yapardı. 

- Mümkün değil, Marselin 
bu gün tanı,saydık, belki beni 
sevmezdi. Fakat kendisini de 
hiç bir zaman bir ihtiyara sat
mazdı. 

Emma dudaklarını büktü: 
- Ne malum! dedi. 

·--

Devredilecek ihtira b er 
"Ziftli mürekkebattaki ziftli 

rekkebata ait iılilhat" haklımıl> 
nayi m~diriyeti umumiyeıindef1 
sal edilmit olan 19 Ağustos l 
rih ve 1084 numaralı ihtira 
baklanda bu kerre ba§kaıına 
veyahut icaı·a verileceğinden 
kür ihtirayı satın almak veyah 
ticar etmek arzuıunda bulunan 
tın lstanbul Bahçe Kapı Ta' 
No. 43-48 de mukim vekili 1-1· 
!STOK Efendiye müracaatları-

Şevket paşanın öldüriıleceğini Satı :t. ev hisse~'.: 14 No. s :~ a~Fşme; soluğı Mollaa'jkı 
evvelden bildikleri halde ted- 1 mal,a!'esi B:ılat 2 katta 5 oda mu ~:a• ve helayı havi evia 
bir almıyarak hem merhumdan J 20 ısse it.barile 3 hisse>i satılıkty:b M~zl-.fır hissenin bedeli 
h.,m de bu vesile ile toplayacak peş'.ne!l verilmek şırtile tahmin eij "n kıym~ti 130 liradır. 
lan muhaiiflerdeıı kurtulmak Satış açık arttırın~, 28· 7-931 p11z:ırtesi günü saat 15 te 

lanmıttı. Matmazel Bucle'ni 
yeğeninin son derece b~nzedi

ği Manelin, Origı y'nin ilk ve 
son afkı olmuştu. Daha darül
fünunda okurken Marceline'i 
tanımıştı. Bu kız kendisini zen 
gin veya fakir olduğunu bil
meksizin, kıymetsiz hediyeler
le iktifa ederek candan sevmiş 
ti , İki sene hayatını ılık bir gü 
neş gibi aydınlatmıth. Fakat 
bir gün Marselin bir tren kaza 
aında ölünce Origny'nin duydu 
ğu ıztıraba da nihayet gelme
mişti. 

ruhu sinebiliyor? ı 

Emma omuzlarını silkti: I-ttihaclı. 1\11.ilii 
Türk 

istedikleri ve muvaffak ta ol- Defterdarlıkta (M. 336) 
dukları hakkında kuvvetli bir 
rivayet te işitmiştik . Bu top
lama meyanında beni ek aldı
lar ve (Sinop) a sürdülerdi ... 

- Senin de o zamanlar çe
kilmiş bir resmin vardır elbet- 1 

te .. Düşün bir kere .. Eğer şim- 1 

di de sen o vakitki gibi genç ol 
saydın, belki ben de seni Marse \ 
lin gibi sevebilirdim. Eğer Mar ı 
selin de s:::ni bu günkü gibi ya, 
lı başlı ibr adam oiarak görsey J 

Sigorta Şirketi 
Harik ve hayat iizerine sigorta muamelesi 

icra eyleriz. 

(Bahı i cedit) isminde o za
man (59) ya~ıncl~ bir vap.ıra , 

~ "c * 
Kiralık Kum~~ı: Balta limanı deresinde has.I olan kum 

ve çalılıkların 3 sene müddetle ihraciyesi müzayedeye ko· 
nulcu. Senelik kirası 40 lira, kirahmak açık artbrma 22 
temmuz 93i çarşamba günü 15 Defterdar!ıkta (M. 931-80) 

Origny dolabını açtı, bir re
sim çıkardı. Maradin'in resmi-

nüfuzları çarpışıyoı·, fakat neti 1 rargihında bütün Arabistanı !er münfetir taarruzlara imkan 
cede Arap kanı dökülüyor- gören bir rasıt gibi İlli vazi:s>eti bulamadıkları için böyle grup 
du. takip ederken bir gün Kayma- halinde bir hiicum tertip etmi,. 

Erden, Suriye, Kudüs derin kam (Rifat) dan bir rapor al- !erdi. 

Sigortaları halk için müsait ~eraiti havidir. 
Merkezi idare•i: Calatada 'Onyon Hanında 

Acentıı~ı bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadı'-

Telefon: Beyoğlu - 2003 

dikleri hudut bir kaç kilometre 
aşmaktan başka çare yoktu. 

- . - ~ 

yeti yüksek makamlara aJ1 

mak için raporunu huırl•l 
genç erkanı harp henüz y•ıı, 
nı bi tirmemitti ki kayııı-1' 
Rifat geldi: .. t 

- ı.1"..INCI KISlM --

bir nifak içinde çalkalanıyor, dı. Kaymakam Rifat iyi malu
müslüman reisler Avrupa dev- Kaymakam Rifat, bu rapo- mat almt,tı. Hududun cenubun 
!etlerinin himyesinde iktidar runda hudut üzerinde toplanan daki köylerde toplanan atiret 

Genç erkanıharbin planile da 
ha o akşam gün batarken kuv
vetli süvari ve mitralyöz kıt'. 
aları kurşun gibi cenuba aktı- , 
!ar. 

mevkiine geçmek için biribirini üç bin kişilik bir illİret kuvve- kuvvetlerinin hareket zamanını * ·k * 

- Kumandan, dedi. DııJ 
ce süvariler aıiret reisle•\ 1 
bir kaçını yaralı olarak ~1 

mışlar. Hastaneye yatı~ılıi; 
ralarında T edmür ıeyhı 

Bürhan Cahil 
Fakat Fransız ordusunun hi ı Her tarafında ateş yanan ve 

ınayesine aldığı Suriyenin ae- kan akan Türk hudutlarının ilk 

vuruyorlardı. tinin (Kilis) i basmağa hazır- da öğrenmişti. lkibin sekizyüz kadar Urban 
Daha cenup mıntakalarında !andıkları hakkında malumat Miralay Celil mukabil terti- mıntaka şeyhlerinin kumanda-

Hicaz Krallığı badiyelerden aldığını ve Fransız hudut mu- batı tetkik etti. Fakat arkada- unda, hududa dört kilometre 
kopup gelen Urban dalgaları hafızlannın böyle büyük mik- aldığı vaziyeti muvafık kadar sokulmu,lar sabaha kar
içinde boğlup gidiye>rdu. yasta bir akına mani olmıyacak bulmadı. fi yapacakları baskının ne'' esi-

oiş Şimal hudutlarını askeri 
teşkilat ile muhafaza etmesine 
imkan yol<tu. Bilhassa çöl mm 
takası yine seyyar a!iretlerin 
çapul sahası olarak kaldı. 

Miralay Celal tertip ettiği 
kuvvetli jandarma müfrezeleri 
ile hudut üzerindeki Türk köy 
lerini cenuptan gelen serseri 
aşiretlere karşı muhdaza et
mek istiyordu. , 

Fakat Fransız işgal kıtaatın 
dan böyle h:.ıdutlarda sıkı bir 
tarassut yapamayı!ı bütün 
Frans"- havzasındaki Türk düş 
mP.nı aşiretleri kafile kafile, za 
man zaman yine Türk mıntaka 
!arımı akın etmelerine sebep 
oluyor-hı . 

defa bu cephesinde sükunet av 
det etmiş ti. 

Fakat bu nisbi sükuneti de, 
memleketlerini tamamile ecne
bi bir devlet istila etmesine rağ 
men silahlarını yine Türke çevi 
ren Araplu ihlal ediyorlardı. 

Miralay Celil merkezden al
dığı emir üzerine hududun na
zik vaziyetini idare etmek için 
bu mıntakadan ayrılmadı. 

Kaymakamlığa terfi eden 
emekdar silah arkadaşı Rifatı 
(Kilis)te mevki kumandanı bı
rakarak kendisi Urfa.ya çekil

Türk idaresinden kurtulan lan için müdafaa tertibatı yap Kaymakam Rifat sıkı bir mü le eğleniyorlardı. 
büyük Arap yanın adası belki tığını yazıyordu. dafaa planı yapmıştı. Genç erkanıharbin ihata ve im 
kırkıncr defa ve bu sefer (Er- (Kilis) esasen hudut üzerin- Genç erkanı harp hücum e- ha planı nefes aldırmadan der-
den)de ve (Mekke) çöllerinde de idi. Hatta bağlar ve bahçe- den arabm hücumuna uğrayan hal tatbik edildi. 
boğazla,an ırkdaşlann kanı ile !erin bir kısmı hududun öte ta- Araptan çok farklı olduğunu Arapların ric'at İstikametin 
boyanıyordu • rafında kalıyordu. biliyordu . de mevzi alan kuvvetli mitral. 

Arz üzerinde hiç bir toprak Bu itibarla taarruza en mü- - Onlara hücum fırsatını yöz bölükleri hali Türk malı 
parça11 Arabistan yarım adası aait yer bu ,irin Türk kasabası vermek, (Gazve) zihniyetile çalmağa ve Türk kanı içmeğe 
kadar kan içmeınİftİr • idi. vuruşan bu mahlukların cesare hazırlanan bu namert dindaşla 

Dökeoek düşman kanı bul- Miralay Celal arkadaşının ra tini arttırır, eledi. Hücuma uğ- rı bir çekirge sürüsü gibi imha 
maz&a kendi kabilesinin, kendi porunu vaziyeti anlamak için rayan Arabın canı daha tatlı- etti . 
kardeşinin kanını döken bu ır- kafi bulmadı. Ve karargah ta- dır. Arlık Anavatan hesabına 
kın ittihasmı kıracak ancak kımlarından seçtiği bir kuvvet- Ve kendine mahsus sür'atli kimseye müsamaha ve merha-

di. 1 kendi kanını kendine içirmek le derhal (Kilis) e indi. karaı·lar, tedbirler vaziyeti de- met etmemek faziletini an!a-
Cenup ahvalini buradan ga gibi zalimane bir Londra sı- Baskın hareketi doğru idi. ğiştirdi. yan Türk ordusu vazifesini ye. 

yet iyi tetkik ediyordu. yasetidir. Ne zamandan beri çaupl ihti- Vatanın emniyeti için zaten rinde ve zamanında yapmıştı. 

dun) da var. ı 
Genç erkanı harp hayret 

dehşetle yerinden fırladı:<; , 
- Ne diyorsun Rifat. ~ e 

Sadun mu? 
- Şeyh Sadun. Fal<at 

mesi hanımefendi yok. 'i 
Ciddi işlerinde bile lştif,t ~ 

rakmıyan Rifat daha aöz11}ı. 
tirmemi,ti ki genç erka"1

, 

kağıtlarını elinden fırl• 1 

yüı·üdü: 1 

- Hemen gidip göreli~~~ 
Kaymakam Rifat on.ı 

etmeğe mecbur oldu. -1 
- Askeri hastanede ıı!> f" 

ralı .. . bir mızrak oınzullıJ 
ca!amış ... Diyordu. 

,~t 
Dcvarrı' Arabistanda İn~iliz Fran51z Miralay Celil Urfadaki ka- yacını temin edemiyen aşiret- Fransızların muhafaza edeme- Ertesi gün (Kilis) te, vazi. 

~----~--~~----~-----------
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celsesi 1 ( V<'~ı b "ri i 11' ) (R.,ş• I ıp, · alıifed ) 

gün ka1cl ktan eonra Türk ha a tecil .in ayrı yerı c n<'ı'l 
(Başı birinci sahifede) ı kuvvetl rinı :zıy ;.l "çi., F Lti•e ı 

A rr e l n kovuldu 
!erine Mecl ı ve devlet hi~ b vadi h' • e, . iz r kem hev ınin ya ı ' 

ıı gidecek \ ,,yn !'lln vd t ı 
il 

P is il •ı. mudurl.ı ü 
ka 

~si yı 

ıarıor 
jnakı 

o gıı 

e e ist ye aıla ve a la muıaade tmez. Mat ed - top yoı 'e r nlOJ ı rnhat rz cdiyo 
eceklerdir. Şehr ize m•ı l\· H ı 

buat hiırriyetinın ıuiiıl 1i n ne- I , ruz. crhalde tet t p heyeti 1 nol<- la 
Va 

1 • z man yank sıcıl 1 
t mucadeleye sa atın nın döıdü ı u giır.u bu· ı • • k d' • • ki d b' k d 30 tice verir talc.dir ederıini ovlc t:ı- d s:ın a:. l cck it r 

lrı en ısını pıça a ı, ır a 10 ra n ıar 1 eti· At•na, Bren i- be rihi yoklayacak olur ~ elemin Alı 

d 
• • b' d zı, Roma v Z "h'' radı el r1 1 'r 

d• h (enfu" r u"yot IÇtl 1r a aın 1 met l!ıınn D y ark daıı ın soyledi p a ır em • ' sonra " . t yya ·s yonun 
ği veçhile ~ır ıstihdııt devn rnoş d k · d B ZJ 

kend'sı'nı' vapurdan denı'ze attı... . ara) ı ce~ıe r. üt r ·ı·ı a rutıyı!!l d vr·nin ma!buatını da bı ·- " . scya at b r ay k ar d v et n n ona y ı 

ın n 

n1 n he 

r 

1 1 

c• • ~i. 

m 

g idile 
ve 1 il 

n· on ki . u tav 

u e•a te- giderek, maru;: kaldığı kam an rız. m ş olaca r. yahate · liral· Müsab ı 11 rı 

fı
•t yr ol 1• kadın yolacılık vak'asmı anla' ış, po İnkilap mo.tbu'llı ~ n altı tayyar i Fr nsan n le y " a ya 
zeırJ l yot ç rek r m de lis te güpe (!"Ünduz kammnyola ~fendilcr; biz bir ink ma.b~ en b m l ) cı • · id r t iM r.ı S ~t ( 

r.er
o r k, hır ~k r muhte!ıf , ya n1 rı ram g ve mes leyi atı laz md · Çun ü ink 1 > bcn~z meL-t d'rl Bunlardan n m r ([· B J 

ıl• v k ıl 1 

or ı 

,Ö 

bu Si İ 
tır. 

Yuna lı l<l e ·c le S 
·"' y n JI ak layaı akken· 1 tah i .a başlamıştır. vazifesini ikmal ctmemiıtır Vıu:ıc- tanınmış ol !arı bil şimdiye 4'' • k · d · · 40 m. Salun ( B. B.) G,37; <;ere( 

d 
1 

ı urm ·k t işt . l F aı at tank" at neticcsın e sıni km içın büyük bir feragat, kadar beyrelmilel bir kaç re 

İ$lİ anı, Hı i to 1 uka L la , 
u 

1 1 talyo Vasi!, 1 t Jear , K. 
~ t 
o 1 
.9 

1 t h a t •ebb ed n asker . işin bir karmanyola_ olmadır;_ı, yüksek hır ımanla oh defe doğru kor kazaı mış tayyarecilerdir. (G. S.) 
' S 1 1 1 · 1 1 100 m H n mlar. Nihal (B. B.) 

hır ba ·ı:;e n t .-ıdir. Bu asker _atı ı~ışın ~ara a~ı ıç etme•_'· a<ımle yürünmesi lazımdır ç erinde Bnh muhıti ilk defa 2,2 2 5 kıt'asından ızın almııdan çık· çın boylc hır vak a uydurdugu Sağa ıapamarnnız. Sapt.ğınız tak 1 şarktan ,:>rba geçrneğe muvaf· 
mış, Sirkecide hır kahvede otu ve za bıt_ayi B:ldattığı anlaşıl- dir~e irtica olur. Altı yüz seneden fak olarak 100.000 Türk lirası 
r ı·ken zabiti görmüş , ve bir ne mıştır. Fılhakıka Satılmış para hcrı hocaların ; loşluklara 11!:mara!< kıymttindeki mükafatı k azan· 
fe r' teslim dmİ!tir. !arı bili.har~ pa?' la şnıak ~z~re bu millete "bizzat benim dediğim mış olan yüzba ı Cost' ta var

F akat nefer kaçmak istemiş, Şevket ısmındekı hemşensıııe ~lacak! bina~ ~~m . d~şündüğü'tlc dır: B_u_ tayyareferi idare eden
yakalanacagını anlayınca clar verdiğini itiraf etmiş! . Şevket unan edeccksınız.,, gıbı P••h ııaye- lerın ı&ımleri vee bazı rekorla -
bir sokağa saparak, cebinden yakalanmış , paralar ıs l ı rdat o- lerine doğru gidemezsiniz. rı şunlardır : 

B müsabakaya Galaıas,\faylı ha
nımlar da da,lı 1 oldu. Ancnk l ioaııı· 

ları olmadıgından ve Türk talıiiye

tinde bulun!11ftdıkl•rınd.ın dolayc 
müsabaka harici addedilmiilerdir ve 

bütUn hanın l :tır yarıt la '°: na da n1ıi 
aabaka.dan hariç olarak gia·n1iş l <"rd ir. 

e alı kcn leanti MolCi"ini "sm"nc erke • 
n ' d n> }"ı 1 n lerle Ödoks il isı:ı · nd <İ 1 ;ı 

uzak kalan, sporu apor •· n y d O p.ın ır. doksya cvnl e T ürl t . 
bu klıibu ne l<acl t brı ~ı k 
d B 

" az 1 beasındn iken mübadil ol r k 
ır. u ar da bııhassa S li i ve y . t k 

N.h ı· ·ı ı. . uraıııs ana sev edilmi• f . 
ı a ı ı fta zıkretmek lazımdır. k nt b" k l " l M 

0 
ır ~ç ay evve gız ıc 

- - ------ · · m~mleketımize gelme e muvaf 
fak olmuş , derhal yak lan rak 

Yanıyordu 

ça ıs ını çıkarmış , vücudüne lunmuı, Sat_ılmış fırından ko· Sola. gidemezsiniz. ~ün~ü sola gi Jeneral dö Goys _ Umumi 
dl' la:>lamağa başlamıştır. vulmuş, polıa tarafından hak- d~n~nız _hen~z dah.a ı~ıLbın tam, Frans ız ihtiyar tayyare teşkili 

'yeti şenler elinden bıçağını kında muamele yapılmağa baş kamı! manasile netıce•ıne ermedi- tı kumandanıdır. Harpte Al· 
-• lmı•la r ve polisi keyfiyetten lanm. ıştır., .. • •• .• niz. Neticesine ermediğinizden ıoU. manlara eeir dütmüş ve esaret 1 

200 m. Kurbağlama erkt kler y>· 
rışına rakipsiz: olarak Beykozdan 
Mehmet e lrmiı ve kaunmıştır. (6, 
ıı, 3 5 

Kadıköyünde Kurbağalı de
rede oturan 17 yaıında Orhan 
dün benzinle ayagındaki panta 
!onunu silerken yanında bulu
nan arkadaşı sigarasını yak. 
mak için kibrit çakmış, kibrit 
alevinin tesirile Orhanın ayıl· 
ğındaki benzinli pantalon atet 
almıştır. 

gel~iğ i yer~ teb'it edi lmiş tir. 
lngıliz yankesici Ramona, Bul
gar yank. aici Nesim Safa,. Rus 
yankesici N ikita lvan, lran'ı 
yankesici de Manesmondm. 
Yerli yankesicilerden de en azı 
lıların yakalanmış ve mahkeme 
ye tevdi edilmiş bulunmakta
dırlar. 

il"'. • K d _ b l giderseniz rejiminiz demade olur. ten kaçmaya muvaffak olmuf· 
h aberdar etmiş lerdir. ım O! ugu ır tur U 

K 
Şu halde bir tek vazife kalıyor. O T d f S h 1 lO<J m. Hm. Kurbağlama Krista 

İ kinci intihar teşebbüsü __ a· anlaşılamadı tur. ayyare ile ilk e a a ra .. . . 
K 

da bu rejimi sonuna kadar götür- yikeb"ır"ı geçen tayyarec"ıdı"r. (_G. S.) muınhOJka harıcı 2. 13;, ris-
r:ıgümrükte olmuş , aragum- [ 
rükte Kani-çeşmede 19 nu~ıı~a Altınkum civarında bulunan mek ve d~~le t m~fhumu~u bütün şü Yüzbaşı Coat - 1926 da tı (G. S. ) 
lı evde oturan Saim Efendının cesedin Morga nakledildiğini mul ve mueddasıle - dıkkat ediniz dünya m safe rekorunu Paris. 2~0 m. th ,an (F. B.) 3, 18, l ı5; 
karısı Fevziye Hanım intihar yazmıştık. Ceset denizde fazla bütün ıü_mul ve müeddaoiic - ya- Yask arasındaki mes~feyi bir Ce".'ıl (B. B.) fa wul yaptı ~• için ı'.iı 
kasdile otuz dirhem tentürdi. kaldığı ve kokmağa başladığı şatm:k ~zı;~~ır ve ef~n~.iler ; niha- 1 uçuşta katederek kazanmış , 1 ka!~e. H la . 
yo l İç miş, Fakat çabuk. yetişile için defnedilmiştir. On günden yet u ec ıaı, hu Buyuk Meclis 1 1927 de Paristen Ural dağları- m. anım r serbest Nıhal(B . 
u •k Haseki hastahanesıne nak· beri gaybubet eden bir Ermeni yok~ v~rlı~lar yaratan, hu Mecliı na, uçmuş ve 1930 da ise Paris B.) 4

• 
24 imge (G. S.) müsabaka 

ledilmek suretile hayatı kurta· gencinin kardeşleri cesedin kay zaferın ruzgarları arasında dolgala· ten Nevyorka kadar uçarak harici. 
rılm·ştır. Fevziye Hanım öte· bolan kardeşlerine ait olup ol- na~ ~I sancağın bütün namus ve ıe· Bahrimuhiti ~eçmiştir. lOO m. Sırtüstü yüzme. Necmi(B. 
d~n beri ,inir hastalığına müp madığını anlamak için Morga refını lrurtarmıttır. (Alk•ılar) . Binbaşı Girier - 1925 de B.) 2

• 
12• 2 5; Memduh (C. S.) . 

\el ii imiş, b ... hastalığın ~edavi gitmişlerse de. ceset defnedildi Dört beş maskara Paris Tahran seyahatini yap· 800 m. Serbest. Salim (B. B.) 14, 
edilı".lemes inden müteessır ola· ği cıhetle görememitlerdir .. Ge 1 Dört, beş maskara, üç beı ne idü. mıf, 1926 cla Paris - Omık ara-

3
, 

2
'
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· Şeref (G. S.) 14, 35, 3 /5. Bu 
rak kendini öldürmek istediği- rek jandarma ve gerek polis ce ii beliraiz, tarihin telinine §BY•n o- sında uçarak dünya mesafe re- yarı' günün en güzel yarıtlarından 
ni söylemiştir. sedin hüviyeti hakkında tahki- I~~ ~ir ~ç yolunu ıatırmıı maıkara / ko~u kırmıttır. . biri idi. Bilhassa (B. B.) in Salimi 

Üçüncü intihar teıebbüaü kata devam etmektedirler. humyetı matbuat namına bütün mil Bınbaşı Peltier Doısy - fevkaladedir. 
Salıpazarı açıklarında ol';'luf, Pençereleri-;ilerk;-n letin namusuna ve hayatına te<avüz 1924 te Paris _Tokyo, 1926 da 400 m. Serbest. Hanımlar. Nihal 
bir adam Şirekti Hayriyenın 60 ederse ben aıla dütünmem, çiğner Paris • Pekin, 1927 de Paris • (B. B.) 9, l3, 2/ 5 Kriıta (G. 5.) 
numaralı vapurundan kendini Galatada Mumhane cadde. ve öte tarafa ıeçerim. Niamey seyahatlerini yapmış· müsabaka harici.. 
denize atmııtır. sinde Kısmet apartımanı kapı- Mücadeleye baıladığımız dakıka- tır. 50 m. dipten, Zeki (B. B.) 43 m. 

Hadiseyi görenler derhal ba- cısı Rifat Efendinin zevcesi Es larda hepiniz çok iyi hatırlarsınız ki Binbaşı Rignot - 1926 Pa- meaafeyi 46, 4 ı 5 de ve Selim de ikin 
ğırmışlar, kaptan vapuru dur- ma Hanım evvelki gün apartı- lıtanbul matbuatı ayni yola dllkül· riı - Lizbon ve Pariı • Atina, ci. 
durmuş, sandal iııdirilmit ve in man pencerelerini silerken bir miitlerdi ve çok iyi tahattur ederim 1928 de Paris • İsta.nbul 1929 1500 m. Serbest eri.ekler. Salim 
tihara teıebbüs eden adam bo- çerçeve yerinden kopmuı, kadı ki Necmettin Sadık, ve Falih Rıfkı da Paris · Mukden seyahatleri- (B. B.) 28, 43; Sedat (C. S.) 
ğulmak üzere iken kurtarılmış nın batına düımüı, kınlmııtır. arloıdaılarımıza tiddetle hücum edi ni yapmııtır. 4XSO bayrak yarışı: (C. 5.) 2, 

lır . Bu kaza neticesinde Eıma Ha- yorlarch. Yüzbatı Delastre - Harbi 
Fakat bu adam çok fazla su nımm kollan tehlikeli surette Gerek Necmettinin serek FaJib;n umumide meşhur Quillenin 

yutmuş olduğundan ifade vere keıilmiıtir. her ikiıi de cinayeti ona bıraktclar. bombardıman filosu zabitlerin· 
memiş, hemen hutahaney_e Sahte tahsildar Felalceti kucakladılar. Fakat yürü- dendir. 1927 ve 28 de Michelin 
nakledilmiştir. Yapılan tahin- düler. Şimdi burada bütün arkadllt- kupasını kazanmıştır. 
kat neticesinde ismi öğrenilme Tarlabaıında oturan Eşref larım bunların mahiyetler-inin naaıl Yüzbaıı Arrachart - 1925 
Yen bu adamın Aksarayda Sofu Tevfik isminde bir adam boa. olduklarını tamamile izah ,.!tiler. te ilk dünya mesafe rekor~u, 
farda oturduğu tesbit edilmİf· tan batında Fatma Hanımın e Uç ı..., kitinin hürriyeti matbuat 1926 Pariı · Baara 19~ Pans· 
tir. vine giderek elektrik tahsildan namına onu ıuiiıtimal etmek gııyeıi lıtanbul, 1929 ~a Parıs • Muk· 

Tahkikata devam edilmekte- olduğunu söyleyerek elektrik ni ıiiderek yaptıklan tu maıkara· den 1931 de Parıs - Gao mesafe 
dir. para11 tahsil etmek iıtemit, fa lıldarmı dütündükçe cidden mütcea rekorlarını kazanmııtır. 

Paraları iç etmek kat poliıler tarafından yakalan ıir oluyorum. Yüzbatı Challe - 1925. te 
mııtır. Mı n k ı· Paris . Tahran, 1926 Pans • . t · avauo. ıg• ın sırrı 1921 de p . 

ıs emış Bir duman hakkında Efendiler; muvaffakiyctin um Benderabboa, anı • 

25, 1 6 de çok iyi yüzerek kuandı
lar; Deniz liıeıi 4X50 Hanın1lar işti 
rak eden olmadığı için yaprlmadr. 

Bu fD"l8ttan i,tifade ederek deniz 
cilik heyeti kendi azalan araıınM 

50 m. bir kurbailama yarıtı tertip 
etti. Ancak heyet bütün kadrosu ile 
bu yeruliie Jiremedi. Çünkii arka
daılarından ikiıi basta bulunuyor· 
du. Neticede denizcilik heyeti reiıi 

Ekrem Rüıtü B. 54 birinci ve ( B. 
B.) klübü denizcilik kaptanı Cevat 
B. 54, 1/ 5 ikinci oldular. 

Bunu müteakıp atlama müsahaka
lan yapıldı, Galatasaray, Beylerbe-

Alevler çocuğuıı yanmasına 
meydan kalmadarı aöndürebil-

Bir k· an ambara 
düştü 

Kabataş açıklar ı nda demirli 
bulunan Yıunan bandralı Zais 
Kcmpanis vapurunun ikinci 
kaptanı Yuvaniı D isidiı dün va 
purun ambarına' düımu,, ağır 
surette yaralanmış, lngiliz has 
tanesine yatırılmııtır. 

Berlin müzeler 
müdürü 

Berlin müzeler müdürii r,1. Vi

kont şehrimize gelmittir. Mumai
leyh burada Bizanı eserleri etrafın . 

da bir ay tetkikat yaptıktan aonra 
Bergamaya gidecektir. 

Yeni n~şrigat 
TÜRKSPOR 

Futbo'cu Bekirin hayatı 
Bugün çıkan ikinci ıeneıinin (42) 

İnci sayııında milli takım kaptanı 

Zeki Rıza B. laymetli fütbolcumuz 
Bckirin bayatını yazıyor. Eıki fede·. 
razyon reisi Muvaffak Beyin Huıo 

Mayzelle yaptcğı mülakat ta pyanı 
dikkattir. Dünkü deniz müsabakala 
rının tafsilit ve reıimlerile çıkan 

Türkıporu b.rilerimize taTıİye ede
riz. 

Cürümleri tesbit edilmedi i 
için serbestçe dolaşan yanke~i
cilerin habaaetlerine mini ol . 
mak için de icap eden bütün 
tedbirler alınmış , yankesicili 
işleri ile meşgul bulunan üçun. 
cü kısım baımemuru Mahmut 
Bey kısmının bütün sivil me
~urlannı bu itle tavzif etmİ§· 
tır. 

Mevcut yankesicilerin de 
muhtelif pozlarda resimleri çı
kartılnıış, resmi memurların 
bunlan kolayca tanıya bilmele 
r~ için merkezlere gönderilmiı · 
tır. 

Doktor nasihati: 

l lususl ve sıhhi tuvaktinlz için 

" t l 1 ~ t " 
(Alameti Farikası) 

.\iluzadı taaffün müsıalızarını kul 
!anınız; Adetleeinizıleki dem u 
~ iacı duracak ve halt intizamı 

kesbedecekıır. 

Taklitlerinden sakınınız 
F abrikatlirleri: 

Mayr A. G. 
Schlllke ve 

Hamburğ 

Tıirkiı· e için Ycg3ne acentefi 
S. Jacsel mahdumları, hıanhul Unkıpanında Yaninin fırının tahkikat müttefikan yiiriimelc, müttefikan Saigon rek?rlan~ı yapmıt ~e 

da çıraklık eden Kastamonulu barbehnektir. Siz inkılap ricalisiniz. 929 da Sevıl şehrın~n N~tal a 
Satılmıt dün Salih Efendi is- Galatada eski gümrük soka inkılap ricaline düıen en büyiil< ·~- kadar uçara~ cenubı bahr.ımu· 
m;nde bir bakkaldan ustasına ğında Hakkı Hüınü Beyin 12 zife bir aaniye dahi gaflet göster- biti geçmitt~r. 931 Padnıten 
ırötürmek üzere 35 lira ekmek numaralı evinden dün kesif bir memektir. Çünkü inkılaplar kendine Kongoya azıınet ve av et et· 

........ ~ ............................. ... 
R E ~.~ 1. it l N ı l 8 T ~ 81 ı 1 M T E O ' l 81 E T I parası almıt, fakat fırına geldi· duman yükseldiği görülmüı, mahıuı kanunlııra tabidir. Biz 0 lıa· mittir. . . 

ği zaman ustasına: herkes teli.ta dütmüı, itfaiye. nunlar fevkine çıkamayız. Bizim a Her tayyare_de bır zabıt ve 
- Şuradan geçerken üstü· ye haber verilmiıtir. İtfaiye yemiz mantıka ıevkeden yola do~- bir küçük zabıt vardır. Küçük 

ıne üç adam çullandı, paralan gelince eve girilmiı, her taraf ru yürümek ve azim .-e iman il., ona zabitler de tayyarecidirler. 
aldılar, kaçtılar demit ve Yani arandığı halde yangına delalet kopnaktn-. Dikkat ediniz, hepimiz Şimdi maili inhidam inliyen bir 
Efendiyi biı· karmanyolacılık eder bir ıey, ne de dumandan samimiyetle bitaraf olarak ınuha1<e memleketin hukukunu müdafaa et
vak'aıının kurbanı olduğuna i· eser görülmemiştir. itfaiye ge- me edelim. Demin buracl' saçları melcle iıe baıiodı. Son ıriine kadar, 
nandırmıştır. ri dönmüş, polis herkesi telita matbuat uğrunda ağarnuı ve bütün yalnız milli gayenin tahakkukuna 

Maamafih Yani Satılmışa dütüren esrarengiz kesif duma memlekette inkılabcn ön safında gö- kadar tarihin ihtiyar ve yorgun bir 
karakola müraca:ıt etmesini tav nın mahiyetini tahkika başla- rülmüt, artık yavaı ya .. 1 Y""" • ğjl- yolcusu ... 
ıiye etınit Satılmış da karakola mıtlır. • mit Nadiyi dinledim. Zan.Ilı Nadi! Devamı var 

Delikanlının bu feryatları so 
kaklarda uğultulu akisler yapı 
yordu. Bu müthiş kovalama :>· 

pey devam ett;. Kadri Bey me
safe !cazanmak için binicilikte· 
ki bütun hüner ve maharetini 
gösteriyordu. Fakat Fettah ta 
atını iyi idare ediyor ve muak· 
kibine mesafe kazandırmıyor· 

du. Bir yolun dönemecinde 
Kadri Bey iyi bir çarh har~eti 
yaptı ve epey mesafe kazandı. 
Atının saflrısında ter beyaz kö 
pük hBl:nde kÖpürüyordu. Bir 
arahk K adri Beyin atının ayağı 
bi r taşa iakıldı , hayvan az kal
sın kapakbnacaktı. Üstünde a
ce!!lİ bir süvari olsaydı muhak
ka'.: dü:;up parça parça olurdu. 
v.~ müdebbir bir binici de bu 
çılgmc3 koşudan sarfınazar e
derdi. F :ıkat Kadri Bey ne düş· 
tü, ne de koıudan vazgeçti. 

Rakibinin uğradığı bu aksi
lik Araba cesaret verdi, Harem 
ağuı bu fırsattan istifade edip 
atını daha hızlı sürüp mesafe 
kazanmağa çalıftı ve bir dere
ceye kadar da muvaffak oldu. 

Arap üçüncü defa olarak has 
mını geride bırakmıştı. Vaziye 
tinden emin olan Fettah eğeri
nin üstünde doğruldu, arkasına 
dönerek mu~kkıbine haykırdı. 

- Canın cehenneme! Geber! 
Kadri Bey bir arşın kadar da 

ha geriledi. Halicin mehtapta 
pırıl pırıl parlayan sakin sulan 
üstüne uzanmıt Köprü görün
miyordu. Kerimenin arabası 
nıhayet c! ı.>r ı! : ı 

muz zoru ile hayvanı ileri sür· saniyede Arabın kolları bir ka
dü. Hayvan acı bir kitneme ile pan gibi vücudünü kavradı. 
yere yıkıldı, tiddetle açılıp ka- Kadri Bey timdi gökteki yıldız 
panan burun deliklerinden kan 1 lan çılgın bir rakıa halinde gö
lar çıkıyordu. rüyordu. Şakaklarındaki kan 

Keakik bir ıslık seai havada damarlan Jİddetle atınağa baş. 
çınladı. Rıhtımda bekleyen san ladı. Ağzında acımtrak bir tat 
dallardan biri ayrıldı. Bu, kü- duydu. Mazide Kerime ile bir
çük bir motörbottu. pervanesi tikte geçirdiği mes'ut anların 
köpükler saçarak iskeleye ya· hatırası hafızasında canlandı. 
nattı. Ah Kerimenin hayatından e-

Kadri Bey ayaklarını üzenııi min olabilıeydi ! 
den kurtararak ölü atının uı- Baştan aıağı vücudünden so 
tünden kendini yere attı. O sı- ğuk bir ter boşandı. Bu sırada 
rada araba kapısının açılmasile ayağı sürçtü, yere düıer gibi 
haremağasının ileri atılması bir oldu. Arap ta dütmemek için 
oldu. Havada büyük bir pala- kollarını bir az gevşetmeğe 
nın yalın demiri parıldadı. Fet. m~bur oldu Muhaf · f" -~ · azaı ne ıs 
tah korkunç silahı ile Kerime sevki tabiisi Kadri Beyin hare. 
Hanımın üstüne atılmıştı. Kad katına fevkalade bir sür'at ve 
ri Bey bu tehlikeli düşman!.. çalaki verdi. Fettah ne olduğu. 
ikinci defa olarak boğaz boğaza nu anlamağa vakit bulamadan 
geldi. • delikanlı fırladı. Arabın bacak. 

- Ça~uk Baker! Kerimeyi !arını kavramı~tı. Son bir gay
alıp motore atla ..• Çabuk açılın. retle ve kollarının bütün kuvve 

Kac!ri Bey Fettahın kendini Onu ben tutuyorum. tile harem ağuının ayaklarını 
atın üst.ınd~ıı yere atıp araba- Kadri Bey hasmile boğuşur· yerden kesti, kaldırdı, F ettahın 
ya doğru saldırdığıııı gördü. ken, kısık dişleri arasından bu 1 arkası köprünün parmaklığına 
Bu h;ıl delikanlıya fevkalbeşer 1 sözleri söylüyordu. Söylemeğe 1 dayalı idi. Arabın iri vücudünü 
bir kuvvet verdi. Kamçı ve mah , arıcak vakit buldu. Çünkü ayni parmaklığın üstünden boşluğa 

T urkıyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder 
Adres : A?kara c~~desi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 

Telgraf adresı: Resmı:an - Telefon: 20960 Posta kutusu lal 753 .................... 
doğru itti. Arap gürültü ile su
ların içine yuvarlandı. 

F ettahın çığlığı ortalığı inlet 
ti. 

- Kadri, Allah atkına ça
buk gel! 
Çarlı Baker rıhtımın son ba

samağında durmuf, arkadaıına 
elile itaret ediyordu. 

Kadri Bey koıup motöre at
ladı. Çarlıı. Baker mecalsiz bir 
halde güğertenin üstüne yıkı
lan genç zabite takdirkarane 
bakarak: 

- Geçmit olsun, dedi. Bü
yük kaza atlattın! 

- Evet, atım köprünün üs
tünde yere yığıldığı zaman Ke 
rıme öldü zannettim. 

Çarls Baker delikanlının eli
ni okşadı: 

- Hiç m rak etme .. Kerime 
Hanım gayet rahat! 

Fakat Kadri Beyin içi bir tür 
lü ı·ahat etmiyordu. 

- Fakat sağ kaldıkça onun 
için tehlike eksil: değildir .. 

- Canım niçin böyle söylü
yorsun? Onu sen kendi elinle 
denize atmadın mı? 

- O fellah öyle ıoğuk ban
yolarla kolay kolay ölmez .. 

Kadri Bey bir cigara yakın 
havaya bir nefes duman üfledi. 
Sonra birden bire sordu: 

- Kerime nerede? 
- Aşağıda benim kamaram 

d~ dinleniyor. istersen git de 
hır az konuf.. Seni görürse 
memnun olur ... 

- Zavallı kızcağız .. Ne {eli 
ketlere uğradı ... Biz bir an ev
vel memleketten uzakla,sak 
iyi olacak.. Ne dersin? 

bir köpek gibi bacağından tutu 
lup denize fırlatılıvermek Ara
bı kudurtmuıtu. 

Fakat hayır! O intikamını al 
madan ölmeyecekti! Müthiş 
hiddetinin verdiği bir kuvvetle 
bir hamlede ıuyun yüzüne çık
tı. Hasmının elden kaçırmak 
korkusu kendi selametine ait 
endiıeleri tamamen zihninden 
uzaklaştırıyordu. 

Fettahın parmaklan karanlık 
ta l11gilizin motöriinün yanın. 
dan sarkan İpe ilişti. Arap bu 

- Yarın g~milerimden biri ipi tuttuğu zaman hançeresin. 
Livrepoola har ket ediyor. Bu den fırlayacak bir zafer sayha
vapurda sizin için yer bulunabi- aını zor zaptetti. T eaadüf has. 
lir. istersen ben meıgul ola· mını takip etmek imkanını ken 
yım, merak etme, yolda rahat- diıine bahtetmişti. ipi tutara!. 
sız olmazsın... motörün arkasından gitmek A 

Kadri Bey batını "evet" ma rap için işten bile değildi. 
ka~ında salladı,. s~nra kalkıp Su buz gibi soğuktu. Fakaı 
atagı kamaraya ındı. bu soğukluk intikam ateşinı 

. ~ ~t~ahı? deni~e düşmesi ken 1 söndürmeğe idi fi gelmiyordu. 
dısı ıçı~ bır felaket olmuştu. Fakat kar.ayan parmakları 
A~·ap hır ar~l~k hay.ıtınd.ın i j. I gittikçe kuvvetini kayb"d "yor
m~t keser gı~ı oldu. Bu kadar du. Fettah ipi dah.ı fazla tuta· 
mıhnet ve ezıyt:t çektikten son ı m'.\yacaaını anladı. Jpi salıver· 
ra yetittiği _intikam ağacının di, bir iki ıreni' kulaçla karayı 
&atlı meyveaıni tutacağı sırada ! · (Bitmedi) 

' 
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flo·~ ~'ftlUIT S-4&.l" .. 
~-· Susama, yazın befenyeıe 
-V. Dlan cezasıdır. Tabii havası 

T...ıt s.u• ..... s.o---.. ......... 
taııırtk••ıc. ili-• -

hazmiyeye malik Eno'a 
"Fruit Salt" gazOzlü toza! 
?ir mıkdar limon aıktldıkda ~ 
ıusamayı gideren laitif, j 
ıihhl ve mükemmel bir 1 
"lliistahzır teıkil eder. 

&ıtı.h .. M<fam bir bar• 
t#k .., .,.,,..,,,. bH 
Mlı.,. lıaf'Oı 

0

tr)l/«Mnnt» 
lılfidfr. 

Deniz Levazım Satınalma ko
misyonundan: 

8000 ton Rekompöze k6miiril 20 Temmuz 931 pazartesi 
gücll saat onlıirde ihale edilecektir. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı 8000 ton Re
kompöze maden kömürü kapalı zarfla müı:>aka~aya konul
muştur. Münakasa zamanı olmak üzre tayin edilen Temmuz 
931 ayının yirminci pazarteai günü ıevali saat 11 de talip
ler tarafından kapalı zarf usuWe teklif edilecek fiatlar mu· 
vafık görüldüğü takdirde ihale edileceiinden ıartnamesini 
almalı: ilteyenlerin her gün ve vermek isi eyenlerin ihale gün 
-:-e saatinde Kaııımpqad• deniı: müzesinin umum kapısı Ue
tünde!:i acnfa levazım · Satınalma komisyonuna mllracaatlan. 

Y en;tehir belediyesi riyasetinden: 
Zir<"ıı yar.il 11 maddelik şerait dalrealnde kasaba dahi

line d!Jten~eJ.r borular 16-7-931 tarihinden itibaren yirmi 
gOn -.ılidckUe ve kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmi4· 
tir. Talip olo.nla:ın ihalei kat'lyesi olan S.8-931 çal'famba 
~e lra.iar olbaptaki talimabna tevfikan dipozito akçeat 
re y•hui fsawa mektubu ile Yeniıehlr belediyesine müra
·utları ikn olunur. 

1 - &rubr Fransa ve yahut Belçika fabrikalan ma· 
mOIC.tından ve Pik nevinden olacaktır. 

2 - BoruJann yekiiu.u ( 5400 ) metro olup (1600) met· 
roau (7) santim kutrunda ve beher adedinin tulii (3 ) metro 
olacak ve beher metrosunu;ı sıkleti ( 17) kiloyu tecavüz et· 
meyecektir. (3800) metrosu (5) santim kutrunda olacak ve 
beher adedinin tulü (21) metro olacak ve beher metrosunun 
ıikleti (12) kiloyu geçmeyecektir. 

3 - Boruların klffeıl - yirmi admoıfer • havayi neıimi· 
ye mütehammil olacakbr • 

4 -L7bu boruların ( 7 ) santimlitine ( 8 ) adet üç ağızlı 
ve (8) adet dinek dahil olacakbr. 

5 - Keza bu boruların ( 5 ) santimlijine ( 16 ) adet üç 
ağızlı ve (20) adet dirıek dahil olacakbr. 

6 - Borular tarihi ihaleden itibaren nihayet ild ay zar· 
fında sif lıtanbul teslim edilecektir. 

7 - Borulann dizbarko ve gümrllğli belediyeye aittir. 
8 - Boruların lıtanbulda teslim ve tesellümiioe kadar 

lcnk ve sakab müteahhide ait bulunacaktır. 
9 - Borular İstanbul limanına gelmezden on be~ giln 

evvel belediye haberdar edilecektir. 
10 - Boruların bedeli lıtanbul limanına geldiğinde te

~'lmen tediye edilecektir. 
11 - Belediye müteahhide karp her türlü teminatı ifa 

eılebilir. 

iktisat vekaletinden: 
Ankarada Tohum ıılah ve tecrübe istasyo!lu için 37 kalem 

alit ve edevabn şartnamesi mucibince mübayaa olunacağı 
21-24-27-30 haziran 931 tarihlerinde Cümhuriyet, Vakit; Son 
Posta ve Hakimiyeti Milliye gazetelerile ilin o.unmuş ve ihale 
günü de 11-7-931 olarak yazı.lıınttı. Bu kerre Vekaletçe 
görülen lüzuma binaen ihale müddetinin bir buçuk ay daha 
temdidi suretile bidayeti ilin tarihi olan 21 haziran 931 den 
bilitibar iki ay mtıddetle münakasaya vaz ve tarihi 19 ağustos 
931 tarihine mliaadif çar9amba günü aaat 15 e talik edilmif 
olduğu alakadaranın malil.mu olmalr lizere iliin olunur. 

•• •• 
BUYUK TAYYARE 

Piyangosu 
il. ci tertip ı. el ketide 

11 Ağustos 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
30,000 Liradır 

Ayrıca: 15,000-12,000 .. 10,00 
LİRALIK İKRAMİYELER 

ve 20,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

M. M. satın alma 
komisyonu ilanı 

Ordu ihtiyacı için yerli 
fabrikalar mamulltından 
50,000 kilo sarı sabunlu kil· 
sele kapalı zarfla münakasa· 
ya konmuştur. İhalesi 28 tem
muı: 931 aalı günü saat 15 de 
Ankarada merkez 1atın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin şartnam~ almak ve 
telıliflerini vermek lizere te
ıİıinatlarile birlikte mezkil.r 
komisyona müracaatları. 

• • • 
Ordu ihtiyacı için alb ka

lem Rontken malzemeei pa- • 
zarlıkla alınacaktır. lhalesı 20 
Temmuz 931 Paıarteıi gtnG 
saat 14 te Fındıklıda heyeti· 
mizde yapılacakbr. Taliplerin 
prtnameaini glSrmek lizere 
her gtın ve pazarlığa i9tirak 
etmek için de ihale saatinden 
evvel teminatlariyle birlikte 
heyet"mize müracaatları. (457) 

* * 
Farkı fiatı ifayi taahhüt 

edemeyen müteahhide ait 
olmak ilzre 14 ilii 18 bin ki
lo beynz ve haki bez kırpın· 
tısı aleni müzayedeye kon
muştur. ihalesi 25 temmuz 
931 cumartesi glinli saat 15 
de Fındıklıda heyetimizde 
yapılacektır. r aliplerin kırpın
tılan Sirkecide Demir kapıda 
Saraciye evinde ve prtna
meyi heyetimiı:de glSrmeleri 
ve ihale aaatinden evvel te
minatlarile hazır bulunma· 
!arı. ( 444 ) 

* * * 
Elaıiııdeki kıtaat hayvana· 

tının ihtiyacı olan arpa ka
palı zarlla münakasaya kon• 
muttur. ihalesi 20 temmuı: 
931 pJ1zarteıi günü saat 15 
te Elbizde aakeri aatınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin prtname almah ve 
tekliflerini vermek llzre te
minatlarile birlikte mezklir 
komisyona müracaatları. 

*** 
Sökede bulunan askeri kı-

taat hayvanları ihtiyacı olan 
arpa kapalı zarfla mlinaka
ıaya konmuıtur. İhalesi 20 
temmuz 931 tarihinde saat 
16 da Sökede askeri satıaal
ma komisyonunda yapılacak
hr. (evsafı hey' etimizde mev· 
cuttur) Ta !iplerin şartname 
almak ve mUnakasaya gir
mek üzere teminat ve tek· 
lifnamelerile birlikte 111ezkOr 
komisyona müracaatları. (413) 

• * * 
Mi:istaki askeri kıtaat ih

tiyacı için sığır eti kapalı 
zarfla münakasaya konmuı· 
tur. İ halesi 2017 /931 pazar· 
tesi günü saat 15 te Milista 
askeri satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. (Şartna
me sufeti hey'etimizde mev· 
cuttur) Taliplerin ıartname 
almak ve münakasaya gir
mek üzre teminat ve teklif
namelerile birlikte mezkOr 
komisyona müracaatları. (425) 

Borsadaki kıtaatın ihtiya
cı olan un kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. İhalesi 
20-7-931 cumartesi fünü ııa· 
at 15 h Bursada 1 nci Fır
ka sabnalma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin şart• 
name almak ve tekliflerini 
vermek üzere teminatlariyle 
birlikte mezkftr komisyona 
müracaatları. (407) 

Devredilecek ihtira beratı 

"Gemi demiri örtüıü kama çivisi
nin ve buna mümasil mevadın dö· 
külmeıi için uıul ve tertibat'' ve 
"lokomotif kazanı yahut mümasil 
mevat iç.in iğnelenmiı kama çiviler 
imali uıulü" hakkında aanayi müdi
riyeti umumiyesinden iıtihıal edil. 
mit olan 2 Tetrinievvel 1929 tarih 
ve 1008 ve 21 Teırinievvel 1929 ta· 
rih ve 1002 numaralı berat bu kere 
ferağ veyahut icare verileceğinden 
mezkur ihtirayı satın almak veya. 
hut iıticar etmek arzusunda bulunan 
zevatın lıtanbul Bahçe Kapı Taı 
Han No. 43-48 de mukim vekili H. 
W. !STOK Efendiye müracaatlarL 

• 

Odaamm MalOmab Tahbnu 
8EYOiaLU 

LiO N 
MAGAZASINDA 

•• • • Yalnız 15 
Fevkalade mevsim sonu 

gun ıçın: 

atışı 
Tuhafiye Manifatura ve Moda eıyaları 
YÜNLÜ ve PAMUKLU KUMAŞLAR 
İPEKLİ KUMAŞ ve KADİFELEll 

HAZIR ELBİSELEP 
ÖRME EŞYALAR 
GERDANLIKLAR • 
ŞEMSiYELER 
ÇANTALAR 

ve ilh. ilzerlneı 

0/o 10 ve 0/o 20 tenzilat 
Bütün dairelerde: 

EMSALSİZ 

ROBERT KOLEC ' 
Kolcc kısmı - Aıi mühendis kısmı - Sanayi kurları 
Her perşembe ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar 
miiracaat kabul olunur. Yerler mahdut olduğundan 

istical tavsiye olunur. 

l~ana lskeri ~ahnalnıa 
Komisyonu Riyasetinden: 

13-7-931 tarihinde ihalesi icra edilecek olan (715000) kilo 
samanın BABALIK gazetesinde ilin edilen nushaları ihale 
günli komisyonda bulundurulmadığından münakasa müddeti 
bir hafta müddetle 14-7-931 tarihinden itibaren temdit 
edllmİ.ftlr. • 

İhalesi 20· 7-931 pazartesi saat 10 da dır. Taliplerin o glin 
teminat akçelerile komisyona müracaatları ilin olunur. 

T. Tayyare C. Umumi Merke
zinden: 

Türk Tayyare Cemiyetinin Ankara' da Y enişehirde yapb
racağı Tayyare şehitleri Abi:iesinin inşaatı 11 Temmuz 931 
tarihinden itibaren 20 ııün müddetle ve kapalı zarfla müna· 
kasaya konmuştur. Talip olanlar şartname ve teferrilabnı 
20 Türk lir~ı mukabilinde T. Tayyare cemiyeti umnmi 
merkezinden tedarik edebilirler. ihale 1 Ağustos 931 günü 
saat 16 da Ankara'da T. Tayyare cemiyeti umumi merke
zinde yapılacaktır. 

1 3 üncü Kolordu ilanları 1 
atıarı ilan olunur. 

Çorlu için 7200 kilo sade 
yağ 27-7-931 pazartesi saat 
IS te kapalı zarf 

TekirdaA' için 9,600 kilo 
sadeyağ 27-7- 931 pazarteai 
saat 15te kapalı zarf 

~' * * * 

MÜHiM BiR SiGORTA KUMPANYASI 
Ankarada siııorta ve avarya işlerile iştis-al etmek üı:r 
bir acentalık te•İs etmek arzusundadır. Esasen eFnde 
liııorta İfleri mevcut alikadaranın sigorta rumuzi e İstanbu 

176 No. lu posta kutusu adresine tahriren müracaatlsrı 

Emlak ve Eytam Bankası ilanları 

Pazarlıkla Satılık Çiftlik . 
Küçilkçekmecede Ali Bey çiftliği civarında Turan çift~ 

bedeli pefinen veya mukassaten tesviye e .iilmek üzere P1 

zarlıkla aablacağından taliplerin 22-7-931 tarihine kadar ıv 
bemize müracaat eylemeleri. 

Deniz Levazım Satınalma ko· 
misyonundan: 
S670 Ton Lavamarin maden kömürü. 8 ağustos 931 c~ 

teıi ııünü saat 11 
kapalı zarfla Ilı'~ 
edilecektir. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yokarda yazılı S670 toıı 18' 
vamarin maden kömürü kapalı zarf usullle münakasaya k' 
nulmuştur. Münakaaa ~zamaoı olmak üzre tayin edilen 9' 
senesi ağustos ayının sekizinci cumartesi günü saat 11 j. 
verilecek mektuplarla teklif edılecek fiatlar muvafık g(jt6f 
düğü takdirde ihale edileceğinden şartname almak isteye' 
!erin her gün ve vermek isteyenlerin münakasa gün ve •"' 
tinde Kasımpaşada deniz müzesi binasının umum kapısı 
~ki deniz levazım sabnalma komisyonuna müracaa~ 

Ticaret ve zahire borsası intihaba! 
Temmuz 931 nihayetinde müddeti hitam bulacak olaıı it 

tan bul Ticaret ve Zahire borsası hey' eti idareıinln yenide! 
:totihabı için ihzarata başlanmıştır. Borsa meclisi idardİ1'' 
aza intihap etmek ve intihap olunmak sıfabnı haiz olan sr 
vat ve mllesnsatın esamisini havi cetveller 19-20-21 Teli" 
muz tarihinde oda ve borsada asıh bulunacakbr. Bir ltit'~ 
olanların bu baptaki itiraznamelerini 21 Temmuz alqaııııP' 
kadar ticaret odasında 8 numarada intihap hey'eti k&tibjııl 
tevdi etmeleri ilin olunur. 

Balıkesir Vilayetinde~ 
Keşif bedeli (449160) lira olan Balıkemr vil&yeti dabiliııl 

mllsadif 65+ 127 kilometre tulündeki Balya· Çanakkale yr 
!unun makadam şose inşaatı ve 5 ila 25 inci kilometre!'' 
arasında parça parça noksan kalllllf tesvlyei türabiye aııı' 
liyatının ikmali kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur• 

Münakasa 8 agustos 931 cumartesi günü saat o' 
beş te Balıkesir valiliğinde yapılacaktır. Münakasaya iştir' 
edecekler teklif mektuplannı ve muvakkat teminatlarını aY 
günde saat on be9e kadar Balıkesir valiliğine vermeleri li 
zımdır. 

Talipler mllnakasa şartnamelerini Çanakkale, lstanbul, fı 
mir Başmllhıındis1iklerinde ve Ankarada yollar umum müdtll' 
lüğünde mütalea edebilirler ve (10) lira mukabilinde istibs' 
edebilirler. 

Mahalli tetkikat icrası için Balıkesir Batmühendisliğİ~' 
müracaat edilmesi lazımdır. 
---~~~~~~~-------~_../ 

Istanbul ithalat Gümrüğünden: 
Sandık marka No. cinai etya 

66 Tak muhtelif AkklimlilltlSr pilaklan ve ak~ 

157,0UO kilo ot aleni mü
nakasa suretile satın alına

cakbr. İhalesi 26 temmuz 
931 saat 17 den 18 ze kadar 
icra olunacağından taliplerin 
prhıamesini görmek üzere 
her gün öğleden evvel ve 
ııünakasaya iıtirak ebnek 
için de vakti muayyeninde 
teminatlarile birlikte komis· 
yona müracaatları. 

Ballda muherrer eıya 20-7-931 tarihli pazarteli ırUnil 8'1 

on beşete İstanbul ithalit giimrüj'il •abş anbannda bilaıliıl 
yede satılacağı ilin olunur. ,, 

1. Fırka kıtaab için 440,00o İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~i;-----------
kilo kuru ot kapalı zarf 

*** 400,000 kilo odun aleni 
münakasa suretile satın alı
nacaktır. ihalesi 26 temmuz 
931 saat 15 den 16 ya kadar 
icra olunacağından taliplerin 
şartnames'.ni görmek üzere 
hergün öğleden evvel ve 
münakasaya iştirak etmek 
için de vakti muayyeninde 
teminatlarile birlikte komis· 
yonumuza müracaatları. 

* * * 1900 çeki odun aleni mü· 
nakasa suretile satın alma· 
cakbr. ihalesi 26 temmuz 
931 saat 15,5 dan 16,S ğa 
kadar icra olunacağından ta· 
!iplerin ıartnam111ini görmek 
üı:ere her gün ISğleden evvel 
ve münakasaya iştirak etmek 
için de vakti muayyaninde 
teminatlarile birlikte komis· 
yonumuza mliracaatlan. 

• • • 
Çorlu ve Tekirdağ kıtaab 

için cins ve mikdarları ile mü
nakasa şekilleri ve ihale 
günleri ve tarihleri aşağıda 
yazılı iki kalem sade yağ 
münakasaya konulmuştur. 
Evsaf ve ıeraitini anlamak 
isteyenlerin her gün ve mü· 
nakasaya iştirak edeceklerinde 
aşağıda yazılı gllnlerde ve 
saatlerde Çorluda fırka satın 
alma komisyonuna müraca-

uaulile münakasaya konmuş
tur. Teklif mektuplan 11- 8 
931 aaat 15 te açılarak fi· 
atlar haddi layık görüldüğü 
takdirde ihalesi yapılacaktır. 
Taliplerin ıartnamesini gör· 
mek için hergün öyleden ev· 
vel müracaat ve münakasaya 
iştirak için de tarifatı kanu
niye dairesinde mektuplarını. 
vakti muayyeninden evvel 
komisyona ita eylemeleri ilin 
olunur. 

• • * 
K. O. karargihı için 50,000 

kilo odun aleni münakasa 
suretile aabn alınacaktır. 
ihalesi 9-8-931 saat 16 icra 
kılınacağından taliplerin prt· 
nameıini görmek için her 
gün öğleden evvel ve müna
kaaaya iftirak etmek için de 
vakti muayyeninde teminatile 
birlikte komisyonumuza mü
racaetları. 

••• 
Talebe yurduna tahıis kı· 

lınan Beyazıtta Darülfünun 
arkasındaki San ktflanın ta
miri pazarlık. auretile müna
kasaya konmuştur. lhal111i 
19-7-931 saat 17 de yapıla· 
cağından taliplerin ketifna· 
mesini g8rmek için her gün 
8ğleden evvel ve müoakaaaya 
iştirak için de vakti muay· 
yeninde teminatlarile beraber 
komisyonumuza mliracaatları. 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata 

Köprlibaıı 8. 2362; tube 
acentesi: Sirkecide Mühilr
darzade haııı 22740 

PİRE - iSKENDERIYE P. 
(İzmir) 21 Temmuz sah 

10 da Galata rıhtımından 
kalkacaktır. 
-- ---------

Trabzon postası 
(ANTALYA) vapuru 21 

temmuz ıalı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Zon· 
guldak, İnebolu, Ayancık, 
Samıun, Ünye, Ordu, Gi
reson , Trabzon, Rize ve 
Mapavri'ye gidecek diSnilf· 
te Of, Sürmene ve Tire· 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlatl 

Karadeniz postası 

Dumlu Pınar 

19 vT~=uz P AZAF 
günü •kpmı 17 de Sirke~ 
rıhtımından hareketle (loO' 
guldak, İnebolu, Ayancılı• 
Samıun, Ordu, GiresUll< 
Trabzon, Sürmene ve Ri' 
ze) ye azimet ve avdeti' 
aynı iıkelelerle (G8rele "' 
Ünye) ye uğrayarak avde1 

edecektir. Fazla tafsil;! 
için Sirkeci Meymenet bıll' 
altında acenteliğine mtıtıl' 
caat. Tel. 22134 

bolu'ya da uğrayacakbr. ( , 

•••••••••--• ftomanya hiikumetl ldarei ~ 
TAVİL ZADE VAPURLARI yesi Umumi Acentalığı; 1 Ai~' 
A YV ALIK-IZMIR POST ASI tan itibaren vapurlannın harel<f~ 

müvıuali.t tarifesinde berv<f"' 
Saadet tadiliı İcra olunacağını mubt 

halkın enzarı ıtblaına arzeylet• 
vapuru her Pa· Köıtenceden müvaaalat 

1
, 

zarteai akşamı Her Pazar ve Çartaınba saat 

saat 17 de Sirkeciden hare· Köıtenceye hareket ı.al" 
ketle Gelibolu, Çanakkale, ~er Perıembe .ve Pazar sa 

Ayvalık ve İzmire azimet ve hkenderiye ve Pire'den ın~ 
Çanakkaleye uğrayarak av- !at 

Her Çarıamba saat 15 te 1-
det edecektir. Pire ve lakenderiyeden ba'f 

Yolcu bileti vapurda da Her Pazartesi sabah tam 9 / i 
verilir. --................................... _. l ı 

Adres: Yemişte Tavilzade ~~· l\1.es'ul müdür: Bürhaııe 
biraderler telefon İstanbul 
2210 


