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Bile 
ikate 

ı yumanlar 
t Meb'usu: .MA_HMUT 
'oıtanın tctkıklennde, ten
le dikkat yoktur, hakiykat 
samimiyet yoktur. Bu gaze- 1 

! riyatında ıinıi bir ruh, da
lliteleri altüst ediyor, va
rın maneviyabnı kırıyor, 

clareoinde halkı ümitsiz dü- 1 
e çalışıyor. Yapıcı, yaratıcı 1 

(
et bu mudur? 
uriyet Halk Frrkasının eıao 

d
!Jrensibi vardır. Bu prenıip, 

v p ..• 
ı ana programına gırmıştır: 

old halkı ayrı ayrı sınıflardan 
ıep değildir. Türkiye halkı, 

içtimai hayat için, iş bölü~ 
ibariyle muhtelif mesai erba-

% rrılmıı bir camiadır. Meseli: 
J;, çiftçiler, küçük sanayi erba
ııoid, amele, iıçi, tüccar Türk 
her••• teıkil eden başlıca çalıı

nreleridir. işte bütün bu züm-
menafii araıında tam btr a .. 

tesis ediyoruz... Bütün i,leri-
ve . bb" ı · · d bu , yenı tete uı enmız e 

rensipten ayrılclığımız yoktur. 
e rağmen Son Poıta, Halk Fır
ay kendi prensibi aleyhinde yÜ 

ÜJ>Ü söylüyor. Memlekette sa· 
himaye edecek diye, köylüyü 

izi, zarara soktuğumuzu id
~ 'yor. Halbuki bazı sanayi köy 

izin aleyhine olarak himaye 
lift fikri fırkanın Ye hükümetin 

n geçmiş değildir. Böyle iken 
nin hayal evinde bu fikir na-

,i 

bulur? fnsanlar, layuhti de
er. Milli idareye bazı hatalar 
olunabilir; fakat ona isnat olu
acak yegane kusur; köylüle

ıenafii aleyhine bir politika fa

anayii himaye edeceğiz, 
pııı. hariçten gelen şeylere ve 

eşyaya ağır vergi koyu-
ız. Bu ağır vergiden iki §e
abrikamız ve bazı sanayi
istilade ediyor. Halbuki 
Ü•ıün en büyük ve en mü
sarfiyatı şeker, petrol ve 
t bezidir. Fabrikalanmı

imaye içi., köylüyü zarara 
~yoruz, hayatını pahahlaş

troruz.,. 

Iu defa, Türkiyede aanayiin hi
i 18zım mıdır, değil midir, me 

· liberal ve himayeci sistemle
Je taraftar olanların mücadelesi 

zuuna dahil olacak bir teydir. 
e ik.i sistemin lehine de, aleyhine 

:ok söz söylenebilir. Bütün ma
.. vaziyeti muhitin ihtiyaçlarına, 

fiye~lerine uydurmaktır. Her 
1Pe bız, mutedil bir himaye usu-

i kabul etmekle hem medeni 
nleketlerin takip ettiği, hem de 

(Jnleket ihtiyacına en ziyade uy. 
olan bil' ıiatemi tercih ettiği
kaniiz, Mesele burada değildir. 
Postanın muharriri, sanayii, 

ülerin aleyhine olarak himaye 
.iimize misal olarak şeker sanayi. 

iri almakla kendi tezi aleyhinde 
rAıat kendisi c1111h bir delil hazır

" n ş oldu: Bu zat, unutuyor ki, 
ıı:ıer sanayünden istifade edenler, 
bpıayedarlardan ziyade köylüler-
i Çünkü şeker sanayii, daha zi
le bir ziraat meselesidir. Pancar 

te,. ıeker kamıtı zİraati- meıeleıi-
rf, Her memlekette dünya piyasa. 
el tabi olan ,eker fiatinin herhan
Jbir teıir ile, yahut tabii ve i.nzi 

'J~ı sebeplerle düımeıi, sermayedar 
I' bir çok zararlara sokına11 daima 

·ıııimal dahilindedir. Halbuki ,eker 
bfrikalarına pancar ve 'eker kamı
'Jyetittiren zürra, paralarını hatta 
1 ıhsulü idrakinden evvel bile avans 

ırak almış bulunurlar. Alpullu ve 
k fabrikalarının muhitlerindeki 
lere temin ettiği refah ve serve
erinde görmek lazımdır. Bilhassa 
irenin fiati çok düıkün •· olduğu 
seneler içinde çiftçi halk, bu fab-

. saların vücurlünü bir nimet say. 
ktadır. 

:V aln•z Trokyada pancar ekilen 
a yiiz bin c!Jnüınü tecavüz edi .. 

ır. Alpu)!,. fabrikası faaliyet halin
i il•en bin iki yüz ameleyi çalıştı-
,1ordu. Köylll ve işçinin faidesine 

Y~ n bütün bu noktalar, pk yazık 
n, ciddi ve samimi ol nası Jiızım ge .. 
l h bir terkjyk ve tenkitte hiç yer 
""""ılrnayor. 

l(li fDevamı 5 İnçi sahifede) 

Galatasarayla Fenerbahçe dUn -saha.ya gelnlediler· 
1 
1 

Dünkü deniz garıılarında kızlara ue erkeklere bayrak tJerildi 

Mevsimin ilk denizcilik müsaba
kaları dün Beykozda yapıldı 

Bu yarışlara, mesafelere ve diger bazı noktalara 
itiraz ederek Galatasaray girmedi 

Deniz sporcuları oldukça iyi bir 1 

gün daha geçirdiler. Senenin ilk ya- ı 
nıları olan bu müsabakalara Fener, 
Beylerbeyi, Beykoz Haliç olarak 

' dört kulüp ittirak etti. i 
Galatasaray mesafeleri aeç öğren 

diğlnden ve antrenermanlarını baı
k~ me•afeler üzerinde yaptığından, 

ve heyetin icraatının bir kaç nokta- ı 
sına daha itiraz ederek bu müsaba

kalara ıirınemittir. 

Y an,lar iyi tertip edilmiı ve clü
ıünülerek yapılmıfh. Ancak saha-

' da inzibat pek temin edilemiyordu. j ti;~~~ 
Zaten yarıt mahallinde pek az gemi · ~~~')!f~~::::_; 
varcb. Denizcilik heyeti bu müsaba
ka ile epeyce uğratmııtı. 

Müsabakalar ilan edildiği saatten 
yarım saat sonra ba!ladı. Filvaki bu 
büyülı bir bata değildi. Ancak gönül 
tam zamanında ve saati saatine baı
lamıt olsun isterdi. 

llk yarıı olarak tek çifte müptedi
ler yarııına baılandı. Bu yarııın me 
.!<lfec;i 1200 rnetrf' idi ve dört kulüp 

te iıtirak etmittL Yalnız Feneı· iki 
iıtn ıle yaı·ışa &irmişti. Beylerbeyi t 
kulübü lisanaı hakeme verilmediği 1 ~~~~~~ 
için müsabaka harici bıralaldı . F ene-

rin ikinci fıta11 ile Beykoz çeki,iyor
lar neticede Fener fıtaaı ileri fırladı 
ve rakibini bir az açtı, Arkada üçün 
c6lük için çrrpman Fenerin birinci 

fıtası ile Beylerbeyi ayni sür'atle ıi· 
derken, Beylerbeyi geçti ve yarıı bi
rinci Fener, l kinci Beykoz olarak 
bitti. . 

ikinci yarıı iki çifte müptediler 
yarıfı idi. Finah iki yüz metre kahn 

Mibabakaga giren lıanımlardan ilcl çl/le ile ıirmegen 
Galatasaraglıların bulundukları motör 

Ne Galatasaray, ne 
Fener sahada yok 

Futbol hey' eti Istanbulspor kulü
bünü şilt birincisi ilan etti 

Dün Stadyumda futbol hy- ı futbol heyetinden dün tu tezke 
etinin kararına nazaran, Fener' reyi aldık: 
le Galatasaray'ın kartılaıacağı "3 . 7 • -931 tarihinde icra 
nı zanneden spor meraklılan edileceği gazetelerle ilinedilen 
büyük bir inkisarı hayale uğra- F enerbahçe - Galatasaray şilt 
dılar. . . final maçına her iki kulüp te 

1 

Sinsi 
Program 

1 Afka dair ne düşünüyorsunuz? 
• 

Reiaicümbur Hazretlerine lıaclar 
dil uzatmak küıtahhjıncla bulunan 
terlıiyeaiz Ye cahU bir mektep kaskı· 
nmın "Yılmaz,, namındaki paçaTl'B-
11 ıuurlu bir efk&n umumiyenin Dflf. 
reti kartıamda mukadder olan iıkı· 
bete yuvarlandı gitti. Hiç bir ıaze
tenin tabutu, mezanna gidft'lren 
arkada bu derece intirah hiHİ bwak
mtf dejildir. Şimdi bu babis düt
mand1111 arkada baki kalan, küfür 

'Hüseyin Rahmi Bey 
neler anlahyor? 

"Şimdi anlıyorum ki ihtiyarlıkta 
aşk, sade gözlerle 

ve iftira ıibi nahoş sadadan maada 
aldattığı bir takım kimselerdir. Hu
rufalçı, kağıtçı, mürekkepçi alacak
larmı tahsil için müracaat ettiklerin• 
de idarehanelerinde kimseyi bula

de tatmin edilebiliyormuş ! .. ,, 

T enasüli vazifenin içine derin bir haz koymuş, 
tabiat bizi istediği gibi çahşbrıyor 

manMktadırlar. Sahiplerinden biri - Hüıeyin Rahmi Bey, az 
haatabiını bahane ederek iclareha- evYel iıkeleye indi, lıtanbula 
neye ıelmiyor. Ahmet Kadri Bey de ıeçecekte ... 
öldürdüğii köpeJi ba,lralarına aürüt - Aman demeyin! 
mele ~in ıunun bunun aleyhine da- - Biraz kotananız yetitir-
•a açmııtır. siniz belki ... 

Muhalif ıeçinen diler ıuetelere Çamlığın uğultulu rüzgir-
gellnce; bunların biri, eYVellri ıün lan arasında tek batına bir tiri 
yuclıiı bir başmakalede utanmadan iri dünya zaviyesine benziyen 

~ lamet Pataya ve Halk Frrkasınm üıtadm kö§kü, sanki döndü 
' "ınunııf meb'uılarma., dehalet edi- döndü de batıma yıkıldı. T ,IS 

yor. Meclis matbuat kanununu müza yüzüne, koşar adım iıkeleye 
kere ederken, kalem hürriyetini mü- öyle bir dönütüm var ki ... 
dafaa etain imiş, muvahk gazetelerin "Şıp sevdi" müellifi, ağırez
de muhalif gazetelere çatmalarına gi, fııtık makam, ucu kıvnk ıi
mahal verilmesin imiı. Bunu lımet · yafı bastonuna dayanarak ö
Patadan ve Halk Fırkasının meb'u•· nüm sıra gidiyordu. Hemen 
laıınclan bekliyorlar. O ismet Pata· yaklattım. Üstat benim köşke 
da.n ki, daha düne kadar hakkında kadar gidip oradan ııeri döndü
töyl-.!ik söz brrakmamıtlardı. O ğümü anlamı§tı: 
Halk Frrkaaından ki memleketi id- - Vah vah .. üzüldüm doğ
mihıale sürüklediğini bili i' ı;. edip ruıu •• Hem bilirmiıiniz, benim 
duruyorlar. Kalem hürriyeti, matbu- fena bir şöhretim vardır. Gelen 
at hürriyeti, tC1kilitı esasiye kanu- misafirlere kendimi evde yok 
nunan bilemeyiz hanııi maddesi bun- dedirtirmiş im . 
Jarı ajızlarına alanlar kim? - Ya! .. Bakınız bunu bilmi-

M..ı..Jefetin hakkı, muvafakatin yordum üıtat! 
hakkı kadar mukadde.tir. Bu, iyi -Evet! Hatta bir defaıında 
ıımm.11, senelerden beri muhalefet muzibin biri, türlü türlü riva7 
namına yuılan yazılar, tezvirden, yetler çıkarmıştı. Hulusi Bey, 
nıuaalatadan ba'ka nedic Bu gün sen hatıı·larsm, hani ne idi o, 
ak dediklerinde yarın kara demek- bir gün birisi beni aramış ta 
ten çekinmeyen, bir ııün devletçi, başıma guya namaz bezi alıp 
erteai gün liberal maakeıi altında pencereden seslenmişim: • 
maskaralık eden ve hedefleri rejimi - A... ayol, namahremim 
yıkmağa matuf olan yazılara muha- ben .. Ne diye kapıyı çalıp duru 
lefet mi diyeceğiz? yorsun? 

Sermayenin nereye yatırıldrğını demişim. 

ııöstermek gibi bir maksadın arka- Siz bu dünyada muziplik mi 
sına 8'iz1enerek l}Unun bunun yaptır.. ararıınız ... 
dığı binaların resimlerini gazete sa- Heybeliden vapurla dönüyo
hifelerine geçirerek her kesin hay si- ruz. H üseyi Rahmi Beyi kap
yetile oynamağa muhalefet mi diye- tan· köprüsünde tenha bir köte 
eeğiz Bu gün bu •ahıa, yana bu ye çektim. 
müeueıe, muhalefet maskesi altında Üstat anketin mevzuunu öğ 
sui kaıtçilerin takip ettiği sinıi prog renince ilkin tevehhu§ etti: 
ram itikirdır. Fakat ııafiller bilmi- - Geçin bizi canım... Hele 
yorlar ki adaletin kahir pençe•i o- batkalan söylesin de .. İsterıe
muzlarındadır. niz size yazar gönderirim.. Böy 

Matbuat hürriyeti gibi mukaddes lesi daha iyi olur.! diyordu. Fa 
bir mefhumun arkauna gizlenerek kat sonunda ra:ı:ı oldu: 
kazanç temin etmek veyahut intiri- -Aşka dair düşüncelerim tu 
ka çevirmek isteyenlerin hakiki ma- haftır ... Bana sor?,rsanız derim 
hiyeti anlıı~ılacakın-. , ki aşk, tabiatin insanlara en bü-
-·-····••••n••u•••••••u............................... yük zulmüdür. Aşka yakalanan 

Şükrü 
Kaya B. Politika 

Hüseyin Rahmi Beg 
bir adam, müspet mesai yapa
maz. Şopenhaver'in dediği gibi 
atkın ıztıraplanndan uzun se
neler geçmedikçe kurtulama
yız. Niçe gibi filozoflar, bizim 
şikayet ettiğimiz ıztırabın bir 
zevk olduğunu söylerler. Hiç 
tecrübe etmedim amma zannet 
mem ki ıztırabın zevki olsun. 

- Sevmek mi iyi, sevilmek 
mi? 

- Sevilmeden sevmek müva 
zeneli bir it değiL. Atk, müte
kabil olmalı... Mamafih, sevil
meden sevmekte lezzet bulan
lar da var. Sevdiğinden yüz gÖ 
remiyen, yahut onun hıyaneti
ne tahit olan bir adam hayatı
nın en büyük i9kenceaini çe
ker. 

Sevilmeden sevenlerin iddiala 
rma göre aşk, tatmin edildiği 
zaman bütün kudretini kaybet 
mi§ oluyor. İntiharların .;~ıı
hep tatmin edilmemi, atklann 
neticesi değil midir? 

Hüseyin Rahmi Bey, burada 
önüne bakarak d'vam etti: 

- Ben kendi hesabıma seli 
meti ihtiyarlıkta buldum. 

- Ohalde bir sual üıtat? lh 
tiyarhkta atk na11l oluyor?. 
"Mürebbiye., yi yazdığı genç
lik senelerine avdet etmiş gibi 
derin bir iç çekintisi arasında 
cevap verdi: 

- İhtiyarlıkta aık._ Niçin 

(Devamı 5 İnci sahifede) 

Mamafı Stadyuma gırme- · bet t ed'kl • d 1 
k 1 h . . ıca e m ı erm en evve ce 

den eve! de ta ım arın er ıkı- ·ı· d'Id"" · 'hl b h ı 
sinin de sahneye çıkmıyacakla- 1 a~ e 1 ıgı vecı e u usus-

Bugün Ankaraya 
avdet ediyor Falih RIFKI 

Müsabakaga girenlerden 

caya kadar birinci gelen Beykoz fı
tası birdenbire abandone etti ve ra
kibi Haliç birinci oldu. ikinci Bey
koz. 

Uçüncü yarış iki çifte dirsekli 
müptedi yarışı idi. Buna iki kulüp i' 
tirak etti: F enel' - Beykoz! 

Başlangıçta iki fıta beraber çıktı 
ve yarıdan •onra Beykozlular rakip
lerini geçerek birinci oldular 

Dördücü yarı,, üç çifte müptedi 
yarıtma, Fener, Beykoz, Haliç işti
rak etti. Beylerbeyinin çok kıymetli 
üç çiftesi muntazam ve mükemmel 
bir çıkışla birinciliği ele aldı ve yarı
şın sonuna kadar kadar çok muvaffa 
kıyetle idare etti. Bu ekipteki kürek 
çiler hakikaten çok iyi çalışmışlardL 

(Devamı 5 İnci sahi'fede) 

k ti. b' ·a h ı· d k takı haklarım kaybetmemişler- ı 
rı uve ı ır şay• a ın e u- d' 
laktan kulağa dolaşıyordu. Ne- •r · 
tekim muayen zaman gelip geç Hey'etimiz 930 - 931 senesin 
tiği halde takımlardan hiç bi- de ( İstanbul spor ) kuhibünü 
risi sahaya çıkmadı. şilt birincisi addetmiştir. İlanı 

Bu hadise üzerine lsanbul keyfiyet olnur." 

Kandilli tepelerinde 
bir aşk faciası 

Dahiliye veKili Şükrü Kaya 
Bey bugün iki iren:ıe Anka
raya gidec~ ktir. Vekil Bey 
dün T okaflıyan otelinde bir 
çok z:y 1retleri kabul etmiş 
ve öğleden sonra otelden 
çıkarak bazı ziyaretlerde '-· 

lunmuştur. 

Vefa 
Yüzücüleri 

Bir genç, gece yarısı, evvela sev-
1 
Ortaköyd~n tam ıs 

.1. . . k d• • • ·· ld ·· d .. dakıkada 
gı ısını, sonra en ısını o ur u u-- k "d ti·ı s u ara geç er 
Dün sabah sekiz buçukta Kandilli 

karakoluna 18 yatlarında bir kız gel 
mıt: 

- Ben Kandillide çilekçi Salih 
Efendinin yeğeni Haticeyim. Fıstıklı 
ile Vaniköy arasındaki patikadan 
geçiyordum. Orada bir aelvi ağacı
nın altında bir kızla bir zabitin ölü 
olarak yattıklarını gördüm. Geldim, 
size haber veriyorum, demiştir. 

Karakoldaki polisler bu deht•tli 

haber karşmnda derhal harekete 
geçmişler, tarif edilen mahalle gicle
rek filvnki bir zabit ile bir kızın ölü 
olarak yaıtıklarmı, zabitin koltuğu 
altında bir tabanca bulunduğuhu 
görmüşlerdir. 

Feci bir cinayet hadisesi ile kar
şılaftığını 1ahmin eden 2.abıta me-
murları derhal ölülerin hüviyetini 
tabkika ba~lamışlar ve bunlardan 

•Devamı J inci salıifede) 

Vefa yüzücülerindn beş genç 
Bedri, Muhittin, Selim, Dün
dar, Nesip beyleı-, dün Ortaköy 
kulübünün önünden denize gi
rerek Ü sküdara geçmişlerdir. 

İlk geçen Bedri B. 25, Muhit 
tin B. 27, Selim, Dündar beyler 
30 dakikada geçmişlerdir. 

Bu cumaya Süleymaniye yü

z~cüleri de bu musabakaya it· 
tırak edeceklerdir. 

SÜKÜN 
Sükün kime Ia:umdır.' 
Korkan adama. 
lnkrlabm zahmetlerini anla

mayıp onu herhangi bir iktidar 
oyunu vasıtası zannetmiş o
lana. 

Sessiz sedasız kazanmak is
tiyene, devletin ve cemiyetin 
hayatını kendi hayat müddeti 
nin dar ve kısa çerçevesi ara
sında görmüş olana, 
Kazanççıya, 
Hutbine, 
Ve oportüniste lazımdır! 
Kazanççı, hutbin ve oportü-

nist Galata bürosunda iş ara
yabilir: inkrliip fırkasında asla 

HA~EKET 

inkılap f:rkasının nabzı, ha
rekettir. 

Biz hücum edeceğiz, onlar 
sövecekler. Tedhişe güleceğiz. 
Bizde şu, iyman olmalıdır ki 
cümhuriyet iktidarr hiç bir za 
man düşrniyecek. her zaman 
yeni unsurların yaptrğr tasfi-

f ye/erle kemale erecek, tclılikt 
yalnız rejim dü§manları için 
olacaktır. 

TEHLİKE 
Bu memlekette inkılfıpçı , 

cümhuriyetçi, hareket ve kav
ga adamı olmayandır. Bunlar 
iki tehlike karşısındadırlar: 

Mukavemete kalkışarak ölmt!k 
tehlikesi bir, unutularak ve atı 
/arak ölmek te'I:ılikesi iki! 

inkılap fırkasının ölçüsü, ha 
reket, hizmet ve muvaffakıyet 
tir. 

(Lut/en sahifeyi çeviriniz) 

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

eserı 

Ermeniler 
Serlet1hasile yakında 
"!11illi1Jef,, sütunlarında 

. 
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aramanoğluna ders 
Sultan Muradın kararı malum o
lunca herkes geniş bir nefes aldı 

Sultan Murat, bu bozgundan 
oonra Arnavutluğa yeniden bü 
yük kuvvetlerle tecavüz etti. 

Bu sefer her tarafta muvaffa 
kiyet kazanmağa başladı. 

Kastoryo beyi ve Arnavut· 
luk kralı Yani Kasteryo'yu 
~endisine vergi vermeğe mec
bur etti. 

Kasteryo muannit bir adam
dı. Fakat, Sultan Muradına
zim ve şiddeti karşısında ken
disinin bir hiç olduğunu anla
mıştı. 

(Kasteryo), dört oğlunu E
dirne sarayına rehin olarak gön 
dermiş ti. 

Kasteryo bu acıyı unutamı
yordu. (1) 

Sultan Murat, Arnavutluk se 
ferinden sonra, tekrar hazırlık 

r görmeğe ba,ladı. 
'r7 Bizanslılar derhal telaşe düş 
• tüler. Rumlardan hiç bir fert, 
.Sultan Muradın boş kaldığını 
istemiyordu. 

Bugün Sırbistanda, yarın Ma 
caristanda, bir gün Arnavutluk 
ta .. hasılı her gün bir başka 
yerde, batka milletlerle harp 
et ııesi ve bu suretle daima meş 
g:.ıi olması Bizanslıları mem 
run ediyordu . , 

Bu sefer Bizanslılar beyhu
de telaş etmişlerdi. 

Sultan Muradın maksadı bü~ 
bütün başkaydı: Anadoluya, 
Karamanoğlu üzerine yürüye. 
cel.~i. Karamanoğlu, türkün en 
hain düşmanlarile birle,mişti. 

"Karam:ın oğluna bir ders 
vermt:k Zilmanı gelmişti!., 

S:.ıltım Muradın bu kararı 
(Bizans) ta şayi olunca hepi
miz geniş bir nefes almıştık. 

Bir müddet sonra padişahın 
An~doluya geçtiğini haber al
dık. 

Sultan Murat muzafferiyet
ten muzafferiyete, galibiyetten 
galibiyete ko~uyor, her tuttuğu 
nu koparıyordu. 

l<aramanoğlu, kısa zaman 
zarfmda Anadoluda mağlup ol 
ır.uştu. Sultan Murat, Karaman 
oğlu (İbrahim) Beye karşı par 
lak bir zafer kazandı. 
"~ · A.:lı!• .ı\nadoluda hük

müm geçmiyecek!,, 
Diyerek, İkinci Murada külli 

yetli !\:a vermeğe, bir çok mü 
him kaleleri terketmeğe, en 
zengin bakıT madenlerini bırak 
m:ıga, rehin oalrak da oğlunu 
Sultan Muradın y11nında bulun 
durmağa ıazı oldu. Muahede 
imzaladılar. 

Bu muahede, Sultan Mura
dın Anadoludaki nüfuzunu bir 
kat daha arttırdı. (1435) 

Sulta<t Murat, Karamanoğlu 
nun daim" türle düşmanlari, bil 
hıı.sa Bizan' imperatorlarile 
b<!rabcr olduğunu, keneli aley-

( 1) Ar'_tvulukta kahramanlı,;ı ile 
meşhur İSKENDER BEY, bu dört 
çocuk~an biridir. Sultiln Murat Edir 
uc'dc dainıa İskender bcy:e konuşur 
onun zeki v" kabiliyetini görerek: 
"Bu çocuk günün birinde Arnavut
lağu ihya dcek !"' derdı. 

Norma·in geldiğini, ka~·ga- . 
mn bittiğini, son kuvveclerin 
ve itibarlarııı sarfolunduğunu 

Jıarekeıte ve hizmette ismin, 
§Otelin ve kudretin harcanaca
ğım zanneden sözüm yabana 
inkılapçı/ar, beyaz teslim bay..: 
rakiarrm çekmişler demektir. 

HÜRRİYET 
Alman Ba:ıvekili Brüning, 

Alman belediyeciliğinin ve ida 
re.sinin müessisi olan Fouşta
yin'in yıl dönümü irrsatı ile şu 
sözleri söylemiştir: "Bugünkü 
Almanlar. hürriyeti, Fouştayin 
in ::ınladığı gibi anlamalıdtrlar 
Hürriyet bağlılıktır; vazifedir; 
mes'uliyettir ve müşterek duy 
gudur." 

ÇIPLAK 
Ta eskiden, ·şinasi Kemal 

gıinlerinden beri çıplak yazı ve 
sonralan çıplak resim kavgası 
ikide bir nüksedip durur. Çrp
lak heykeli giydiren papalar 

hinde daima müşterek tuzak. 
!ar tertip ettiğini biliyordu. 

Bu sefer Karamanoğlunu iyi 
ce tedip edince, artık, Anadolu 
dan endişesi kalmadı. 

Yapılacak i' tekrar, Bizans 
üzerine yürümekti. 

Sultan Murat, bu zaferden 
sonra, bir gün bile istirahate 
lüzum gömıedel', (Bizans) a 
darbeyi vurmak için yeniden 
hazırlıklar görmeğe başladı. 

Fakat, bu maksadı temin i
çin, her şeyden evvel, Bizans'a 
dıtardan gelecek kuvetleri ez
mek lizrmdı. 

Son günlerde (Bizans) a ha 
riçten gelen kuvetler arasında 
Bulgarlar, acarlar ve Sırplar 
vardı. 

Sultan Murat, gizli dönen 
bir çok entirikalar aı-asmda, ya 
vat yavat bu kuvvetlerin geldi 
ğini haber almıştı. 

ikinci Muradın Balkan siya
seti hakkındaki karar çok açık 
ve kat'i idi: 
"- Balkan hükUmetlerini 

parçaalmak!,, 
Bu haber karşısında Bizans 

lılar titremişlerdi. 
Herkes: 
"-Balkan hükumetleri mah 

vola.cak !,, 
Diyordu. Sultan Muradın fik 

ri Sırbistan üzerine ikinci bir a 
kın yapmaktı. 

Strplar, Sultan Muradın Bal 
kanlara yürüyeceğini zannet
miyoralrdı. 

O esnada Sırp kralı Lazar'ın 
oğlu (Stefan) ölmüttü. Ana 
cihetinden yeğeni Jorj Branko 
viç kendisine varis olmuttu. 

İkinci Murat bu verasete i
tiraz ediyordu. 

Vaktile ceddi Beyazıt Bey, 
(Lizar) m kızı Milyeva ile ev
lenmişti. Bu verasette kendisi
nin de hakkı olduğunu ileri 
sürdü. Brankoviç, bu iddia ü 
zerine, itin fenalaşacağını an 
ladı .. ve İkinci Muratla uzlat· 
mağı daha münasip gördü. Ken 
disne karşı durup ta bütün 
memleketi elden çıkarmaktan 
sa, Sırbiıtandan bir kaç parça 
arazi ve kale verip ezilmekten 
kurtulmak, elbette, en akıllıca 
bir hareket olurdu. 

Brankoviç de öyle yaptı .. 
Sultan Murada arazi ve para ile 
tatmin etti .. Hatta, yalnız bu
nunla da kalmadı: Kızkardeşi 
(Mari} yi de Sultan Murad'a 
teklif etti. 
"- Beyazıt Bey de bizden 

kız almıştı. Tereddüt etmeyi 
niz, şevketmaap ! Kızkardeşim 
Mari'yi cariyeliğe kabul edi
niz!,, 

Diye yalvardı. 
Kral,Sultan Murada verece~i 

yerleri, Mari'nin cihazı olarak 
teslim edecekti. 

Bu hldise Bizanslıların pek 
te hotuna gitmemişti. 

Bizans sarayında yeni bir de 
dikodu başladı. 

(Bitmedi 

gibi yazıyı şalvarlamak ve res
mi yaşmaklamak isteyen alı/ak 
hocalarr hiç eksilmemiştir. 

Hürriyet gibi çıplağın da bir 
hududu olduğu doğrudur. Fa
kat her çıplak ahlaka zıt bir 
şey değildir. 

Ve kaldı ki bugün çıplak ya
zı ve çıplak resim, vatana za
rar veren iğren'> yazı ve iğrenç 
karikatür arasında baha bulutu 
nun gölgesi gibi geçiyor. 

Çtplak yazı ve çıplak resim, 
sanat olduğu kadar iyi, behi
miyet olduğu zaman kötüdür: 
Bunu yalmz san'atkarlar ölçe
bilir. Eğer bizde bir iüri lazım
sa, bu "ahl§ka mugayir neşri
yat., maddesi için lazımdır. 

Son Posta en berbat propa
gandalarını kapalı erkek res f ıi 
ile yapıyor. 

Çünkü gazetelerin kadm 
soyuş/arından fazla düşman 
gazetelerde derisi ve eti bile 
yüzülerek iskelete çevrilen şe
ref ve haysiyet ve mefkure soy 

HARİCi HABERLER •• 
Amerikan muhhrası ve fransızlar 

------------. ------------
Amerikan muhtırasının bilhassa ihtar mahiyetinde 

olması fransızların canını sıktı 

Gazeteler 
Ne diyor? 

Balta ile 
Düseldorf canisinin 

Bir konferansın içtimaa başı uçuruldu 
davetinden bahsediliyor1 

KOLONYA, 2 (A.A.)- 9 ıı:iıiyi 
PARIS, 2 (A.A.) - Pelit Pari- öldüren ve 7 kitiyi de öldürmeğe te

sjen ıazeteıi yazıyor: "Beynelmilel şebbüa eden Duueldorf canavarı, 
tediyat bankasına ıösteı-icek teminat Kuerten bu sabah baıı kesilmek 
esas dolayısile ortaya çıkan müşkili suretile idam edilmiıtir. 
tın Fransa ;ıe Amerika arasında ale 
iade fikir teatisi suretile halli müın
kün olaınıyacağma kanaat basJ edile 
cek olursa elyevm cereyan eden mü 
zakerelerin daha geniı bir iştiıareye 
doğru yol alması ve bu yolun da mo 

ratoryom hakkındaki Hoover pl.iru
nın bazı maddelerini izah ve ikmal 
vazifesile mükellef bir konferansın 
içtimaa devetine müntehi olması kuv 
vede muhtemeldir. 

l\llatin ıazeteıi Amerike tarafın
dan &'Önderilen muhtıranın Fransa 
hüklımetinin vaziyetini ne kadar kuv 
vede müdefaa ettiğine delilet eyle
diği mütalaasında. bulunmaktadır. 

Bu ıazete Amerikan muhtıraaınm 

Amerikanın Fı·ansa tarafından ileri 
sürülen itira:itları anlamak ve müm

kün olduğu takdirde kıymetten dü
şürmek İstediğini gösterdiğini de 
ilave ebnektedir. 

Journal gazetesi Amerikanın bu 
muhtıraıınsn aranan hal çarelerini 
bulmağa kararlaıtıracak bir mahi
yette olduğunu kaydettikten sonra 
diyor ki: 

"Bu muhtrranın bilhasaa ya:zdıt 
tarzı ~ın canını sıkmaktadır. 

Çünkü bu tarz 23 haziran tarihli 
beyannamenin Fransayı haldı bir su 
rette incitmit olan ve bir nevi ihta 
rı andıran tekil ve mahiyetini bir 
kat daha tiddet ve kuvvetle ortaya 
koymaktadır . ., 

ispanyada zelzele 
MADRIT 2 (A.A.) - Bir kaç 

zamandan beri Marcie ınıntakaıında 

bilii inkıta hafif zelzeleler hisselon
maktadır. Dün fiddetli bir tayfon 
çılunıı ve boğucu aıcaklar baılamıt
tır. 

Yugoslavyada suikast 
BELR.\T, 2 (A. A.)- Dün gece 

hariçten gelen ve muhtelif üç istas
yona bırakılan üç vagonda infilik
lar olmuştur. Bu infil;J.;ların Hırvat 
ta.kilerinjn son mchakemesinde mey 
dana çıkan sui kast h3reketile alA . 
kadar olduğu zannediliyor. 

gunu mühimdir. 

İKİ ZİHNİYET 
Zihniyetlerden biri san'atı 

ve ahlaki iyi anlayan fikir ada
mının, behimi yazı ve behimi 
resme karşı isyanıdır. Bunu ka 
bul ediyoruz. 

Öteki san'attan anlamayan 
ve riyakar yobaz alı/akı için
de bunalmış olanlarrn şiddeti
dir. Bunu reddediyoruz. 

Büyük harpte karargahtan 
bir bozgun tebliği geldiğinin er 
tesi günü, gazetelerde Şehis

lfim kapısından bir ahlak tebli
ği gelmek adet idi: "Kadınlar 
a§ık kemiklerine kadar örtüne 

1cekler; göğüslerini ve kulak
larrnı kapayacaklar ... v.s.,, 

Ve merkez kumandanlığı 
bıyığı kesik lhtiyat zabitlerinl 
tutar, kadın ve erkeği ayni ara 
hada gören polis karı koca ve
sikası sorardı. 

Düşman vatanı parçalarken, 
teselli olsun diye, hükumet kı
sa çarşaf parçalardı. 

ASIL KAVGA 
Biz kocakarı ve üfürükçüle

rin ekseriyetini kazanmak iste
meyiz. Çıplk yazı ve Çıplak 
resmi san'ata ve kanuna bıra
kalım. 

Ve gazetelerin asıl zararı, 
bizi çıldırtabilecek, isyan etti
recek, yakın tehlike hissettire
cek zararı. 

Büyük şefe, 
Cümhuriyet Halk Fırkasına, 
Genç cümhuriyetçi kalaya, 
Gizli aşikar yapılan tecavüz-

ler, şeref ve haysiyetlerin ayak 
altına alınmak istenmesi oldu
ğunu hesaba kauılım. 

Falih RlFl{[ 

• 
lngi!terede maden 

ihtilafları 
LONDRA 2 (A.A.) - Maden 

federasyonu icra komiteı; a.ı:aıı tek 
rar hükumet mümeuillerile mülakat 
ta bu.lunmutlardır. Komite azasının 
hükıimet tarafından ittihazı derpiı 

olunan hattı hareket hakk1nda aa
rih beyanat talep eden bir nevi ulti
matum vrdikleri zannolunuyor. Di
ğer :tarllftan hükümet patronlarla 
görüımüş ve bunlar tekliflerini tah

riren biJd;rmitlerdir. Cenubi C..lles 
maden amelesi saatleri ve ücretler 

hııkkında cereyan eden müzakerata 
dair reislerinin tavıiyelerini büyük 

bir ekseriyetle kabul etmiılerdir. 

Mezkür maden amelesi murahb1tılan 

yann Londrada toplanacak olan ma

li ko.,feransta 7,30 saatlik mesaiyi 

muhafaza etmek ve Ücretleri bir ıe-

ne müddetle iıtikrar ettirmek buıu
sunda patronların teıvikini reddede 
ceklerdir. 

Cihan buhranının 
akisleri 

KIMBERLEY 2 (A.A.) - Ci
han mali buhnuiınm elmas ıubele
rindeki tesiratı dolayHilc Beera kum 
pan1aaı Ditoispan madenini knpa
nıak mecburiytinde lmıtlır. Bul
fonte ve Welselton madenlerinde 
mesai devam ediyor. Fakat it ancak 
kumpanya memur ve amelesinin 
çalıtabilmesini temin edecek bir had 
de indirilmittir. Elmaa istihsali an
cak mevcut istok hayli azaldıiı tak
d~rde artırılacaktır. 

M. Bratiano M. Duca'
yı düelloya çağırdı 
BKREŞ, 2 (A. A.) - Dün me

buıan nıeclisinde M. Bratiano ile 

M. Duca arasında bir hadise olmu,. 
tur. Müzakerat eesnasmda l:beral 
fırkası reisi M. Duca M. Bratiano 

ya ''hokkabaz" demi~tir. Bunun Ü7.e 

rine M. Brtiano muanzına f'lhitleri
ni göndenniıtir. Bu mesele ,iddctli 
bir heyecan uyandınruttır. 

Mühim bir dolandırıcı 
PARIS, 2 (A. A.) - Le Jou.nal 

gazeteıine nazaran, Seine adliyesi 

mühim bir iflaı meseleainden haber 
dar edilmiıtir. Pnris'in büyük müte
ahhitlerinden M. Fedin Audouin bu 
meselede medth.aldardır. Mumaileyh 
hali firardadır. Açık 150 milyon fran 
ıa baliğ olmaktadır. 

Kanadada kuraklık 
OTTAVA, 2 (A. A.) - M. 

Benett, mecliste beyanatında sı 
caklık yüzüıKlen Piraire vilayet 
!erindeki zirai vaziyetin hakiki 
bir milli felaket şeklini almak
ta olduğunu sylemittir ve de
miştir ki "Geçimsiz kalacak çif 
çilere yardım için hususi tedbir 
ler alınacaktır. Bu sene takri 
ben Smilyon dnümlük arazi kat 
iyen mahsul vermiyecektir. En 

ziyade hasara maruz kalan mın 
taka Sakotchewan, Alberta ve 
Manitoba vilayetleridir. Bilhaa 
sa birinci vilayetin vaziyeti çok 
vahimdir. Sıcaktan mutazarrIT 
olan 100 binden fazla çiftlik sa 

hibi sür'atle tedbirler aranılma 
sıru istemektedir. Muvakat yar 
dım tedbirleri almak üzere mer 
kezi hi.iklımet, vilayet hükılmet 
lerile te,riki mesai etmektedir.' 
Mumaileyh işsizlereyardımiçin 
y;ı.kmda meclise bir layiha tev

di edeceğini Lildirmiştir. 

ispanyada 
Grevler 
Halkın iaşesi için 
müşkülat çekiliyor 

MADRIT ı (A.A.) - Bütün la-
panyada grevler ili.n olunduğu bil
dirilmektedir. Malacada umumi sı:ev 
devam ebnekteclir. Hükumet tarafın
dan sarfolunan bütün gayretlere rağ 
men halkın iaşesi çok mütkül ol
maktadır. Piyade müfrezeleri sokak 
larda devriye gezmektedir. Asker 
Jehrin mühim nok,alarını ve köprü
leri tutmuıtur. Dııarı mahallerde 
büyük bir heyecan vardır. Takviye 
kıtaatı gelmiıtir. A!'keri kumandan 
tüccarlara yarm dükkinlarınr açma
larını emretmiftir. itaat etmeyenler 
den nakdi ceza alınacak:flr, Gijou'da 
vaziyet vahimdir. Melillla'dan bildi
rildiğine nazaran orada da umumi 
grev ili.n olunmuştur. 

Başuekôlete kim gelecek? 
MADRIT 2 (A.A.) - Heraldo 

gazetesi yazıyor: Deveran eden fa
yiayıı nazaran cümhuriyetçi akıiyo 

U~ ~'!il!'PAlilıU •utızy ·w !•!~A nu 
kuvvetli namzettir. Çünkü muma
ileyh eerek soayalistlerin gerek ae 

radikallerin müzaheretini temin ede 
bilir. 

/!lpanyol Fası ue Franfa 
PARIS 2 (A.A.) - Le Journal 

ıazetesinde Saint . Brice diyor ki: 
ispanyanın Fastaki mıntakaamı 

Cemiyeti AkYama terkedeceği ve 
Cemiyeti Akvamın da bunun man
daaını başka bir devlete tevdi ede
ceği hakkındaki Cenevre haberleri 
tekzip olundu, Fakat tekzip· edilme
yen bir nokta varsa o da M. Pietro
nun beyanatıdır. Mumaileyh soaya
liıtler iktidar mevkiine &elirlerse 
ilk itleri Fau terkebnek olacağını 
oöylemittir. Şunu ihtar ederiz ki is
panya iıtediiini yapmakta serbest 
değildir. Agadirde aktolunan Fran
sız · hpanyol itili.fnamesi ispanya 
Fastaki mlntakasından sarfınazar 
ederse bunun Fransaya avdet edece
ğini nıutazammrodır. Binaenaleyh 
bize ltalyan mandasını kabul ettir
mek için Cemiyeti Akvamdan bah
solunmaaın. Bu oyun hakikaten çok 
açıktır. 

Fransız sosyalistler ve 
• 

M. Lerroux 
MADRİT, 2 (A. A.) - Si

yasi mahafil, M. Pietro'nun M. 
Lcrroux'ya karşı aldığı vaziye
tin tamamen şahsi olduğunu ve 
sosyalist fırkasının müessesan 

meclisindeki kat'f hattı hareke 
tinin 10 temmuzda toplanacak 
olan sosyalist kongresindemün 
teşir olacağını sylemektedir. M 
bulunurken fırkanın direktifle
rini takip etmediğini bilmek la 
zımdır. Mesai müsteşan sosya 
list M. Araquistain, kongrede 
ittihaz olunacak kararlar hak
kında timdiden bir şey söyle
menin muvafık olmıyacağını 
beyan etmiştir. Sosyalist fırka 
milli komitesini sabık reisi M. 
Basterio da fırkanın Pietro • 
Lerroux ihtilafı hakkında mü
talaada bulunulmasını meney
lediğini söylemistir. 

Sosyalist fırk~nın ikinci reisi 
M. Largo Cabellero, Havas a
jansı muhabirine demiştir ki: 
"Bu mesele hakkında M. Piet
ro ile görüşmedim fakat fırka
nın düşüncesinden ayrılacağını 
ümit etmiyorum. Zannedersem 
M. Pietro bundan bir kaç sene 
evvel sosyalist fırkasının M. 
Lerroux hakkındaki kararını 
tefsir etmiştir. Radikal fırkası 
reisinin etrafında tenevvür et
mesi İcap eden bir hava hasıl 
olmuıtu.M. Pietro bunu kimse 
ile görüşmeden tenvir etmiştir. 
Müstakbeller cümhuriyet hüku 
meti sola doğru tevecüh etme
lidir. Fakat çok namuslu hare
ket etmek lazımdır. Aksi tak
tirde ihtilal bir mukaralıktan 
ibaret olur ve ispanya kraliyet 
zamanındaki vaziyete tekrar 
düşer. 

""---=. 

Gazi Hz. nin Iznıir
deki heykelleri 

lZMİR, 3 (A. A.) - Gazi Hazretlerinin tehrimizd kz 
dilecek olan ve Roma'da inta edilen heykellerini görmeekre · 
beni.•. · f k 1 mı 

ıgımıze muva ı o up olmadığını tetkik etmk üzr 
lerde Romaya giden heyet yaptığı tetkikat neticesindee k~~ 
malan.o ?azı yerlerinde tadilli yapılmaaını muvafık gönnüt:~ 
Hey~~ımı~, görünütte büyük bir heyecan veren heykeli umum 
yet _ıtıbarı~ çok ~~zel bulmuı ve" beğenmi,tir. Heykel, teıar· 
sanıde İzmıre getırılecektir. 

Mahkum olanlar 
lZMIR 3 (A.A.) - Mahkemeleri tehrimizde icra edilen K 

ma.lpaıa ~a.za~ı ~al?1~d~rü Vecihi ve sandık emini Mestan E 
lenn vazıfelennı suı ıstımal ettikleri tahakkuk etti" d 
müdürü 3 sandık 1 buçuk ay hapse mahkilm olmuıla~dır:m m 

Devlete ait malları Ceza mahkemeleri 
haber verenler 

ANKARA 3 - Devlete ait olup 
ta cizli kalmıt olan malltln veya 
alacakları haber verenler ikramiye 
dafttılmaaı için bir kanun liyihaaı 
hazırlanmaktadır. 

zmi1" Ticaret odasının 
bir raporu 

lZMlR 2 (A.A.) - Şehrimiz Ti
caret odasının neırettiği bir rapor
da lzmir limanından bir hafta zar
fında yapılan ihracat ıunlardır: 

18,028 kilo balmumu, 72,074 kilo 
afyon, 27,426 kilo ham deri, 26,306 
kilo halı, 17,906 kilo kepek, 9,320 
yilo mayankökü, 15,006 pamuk, 
835,79ı kilo palamut, 28,954 kilo 
tütün, 32,956 kilo üzüm, 29,051 
kilo malamut hulô.aaıı, 6,570 kilo 
yumurta, 2,554 kilo yün. 
Eğe iktıaat mmtakaaı dahilinde 

yağmurlardan hasıl olan faid ve Zil· 

rarlar hakkında ıehrimiz Ticaret o
dasının aldığı malumat bervoçhl 
alidir: 

Bayındır aon zamanlarda yağan 

yağmurlardan yÜzde 40 arpa, h· · •. 
day, yiizde S5 niıbetinde afyon .; .. cu 
yüzde 50 niabetinde zarar vermİf 

ve diğer mahaulita nafi olmuftur. 
Odemiı üzüm bağlarına yiizde yir
mi ve afyon mahsulü üzerinde de 

yüzde 10 zarar iras eylemittir. Ak
hisar afyon mahsulü yüzde 50 ve 
zeytin 60..70 zarar görmüştür. Ber

gama afyon mahsulü yüzde 30 ru•· 
betinde zarar görmiit, diğer mahıu
lita bir zara vermemiıtir. N ,ı;Ulli 
Kuyucak nahiyesinde 100 dönüm 
pamuk, 300 dönüm mıaır, merkez 
kazada Menderesin tajmasından pa 
muk mahsulünde yüzde yitTili dere

cesinde zarar vardır. Edremit bağla
rında yüzde elli buğday ve arpada 
yüzde 40 zarar diğer mahsulat üze
rinde nafi tesirler yapmıttır. Bu se· 
ne bereket geçen seneye nazaran 
ço'< fazladır. 

Amerikan gemisi 
bugün geliyor 

Limanımıza gelmesine inti
zar olunan Amerika kruvazörü 
bu sabah gelecektir. Kruvazör 
için Kabataş önünde demir ye

ri dünden ihzar olunmu,tur. · 
Bugün gemi süvarisi alelüıul 1 

ziyaretlerde bulunacaktır. 

lngiliz tayyarecileri 
dün gelmediler 

Londra - Karaşi arasında ye· 
ni bir rökor tesis etmek üzere 
pazartesi şehrimizden geçen 
ve dün şehrimize avdetine inti
zar edilen tayareci Stack ve 
Chaplin dün gelmemişlerdir.ve 
geç kate kadar da nerede bulun 
dukları bakında Y eşilköy tay
yare istasyonundan malumat 
alınamamıştır. 

500 Bursalı 
Dün şehrimize geldi

ler, eğlenceli 
bir cuma geçirdiler 
Bursa Türk yükselme cemı· 

yeti tarafından tertip edilen te 
nezzühe iştirak edeceklerden 
500 kişi dün Bursadan şehrimi 
ze gelmişler ve mesire yerlerin 
de gezerek cumayı eğlenceli 
bir şekilde geçirmişlerdir. Bu 

gün Bursaya avdet edP.Cekler- 1 

d.ir 

usulü kanunu 
ANKARA 3 - Adliye encü 

ceza muhakemeleri usulü kanun 
nun buı maddelerini tadil için m · 

za.kereye devam etmektedir. 

skender bataklığı 
kurutuldu 

Ankara, 3 ( Milliyet ) -
Konya sıtma mllcadelesi mın
takasına merbut Beyşehir 
şubesi merkezi olan kasaba· 
nın kenarında llç senedeobe· 
ri mücadelece kuruduJması 
ameliyesine devam edilen 
85763 metro murabbaı saha· 
sındaki lskender bataklığı 
namile maruf mahal civardan 
dekovil ve vago~etlerle nakl
edilen toprak!~ .ımlA edilerek 
kasaba halkı ıçıu ötedenberi 
bir sıtma meobaı olan bu Sa· 
ba bu suretle temaınen ku
rudulmuş ve burası halka bir 
tenezzilh .~halli olarak İtti· 
baz edilmı.ıstir. .-:.---
Mü bade l tt 

Etahli 
Vesika almayan 
20 bin runı var 

Şehrimizd~ i!talıli vesikası 
almamış 20hbın kad,r Rum bu 
lunduğu ta mın edilhtekteJir. 
Şehrin uzak .. •~tl.etinde bulu· 
nan ve her turlu ılaııı • 

1 ara rag-
men ve,ika a mak Üzre . 

. b R mura· 
caat etmıyen U Urnların 15 
aguatostan sonra şehirde sey· 
yar bir ekip d~l~~htılıırak ıı.zi 
Yetlerinin tesbıtı Ve v ik t .. 1 k . es a e~ 
zii dü,ünu rne tedır, 

~ Sovıye Ufl"dayları 
Sovyetler buğday ihracatına bae• 

lamıttır. 

Ticaret bors~sma gelen haberlere 
göre, Odesa lımanında., bu haftll 
içinde 1200 ton yulaf •••lı•d'l . . 

1
. "" ı mı~tır. 

Sovyet ihracab ırnan<.n tra.nıit faa .. 
liyetini artırmııtır. 
-·~--

Tarsustaki tayyare 
kazası 

T arsustan yazılıyor : Bun
dan bir buçuk ay kadar ev
vel Tarsus istasyonuna düşe

. rek bir çocuğun ölüıniine 
-,seb~hiyet vermiş olan tayya-
reeı Bekler henüz mevkuf 
olup kefaletle tahliyesi talebi 
reddedilm'ştir. Tayyarecinin 
ikametgahı olmaması bu ta
lebin kabulüne mani olmuştur 

M•. maileyhin iddiasına na
zaran kendisi Tarsusa inıni-

' yerek Adanaya geçecekti. 
Fakat vakıt akşım olduğu 
için Tarsusa inmeye mecbur 
kalarak bir müddet inecek 
saba ara"''·ş . ve nihayet fut
bol ınahalhnı görerek oraya 
inme~ istemiştir. Fakat tay
yarecı telgraf tellerinden 
~i~in~ . g~rüp geçmiş ise de 
ıkıncısını göreme<!iği için 
tell!r pervaneye sarılıp me>
törü durdurmuştur. 

Bu vaz'yetin tesiri ile uzak· 
ta yıkılmış olan bir direk 
tayyareyi görmek içh koıup 
gelen bir çocuğun, kuiağı 
üzerine çarparak, üldürmüş
tür. 

Mahkemede tayyareciııin 
tedbirs.zlik maddes:ne tevtj. 
kan bir sene hapisi isteıımi,. 
tir. 
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1caret mektebi 

Talebe birliği murahhasları BUkreş kongresine gıdemıyUr• 
Maarifte 

Talebe Birliği 
Belediyede ------
Şehir Tiyatrosu 

lstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

Bir katil üç sene 
sonra yakalandı 

Bükreş Birlikler 

kongresine 

----
Tepe başı bahçesinde 

yapılması düşünülüyor 
Kadıköyün Mühürdar caddesi 

iştirak edemiyecek 
------------·------------

1 23 ağuatoata Bükreı'te bey
nelmilel talebe birlikleri umu
mi kongresi toplanacaktır. Bu 

Belediye yeni ıehir tiyatrosunu 1 
Taksimde yaptunıak fikrinde idi. , 
Fakat buradaki arsa için Taksim 
emlak firketinin dermeyan ettili te 
rait pek alır olduğundan yeni tiyat 
ro binasını timdiki T epebaıı kqltk 
tiyatro bin.asının yerinde inp.sını 
dlitünmektedir. Binaenaleyh Tepe
baıı tiyatrosunun mukave1e müdde

ti bitince yeniden kiraya verilmeme· ! 

Sahilde demir parmaklıklı kameriyeler, guruba 
yakın enfes ev piliçlerile doluyor ... 

Adliyeye verilen katil hakkında 
müstantiklik tahkikata başladı 

Bundan üç sene evvel latan- 1 . ~atintak h.akimi eKnan beyi 
oulda Ahmet Süleyman iımin- ıatıçYap etmıt ve hakı~da tev
de birisi Beykoz köylerinclen bi kif kararr :ve~erek t~kıfh~neye 
~inde bir adam öldürerek orta- sevkedilmıttır. Tahkıkat ıkmal 

kongreye Milli Türk talebe bir 
Hti de davet edilmi9tir. Fakat 
talebe birliği bu kongreye mu
rahas göndermek için asgari 3 
5 talebe intihap etmek ve onla
rın bütün masraflarını deruhte 
etmek mecburiyetindedir. 

Haydi Bostancı Suadiye ••• - Nasreddin hocll gibi : Be adam ne diye 

'ıelva yapıp yemiyorsun? - Mühürdar cadde ve gazinosu - Modada 

çorapsız gezme modası •• - Kameriyelerde şaklayan bülbüller 

ıi düşünülüyor. 

d k b 1 t edildikten sonra Kenan bey an ay o muş u. · ı k · 
Talebe birliğimizin hali ha

zırda bankada 1600 lra parası 
yardır. Birlik idare hey'etiiçti
maında bu kongre meselesini 
görüşmüşler ve Bükreşe gide
cek hey'eti murhahasa için bu 
paranın olduğu gibi sarfedilece 
Bükreş kongresine Türk talebe 
ği anlaşılmıştır. Bu noktadan 
birliği murahhas göndermeme
ğe karar vermiştir. Milli Türk 
talebe birliğini Bükreşte tah
side bulunanTürk talebesi tem 
sil edecektir. Birlik Bükreıteki 
talebemize bir mektup gönde
rerek, kongreye arzolunacak 
raporları gönderecek ve bu hu
susta lizım gelen izahat ve di
rektifi verecektir. 

Otomobil plakaları 
Otomobillerde numal'a plakaları 

§İmdiye kadar ıabit değildi. Fakat 
bunda bir çok mahzurlar görüldüğü 
için bundan ıonra numara plikları 
otomobillerin şaselerine merbut bu
lunacak ve bir otomobilin plakası di 
ğerine nakledilmeyecelctir. 

Ahmet Süleyman uzun müd mahkemeye verı ece tır. 

det şehrimizde aranrnıtsa da Mazhar Osman Beyin 
bulunamamış, nihayet geç~: kü eleri 
!erde Konya taraflarına geçtıgı P 
tesbit edilmiştir. r-ıun üzeri- Doktor Mazhar Osman beye 
ne Kor. ya Müdeiumumiliğine ait (1800) lira kıymetinde iki 
tnüracaat edilmiştir. pırlanta küpeyi dolandırdığı id 

Konya Müddei umumuliği- diaaile mahkemeye verilen tei
nin yaptığı tahkikat neticesin- lal Fuat efendinin muhakemesi 
de Ahmt Süleyman'ın Kula ka neticelenmiştir. Üçüncü ceza 
zasına kaçtığı anlaşılarak ora- mahkemesi Fuat efendiyi em
da kendisi tevkif edilmiştir. niyeti auiiıtimal cürmile bir se 

Ahmet Süleyman jandarma ne hapse ve pırlantaların bede
ırıubafazasında şehrimize geti- lini ödemiye mahkiirn etmİftİr. 
rilerek adliyeye teslim edilmi,, Eski kararlarda 
trıüstantiklik tahkikata başla-

mıştır. ısrar edildi 
r abkikat ikmal edildikten 

soııra Ahmet Süleyman ağır ce 
za nıabkemeaine verilecektir. 

Adliyede bir katip 

hakkında tahkikat 

Adliye müfettitliği bir müd-
dettenberi 7 inci İstintak daire 
•i katibi Kenan bey hakmda 
tahkikat yapmakta idi. Adliye 
"llüfettişligi bu husustaki tabki 
kat evrakını 2 inci müstantik
li ğe vermiştir. 

Bundan bir müdet evvel tev
kifhane ser gardiyanı Galip ef. 
suiiıtimal cürmünden 3 üncü 
ceza mahkemesinde 3 ay hapıe 
mabkiim edilmitti. Temyizin 
nakız kararı üzerineGalip efen 
dinin 3 üncü ceza mahkemesin 
de tekrar muhakemesi yapılmış 
ve bitmittir. Mahkeme, Galip 
efendi bakında verdiği eski ka
rarda ısrar ederek gene 3 ay 
hapsine karar vernıittir. 

ikinci cinayet 
Bir mahpu.s diğer mahpusu öldürdü 

ı 

Kongreye İ§tİrakini bu suret 
le halli tasaruf noktasından bü
tün birlik azasını memnun et
mittir. Vaziyet fakülte talebe 
cemiyetlerine bildirilecektir. 

Fakültelerde son 

imtihanlar 

Darülfunun fakül telerincle 
son İntihaplar bu akşam hitam 
bulacaktır. 

Edirneye yapılacak hat 

Kadıköyün \:<kele caddeain
Edirneye eitmeai için yeni in'a edile de sıra sıra arabalar, otobüs, 
cek kıomın gü~ergahı tayin edilmi,. kamyon ve arabalar .. 

Şimendifer batının Yunan arazisin 
1 

den geçmeksizin doğrudan doğruya ' 

se de in'8&t için lazım eelen plin ve _ Haydi efendim, Bostancı 
proje henüz yapılmamııtır. Rumeli Suadiye .. 
hatları komiserinin verdiği maluma- -Onbeşe bir yolcu. Onbete 
ta &Öre ıirket bu intaat için Nafia 
V ekileti tarafından verilecek para
ya intizar etınelctedir. 

Bursa-Yalova yolu 

bir yolcu. 
Bu esnada bazı şatkınca yol 

cuların yakalarına yapıfıp zor
la otobüslere tıkıldığını görür
seniz sakın hayret etmeyiniz ... 

Na&1I kavgada şamara bakıl
ı2 kilometrelik Yalova - Bursa mazsa, cuma günleri Kadıköy 

yolunun eaaılı bir surette tamiri ve iskele meydanında da böyle u-
8 kilometrelik Teke - Agva yolunun fak tefek yanlışlıkları hoş gör
yeniden yapılmasına karar verilerek mek lazımdır. 
ı30 bin liraya k şifleri yapılmıftır. Sanki Kadıköyünde kezilip 
Burıa yolu bu sene ikmal edilecek, dolaşılacak başka yerler yok
Teke yolu eelecek sene bitirilecek- muş ve sanki buraya çı~anlar 
tir. mutlaka otobüse, otomobıle, a

rabaya binmeye mecbur imişler 
Ne münasebet efendim... Me
sela iste ben .. Ne otobüse bine 
ceği'..n : ne de otomobile .. yaşa
sın tabanvay ... 

Karagümrükte _ bir 
kadın kendini astı 

Belediye dairesinin önünden 
yaya kaldırımını takip ederek 
kırkelli adım kadar yürüdükten 
sonra kilise hizasından sağa sa 
pınız. Bu yol, sizi doğruc:a M~ 
bürdar'a götürür. lıkelnın bı
raz ilerisinde, Üzerlerine tente 
çekilmiş kahvehaneler tıklım, 

Adana 3 - Dün hapisha
nede kanlı b:r vaka olmuı· 
tur. Katil cürmünden 1 se
neye mabküm Hasan oğlu 
Abınet arkadaşı yankesicilik 
cürınUnden altı aya malıküm 
~eybanlı lsbakı sustalı çakı 
ile vücudunun bir kaç yerin· 
deu yaralamıştır. ishak aldığı 
yaraların tesirile derhal 111· 
ınüştür. 

ağa köyünden Süleyman oğlu 
Hasan, Hacı kazandan Meh
met oğlu Hıkmet hafif su
retle, Mahmutağa köyünden 
Ali oğlu Mahmut, Mustafa 
oğlu Halit ağır surette ya· 
ralanmııtır. Ağır yaralılar 
hastahaneye nakledilmiştir. 

tıklım dolu .. 

S b k d • • h t Kendi kendime: e ep, a ının Slnır as a- -Allabın kulları .. diye töyle 

Kavgayı ayırmak iıteyen 
Ükkas isminde bir adam da 
gene Ahmet tarafından ağır 
surette yaralanmıştır. 

Meseh hakkında tahkikat 
yapıln:aktadır. 

Denizlide yağmurlar 
Geçen hafta Denizlide ya

ğ~n şidC:etli yağmurlardan 
hır kaç evin dıvarı yıkılmıf, 
Develi köyünde üç buzağı 
telef oimuı; bin c!önüm buğ· 
day, SOO dönüm arpa ve sair 
ıoahsulit hasara uğramıştır. 

Adanada' ilk mektep 

mezunları 
Adanada 13 ilk mektep 

bu sene 220 talebe mezun 
olmuştur. Bmıbrdan 71 ı 
kızdır. 

işten el çektirildi 
Denizli mubasebei hususiye 

tahsildarı iken zimmetine 
para geçird:İi anlaşılan Acı· . 
p eyam kazası tahrirat katib{ 
A hmet Efendiye iıten el 
çektirilmiştir. 

Tarsus h a pis anes inde 

a rbede 
Tarsus 2 - Cuma gunu 

saat 10 doku7 buçukta Tar· 
>us hapisanesin c!e bir kavga 
olmuş ve muhte:if seneler 
1 ~pse mabkiım mevkuflar 
arasında eskici Şül:rü oğlu 
ınebınet maktul ve Mahmut-

Tarla mese! esinden 
İpsalanın Kuyucu mahalle

sinden Süleyman oğlu Hüse· 
yin ile Bayrambey mahalle· 
sinden Kamil oğlu Kamil a· 
rasmda bir tarla meselesin

den dolayı kavga çıkmış ve 
Kamil eline geçirdiği bir de

mirle Hüseyin çavuşu omu· 
zundan ağır surette yarala
mıştır. Mecruh aldığı yaradan 
vefat etmiştir. 

Karısından ne 

isteyor du? 

Alaiye, - Mahmut 
köyünden Sağır oğlu 

medin kaçak olarak 

Seydi 
Meb
ektiği 

tütünleri ir.bisar memvrları 

iml:a etmiştir. Bu muameleye 
fena haHe kızan Mehmet, 
eve gelince karısını bayıhn
cıya kadar dövmüş, kadınca

ğız da buna müteess:r olarak 
kendini evin tavanına asmış, 
intihar etmiştir. 

Bir çifçi boğuldu 
lpsaianıo Köprü mahallesi 

ahalisinden Recep oğ!u Hak
kı Ayranlı çiftliği civar;udaki 

Ayranlı gölünden geçerken 

muvazenesını kaybederek 
düşmüş ve boğulmuştur. 

Adanada bir kaza 

Adananın Mi!: mandar yo· 

lünda bir kamyon hendeğe 

düımdş, 9 amele yaralanmış
tır. 

ı "' •• t f " niyorum, insan bu güzel hava-ı gına mup e a da, burada pineklermi hiç? Kı-
olmaSJ ve buhran geçirmesi.. yın bet on kurutunuza .. alın ço 

j luk çocuğu .. çıkın Mühürdar'a, 
yaralanmıştır. Şoför yakalan- Moda'ya .. Yahut geçin Kurba-Kara gümrükte Karabaı 

mahallesinde Çinili sokakta 
1akin mütekait Hüseyin Efen
dinin 35 yaşındaki kızı Emi
ne Hanım evvelki akıam 
evde kimse yok iken kendi
sini merdiven başcna :ısar k 
intihar etmiştir. 

Zabıta keyfiyete muttali 
olduğu zaman tahkilcata baş
lamış v~ Emine Hanımıo Ö· 

tedenberi sın r hastalıhına 
müptela olduğunu, bir sinir 
buhranı neticesinde kendisini 
astığını tespit etmiştir. 

Öldüren tekme 
İstanbul temizlik işleri a· 

melesinden Taşköprülü 18 
yaşında Necip i~e arkadaşı 

Hasan yekdiğerile şakalaşır· 

ken Necip tekme ile Hasanın 
kamına vurmuı, Hasan san· 
cılanmış, hastahaneye kaldı

rılmış ve hastahanede ölmüı

tür. Necip tevkif edilmiş, 
Adliyeye tevdi olunmuştur. 

Otomobil kazaları 
Şoför Viktorun idaresin

deki 1973 numaralı otomubil 
Tepebaşından geçerken kab
ristan sokağında oturan ma· 
dam Eleninin kızı beş yaşın· 
da sofiyeyi çiknemiştir. 

§ Galatada topçular c1d
desinde Kasım Beyin hane
sinde oturan Hatçe Ali Ha
nım yolcu salonu Ö!ıiönden 

geçerken şoför HüsJıneddi
n:n idaresindeki otomobilin 
sademes;ne mJrüz kalmış, ' 

mıştır. ğalı dereye .. o damı olmadı? yü 

H • • • rüyün Mısırlı oğluna doğru ... 
emşıresını yaraladı Nasrettin hocaya atfedilen 

Üsküdarda Selimiyede Ka- bir fıkra vardır. Hocanın bir 
yabatun sokağında oturan gün canı helva istemiş. Bir bak 
Sadık oğlu Raşit dün bir kal dükiinının önünden geçer
para m~seleıindcn hemşiresi ken bakmış ki kelle kelle şeker
Melek Hanımla kavga etmiş ler, çuval çuval unlar, fıçı fıçı 
ve kavga nelicesinde hem yağlar .. Bakkala yanaşıp sor
Melek Hnımı, hem de Mele!, muş: 

' - Bunlar hep senin mi? Hanımın oğlu Yusuf Efendi- - Benim hocam, ne olacak? 
diyi b çıkla yaralayıp kaç- Hoca kızını'?: 
mağa teşebbüs etm·ş :ir, Ra- _Be adam .. öyle iıe ne du-
şit kaçarken inzibat memur- ruyorsun? helva yapıp yese~:~ 
ları tarafından yakalanm :ş, Şimdi ben de hocanın dedıgı 
mecrublar tıp fakültesi has- ni bunlara tekrar ediyorum: 
tahanesin~ naldedilnıişlerdir. - Be adamlar .. ne duruyor-

2 numaralı evde sunuz? Yanı başınızda bunca 
G ( d mesire varken gezip toztanıza .. 

a ata a Kaptan sokağın- Böyle söylene söylene yürür 
da 2 numaralı evde otuı-an ken birde baktım ki, Mühürdar 
berber Ahmed:n evine uy- caddesine gelmişim. 
gunsuz kadınları ve tu ka- Bence Kadıköyün en asude 
dınların müş~erilerini kabul en kibar mahallesi bu caddeüze 
ettiği zabıtaca haber alır.mış, rindedir. Deniz, bütün enginli
yapılan t..,ııarriyatta Ayfe ve ği ile kartınızda yükselir.Saray 
Melahat İsminde bir kadı I burnundan Halice kadar bütün 
Ruhi isminde bir erkek ;a~ İstanbul, Ahırkapı fenerinden 
kalanmışlardır. gerek bunlar Küçükçekmece'ye kada r bütün 

k Marmara sahili, sonra Fener 
gere Ahmet Ef. hakkında bahçe, Kalamış ve daha uzak-
kanuni takibata başlanılmıştır. lara kadar bütün Anadolu yaka 

B ı· •• f sı, ayaklarınızın altına serilmiş 
, an ıyo se erleri bir yiğın beyaz tül gibi titre§ir 
Haydarpaşa banliyö şiınen- durur .. 

difer hattı bu sene yaz tari- Sahilden geçen yol, Mühür
fes!nde geçen sene ta rjfesine dara yaklaştıkça yüks";lmeye 
nazaran günde altı katar baslar. Fakat bu yükselıı. tu
noksan hıre!iet ettirmektedir. haf değilmi, sizi hiç yormaz. 
Otobüslerin bu hattın ilk k Ağır ağır _etrafınız.a ~akına
mı üzerinde şifendif · ıs- rak, kimi .bisıkk!et~e, kun~. t~ .~t 

ere yap· ı 1ı bırıçka ıle, ımı yaya onunuz 
tıkları rekabet ~Üz ITn-'en tre!l den geçip gidenler., size sade 
adetlerinin :!Zl" Jmat.na lü- yokuşu değil, kendinizi de unut 
zum görülıııü. tür- turur, sağınıza bakarsınız; ikisi 

bir vücut olmut deneck kadar ı mıttı. Bu sıcak temmuz aktam 
birbirlerine yakınlaşan iki ta- larında denize kartı iki hardal< 
ze! Solunuza bakarsınız; temsi buzlu bira da hiç red edilir fey 
yeaini siper ederek, dudakları değildir. Hani ... sahilde, ne ta
na kadar gelen mini mini bir rif, ne zevke uygun, ne çıtı pıtı 
kahkahayı zaptetmeğe uğraşan evler var. Bunlara ev mi deıneli 
göğüs bağır açık bir Kadıköy köşk mü, yoksa yalı mı? 
yosması!.. Bana kalsa, her üçünü söyle. 

Manzaranın güzelliği ile za- mek Yanlış olmaz. Denizi bail
ten sarhot gibisiniz. Bir de bu siz gördükleri için yalı, içerlek, 
kusursuz mahlukları görünce birer bahçe içinde bulunmaları 
ihtiyar bile olsanız ihtiyarınız na nazaran köşk. Sonra da kon 
elden gider. Moda caddesinde for itibarile mükemmel birer 
bu sene, tuhaf bir moda peyda ev ... 
olmuş. Yolun denize yakın kısmın. 

Hemen bütün genç kızlar ço ~a, kayalık sahilden kuş bakışı 
rapsız geziyorlar. Yüzleri gü- ıle her tarafıgören mini mini 
neşte yanmıt çıplak bacaklı kameriyeler yapmıtlar. Demir 
mahlukların öyle isyankar bir parmaklıklı kapılardan girilen 
hali var ki bu giditle yakında bu kameriyeler, guruba yakın 

enfes ev piliçlerile doluyor. 
iskarpini bile atacak gibi görü- Kanaryeye, bülbüle b~cet 
nüyorlar. I Aceha şimdiden ço-

varmı bilmem .. gece yarılarına rapçıları t aziye etsek mi? Mü- kadar onlar şakısın, sen bir ke-
hürdar gazinosunun önünde, k. 1 

nara çe ılip din e !.. 
esmer yüzünden hayat fıfkıran Dönütte iskele camiinin ka
bir genç kız, karşıdan gelen ih- pızı üstündeki kitabeyi bir kere 
tiyar bir adamın boynuna sarı- daha okudum: 
larak şapır fupur öpmeye baş- Oldu kadı karyesi mahsudu 
lamasın mi? Eh .. doğrusu, bu b • O kUd 

şe n s .:r ... manzaraya tahamül iıterdi.Ma 1275 

mafi, çok geçmeden anladık ki 1275 senesinde OskÜdarı kıs 
yabancı değil, babası imif. Yarı kandıran Kadıköyünün yetmit 
nunca, yan franıızca konutma fU kadar sene sonra, 1ıtanbulu 
!arına bakılırsa yerli frenkler- kıskandıracak hale geldiğine 
den... füphemi Yar? 

Gazinoda çalgı henüz batla-

Böcekçilik mektebi 

müdürü 
BURSA 3 - Böcekçililc mektebi 

müdürü Aıon Bey Erzincana tayin 

edildi. Bu vazifeyi ıimdiki itine ila
veten böcelcçilik enıtitüıü müdürü 
Tahir Bey yapacaktır. 

Mahkemelerde tatil 
ANKARA 3 - Adliye vekaleti 

latif edilecek mahkemelerin liıtesini 
hazırlamaktadır. 

Mahkemelerin tatili 20 temmuz
dan itibaren ba,layacaktır. 

Yirmi vali tekaüde 

ıevkedilecek 
ANKARA 3 - Meclisten çıkarak 

30 seneyi dolduranların mecburi ola 
rak tekaüde sevkine dair kanunu 
mütcakıp yirmi kadar vali tekaüde 
sevkedilecektir. 

M. S. 

Yunaniıtand~ki"'ıvür:u 
emlaki 

ANKARA 3 - C.yri mübadille
rin Yunaniıtanda terkettikleri em
lak ve arazi kıymetlerinin takdiri 
için giden heyetlerden bir kıımı dön 
müıtür. 

Bu heyetlerin koydukları kıYlnet -
göre gayri mübadiller Yunanııten .. 
da bıraktık1arı emli..k ve arazinin &uy 5 

meti yekunu altı milyon liradır. Bu r 
na nazaran cayri mübadiJleı·e verile 
cek bonolar yüzde yirmi, yirmi ı.q 
arasında olacaktır. BonolM" ağuıro-. 
sun birinden itibaren dağıtılacak. 
(ır. 

Nurullah Esat Bey 

ANKARA 3 - Ali iktısat mecliıi 
umumi katibi Nurullah Esat Bey 
iki ay mezuniyetle lstanbula hareket 
etti. lstanbulda tedavi edilecektir. 

a 

Sagf ige/ilerin rahat uykularını 
rÜJ/alardan .• 
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0

uf .. tEavdlenameevm~~n0 .w lal~ ~.' nunla beraber bana daima te- mıyalım. Pencereyi dışarıdan ~u .... 

;;ı ~ -- + miz bir çocuk tesiri yapmıştır. sessizce açtım ve içeri atladım. 1 2 1 • 5 8 7 1 t 11 11 bir hafta zarfında nikahları 
1 t Lakin serseridir. Bir dalda dur İki adım attım .. Stüdyonun bir 1 M E S A~ 1 N • K O Y çiftler şunlardır: 

mezarlık sükunetini andırır ses ı li V A 1(1 AR ii HfA T A Emine H. _ Süleyman u,,ıcıesi "Milliyet" tir. maz ..• 

4 TEMMUZ 1931 
!DAREHANE - Ankara cadde-

Bugünlerde latanbulda oldu
ğunu işitmi,tim. lki seneden 
beri burada olmadığı için pek 
özlemittim .. Ne zaman lstanbu 
la gelse mutlaka beni görmeğe 
ıeleceğini bilirim. latanbulda 
olduğu haberini alınca ziyareti 
ni bekledim .• lntizarım bota çık 
madı ıeçen çar~amba günü gel 
di.. Yine pantalonu genit, 
kunduralar yayvan spor biçimi 
yaka açık, fanila kalın ve caket 
kolunda idi. Hiç değİ§memi,, 
yalnız saçlarını dibinden kestir 
eliği için ucuz gezen Alman sey 
yahlanna benzemişti. lki · sene 
dolaımı§ bir adamın anlatacağı 
bir aürü ıey vardır. Likiıı mat
bada it zamanı bütün bu iki se 
nelik gezintinin tafsili.tını din
lemele imkan yoktur. 

sizliği içinde gözü kör olası 1 ~~ R • S E K .,ız-:~_g Halime H. Mehmet Vahideııl 
kunduralarım öyle gıcırdıyor- Kadın avı 4 oy A. A M E L. L A Semiha H. - Omer B., Marİ So 
du ki·, sormayın .. Üçüncü adı- '-"- -'-- --,-- Jb h' E BI H '"~ 

• 1 No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 
.tan bul. 

B N E Y •,_N. R A ı Z ·~ ra ım ., oza . - ' m 
mı atar atmaz .. Rejisör bağır- Çok güzel bir adam, hazan cisinden daha olgun genç bir ı~ L • P,E K 1 -~.M~ Harice Şükriye H. - Ah d 

Telefon numaralan: dı.. çok çirkindir. Hanri But'ta böy kadın yalnız batına oturuyor- K E z ı . U M U M l • Muzaffer Ayşe H. - Şem 
-Çevirmeyin! .. (Bana hita ' , . A,_ ·----· H H" · B ~r. 

l U b ·· J •pılı du - --- - Fatma . - useyın ., 

11 24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLER! 

ben) Nedir o ayağındaki dü- e.. zun oyu ve guze Y• · ! • • A L • D E L J • A teke 
VU··cudu ı"le kadınları çok defa Firmen de kanapenin bir ucu ~ - - - - · - - ~ F ih ı ı - "-' · 

G 
aylığı 

Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kuru~ 
750 ,, 1400 ,, 

1400 .. 2700 .. 

dükler? .• Haydi git çıkar §Unla - 1 H A R A 8 E • E~ E R at ev enme memul' u ,,...,.. 
rı! lar botuna gider. na ilişirken: 1~"- -- -- - ---- hafta içind evlenenler şunhrdl Cümh 

Şa"~elı·zede ag-açların altın- - Affedersiniz, dedi, bekle-
11 

NA N
1 

Fi ___ S '.~K MA _Nİ MA AL -.R .. -~. ı k"h' H Tah ·ı E t.k. Tabii i,durdu.. Ben gittim ·~ - • u ı · - avrı •• \i ume 
da dola,ırken, mektep arkadaş dig-iniz gelmiyecek. Benimle H A h E Ad·ı H ,__ kunduralarımı çıkardım ayağı- • . - vra am ., 1 e · ··p 
larnldan Fı.rmen Goşa raat gel haber 0 önderdi. Eg-er isterse- D- k.. ki" h il" ., ma batka bir şeyler giydim ıel " un u şe ın a 1 E., Agavni H. - Kopernik "" 

dim. Hava soğuk, ben de ilk di. nız.. 1 2 1 4 6 6 7 8 9 ırı 11 nep H.- Recep E., Şaheste le 
Dedi ki: - Eğer istersem.. • ,; 

n 

film çevirmenin tesirile terli ı ı Mehmet Salih E., Seher H. -
idim •. Bütün bu ameliyat esna- - Kadınları nasıl mı kandı- let_e_d Eer'mer. isterseniz, ona veki. '.4 - - - • • _-.-~-. ~ - -- •• çet Asım E., Viktorya H. - 1f'YSoorun 

.. 
sında ütüdüm. Zaten yemekte nyorum? Dostum, bundan ko- ' ni E., Bahriye H. - Süle·-" 

1 n '? l t san b·r mı·sal· - O halde bana on be< lira Y"- . yedi ilim kuru faaulya barsakla ay e var· f e a 1 
• ' , RoizaH. - Onina E., Mehlika yıin 

n 
0 Gelen evrak geri verilmez 

Müddeti ııeçen nualıalar 10 kurut 
,r. Gazete ve matbaaya ait itler 
n müdiriyete müracaat edilir. 

cGazetemiz ilinlann ma'u]jyetini 
bul etmez. 

Şu kar•ıdakı· kanapede tek ba borcunu getirecekti. Veriniz on rımda bir hayli inkıli.bat tevlit • - '- - - -ı- - _,.teyen 
a b·ı~ esmer klZ oturuyor Mu beş lirayı bakalım.. ı • • • • Fazıl B., Elmas H.- Omsir J>I'~.· edl·yor ı"dı·. Buna terlı" terlı· cere- •ın • rı ye 

' Fakat bana paradan bahset- ı -.---- • • Rufiye H.- Mehmet E., Ro:z.a Lırk"' 
Yanda kalmak ta inzimam etti hakkak ya sevgilisini bekliyor, "' 

h t k. l. V kt" v medı· · • • Y oke Ef., Sofiya H. - KaralÖ •u fa biraz kırıklık hissettim. Likin ya u ım ge ırse.. a ım ar .• • 
ilk filmimizi çevirirken ölsem sa §Öyle yaparım. Doğru kızla- - Y aaa!.. ı - -'-.- • • Melek H.- Etem Pertev E., "ıdır. 

dl~--~~~~-~-. 

r Bugünkü Hava 
- Bir gün öğleden evvel bu

lu,alım da anlatırım. dedi. 

·d · k Kadın bu mi.nalı "Y aa,, dan 
1 
-<-- - - ce H. - Abdülkadir Efendi. va ,· bile ses çıkarmamağa karar ver rın yanına gı enm ve açı ça • • .... 

derim ki: "Beklediğiniz gelmi- sonra can sıkıntısı ile gencin su ij - '- - -'-'---'--ohh t 

r Dün en fazla hararet 23 
, en az 18 idi. 

Ben, yazımı hazırlamak için 
gazetelere ıöz ıezdlriyordum 
birdenbire elimdeki ıazeteyi al 
dı ve kısa bir dikkatten sonra: 

, dn;~ar tertibat alındı, ben ~~ctıie~~!:~:~::r d!rö~==:~ ~=~~r~~t~.r F~~~e!Yb:~:~ ş;::: 11 • • t-• ..._ • r KADIN HUKUK'~~ 
pençereden girdim. Bu sefer a- rim. Eğer mabadini sorarsa, dakika boynu sola doğru tutul Yeni şekil Y Bu 

·Bugün ruzgar poyraz 
y.ffava açık. 

yak kaplar ötmiyordu .. Odada- gelmeyenin yerine geldiğimi du. azan: Necip Ali lunu 
ki yazihanenin gözünü açtım. söylerim. Bu suretle bir çok va "Üçsüz iki olmaz,, derler. Fa Soldan sağa 

1!1aftanın gazıaı 

'Fasulya yasagı 

- Sizde aeali film mi çevrili 
yor?. Diye sordu .. 

Tam içindekileri alırken üat üs ziyetler hasıl olabilir. Kız deği kat ikinci tecrübesi, Firmene 1 - Yer (5) Sık (5) 
te iki aksırık!. Ütüme neticesi! şiklik olsun diye konutur. Ya- ki.fi geldi. Üçüncüye başlama- 2 - Iı (4) Saç (3) Sual (2) 

- Evet, dedim .. İstanbul so 
kaklan iaminde bir film .. 

Rejisör gök gibi gürledi.. but beklediği adam gelmedi dı. Onun yerine isterseniz siz 3 - Rakının ardından (4) Uzuv 

1Serseri bir çocuktu. Ben ta- - Aman bu sesli filme dair 
"ılım tanıyalı esaslı bir it tut- batımdan bir fey &eçti. Sana an 
ğunu görmedim. Hatta bir !atayım .. Ben geçen sene Paria 
riıirde altı aydan fa:ıla oturma te idim .. Dıtarı bulvarlardan bi 

bile tahammül edemt12di. rinde bir amele lokantaaında 

1 
ıtün işsiz fakat afili gençler çalışıyordum. Mal sahibi fena 
>i geniş pantalon burnundan adam deıı;ldi. Lakin işçilerin 

"fe ayrılmış dikitli kundura içinde lanet ve kabaları vardı. 
fyaz kış kalın örgülü bir spor Bir gün sarhot bir herif bana 
aıilası giyer, ceketi de daima kötü bir söz söyledi. Bir temiz 
Ypi nişanlılar biribirini taşır dövdüm. Arkadşları müdahale 
eı,i kolunda taşırdı. Parası ol ettiler. Benim gözüm kızmış ö
ıdığını bildiğim için her altı nüme geleni patakladım .. Polis 

rda bir memleket değiştirir- ııeldi, bizi ayırdı. Karakola ıit 
nakil ücretini nereden teda tik. Halk toplandı. F ran11zlar 

a ettiğine bir türlü akıl erdire bir vak'a ola un da seyredelim 

- Alah belanı versin.. Bu 
kısım tekrar çekilecek .. Haydi 
biz geriye .• Herkesin sinirlendi 
ğini hiaediyordum. Halimden 
ben de memnun değildim, de
ğildim amma elden ne gelir? .. 
Aksırlı: bu!. Uzatmyalım ben 
tekrar pençereyi açtım.. İçeri 
girdim .• Bu defa da müthiş bir 
sancı bat gösterdi. Soğuğun ve 
faaulyanın barsaklarımda yap
tıklan menfi propagandanın se 
mereai olduğuna tüphe etmedi
ğim bu sancı bereket venin fil_ 
me tesir etmiyordu.. Sahneyi 
oynanıağa batladık. Her ıey 
yolunda idi. 

.. zdim. Hareketinden üç gün diye can atar bir millettir. Ne Hararetle çalıştığımız ıçın 
~el tesadüf edersem haber ise patron lehimize müdahale sancıyı da unuttum .. Odada bir 

rı.;rdi: etti. Ameleler de ıikayet etme kaaa vardı. Bunu kaldınp kapı 
_Yarın Triyesteye gidiyo diler. Karakoldan kuhulduk nın arkasına koymak iktiza edi 

E!. n !.. amma, artık o lokantada çallf- yordu. Kasa pek ağır olmamak 
1.lasıl gider, nerede, hangi şe mağa imkin kalmadığını gör- la beraber otuz kırk okka gelir 
\ altında gider? Buralarını düm. Çünkü amele mü9t~riler di .. Arkada,ımla beraber sessiz 
~o söyler, ne de ben kurcala gelmemefe batladılar.. Tabii çe kaldırdık. Bir adım attık. 
m. yalnız arkadatlarının an sebep ben olduğumu anladım Kasanın ağırlığına tahammül 
tıklanna inanmak lazım ge- ve oradan çıktım. 1ki üç gün için yaptığım dahili tazyik neti 

t .e Akı;lenizi üç defa ateşçi 0 _ serseri serseri dolaştım. Bir ceai benden münasebetsiz bir 
·ak geçmiş, istanbuldan Ber- gün oturdufum odaya geldi- sea çıktı. Çarşaf yırtılır gibi .. 

diye ona kızar da sırf intikam başlayınız. (2) 
almak için yine benimle bera- NfŞAN MERASİMİ 4 - iyi (3) Baston (3) G·n: ren-
ber gelir. Yok, eğer kimseyi ııi (3) 
beklemiyor da öylece oturuyor Ankara Maarif Müdiri u- 5 - Nota (2) Külhan bey tav ... lı 
sa,hazır ayağına gittim diye be bakı ve Albayrak çay depo- (5) 

nimle gelir. Ne cihetten olursa lan sahibi Mustafa Nezih Bey 6 - Hamile (4) Kör (3) 

olsun bu olta mutlaka tutar. kerimesi Nezahat hanım ile 7 - Toprak (3) Sıra (3) Em-
Artık ondan sonrasını idare e- muharririnden Şemsi Beyin mek (3) 

dersin. Allaha ısmarladık.. nişan merasimi dün Bebek'te 8 - Meyva (4) • 

Hanri But bu aklı verdikten Turkuaz'da icra kılınmıtbr. 9 - Fazla (5) Dal (3) 

~:;~J~::~~İm~~~~iMa~!::ı~h Tarafeyne saadetler temenni nı 1(~) Nefis (6) Kendinin dü~ma-
teredüt etmedi. Y anm dakika ederiz. 11 - Ha~·vana bakmak (5) 
sonra, Hanri Bulun tesadüfen 
ıösterdiği esmer kıza yaklat
tı ve selim verdi: 

- Affedersiniz kızım, dedi, 
beklediğiniz gelmiyecek. Be
nimle haber gönderdi. Eğer is
terseniz .. 

Dr. Muzaffer Şevki Bey 
Berçk Plajda inikat eden beyne!-

milel ta]iıoterapi kongresine İ~tirak 
eden ve Pariı'te bir ay müdderle 
muhtelif hastahanelerde tetkikatta 
bulunan Dok,or Muzaffer Şevki B. 
ıehrimize avdet etmi,tir. 

- Y aaa ... Ben zaten yazdığı 
ateşli mektuplara rağmen gele İstanbul Mahkemei Asliye Birin 
ceg-ini pek zannetmiyordum. ci Ticaret Daire•inden: Hardek 

Kralovede mukim R. Steinsky - Seh-
Doğruau alçak adammış... nutka müessesesi vekili mahkemeye 

-Niçin alçak olsun. Madem müracaatla hamili bulundukları 21[ 
ki yerine beni gönderiyor. 81930 tarihinde Triyestede Semira-

Yukarıdan aşağı 

1 - Vahit (S) Hakaret (5) 
2-Arzu (4) Gramerde tabir (5) 
3 - Gideceğimiz yer (5) Alatur-

ka imza (S) 
4 - Edat (3) Bey (3) 
5 - yama (2) Çocugun rıdası 

(3) 
6 - Şehir (6) Edat (2) 
7 - Mükellef yemk (7) 
8 - iyi (3) Keyf (4) 
9 - Söz (5) Kazanç (4) 
10 - Ayı yuvası <;ll, ~ <"..A;mının 

. barındıiJ ~P_t". f,'t)• 
11 - iyi değil (4) Kibarlık (6) 

Denizli meb'usu rafta 

Her kütüphanede arayınıfalra 
ına ' Fiati : 1 liradır .re ya 

•••••••••••r1',aaat .--------------...1 isi 

3 üncü Kolordl.I~: 
il Anları ua 

'------.......... ....-•mev 
Çoriu ve Tekirdağ kıtalbina 

için cins ve mikdarları ile oılevle 
, el tad• 

nakasa şekilleri ve İlll' tnaz 
günleri ve tarihleri aşağı ıaf1 
yazılı iki kalem sade y~ aon 

·' ku"ç münakasaya konulmuşt .. 
. ..1 d()>i 

Evsaf ve ıeraitini anla Dl" ~ 

isteyenlerin her gün ve ınt bah 
_, 11h 

nakasaya iftirak edecekleriw da 

aşağıda yazılı günlerde fi "'• 
eaatlerde Çorluda fırka satı iti 
alma komisyonuna mürac•· ııi 
atları ilin olunur. •la 

,. d. 
Çorlu için 7200 kilo sau- rıı · 

yağ 27-7-931 pazartesi sıı•1 •• 

15 te kapalı zarf •l 
1:~'irdag ·ıçın 9,600 kil~~u 

sadeyağ 27-7- 931 pazartesı .: 
saat lSte kaı;ıalı zarf (54Sl 

Y, bir trenin bütün ayak yol- ğim zamn bir mektup buldum. Artık rejisör tahammül edeme
Pında nöbetle saklanarak git- Mektup (Joinville) de bir film di .. 

mis vapurunun 34 numerolu seferi
- Fakat ben onu seviyorum. ne tahmil edilen M. P. marka ve 
Tam o sırada ko.vvet1i bir el 4665, _ 47'?.'., ·~-ı,nvc_,, A,.

0
0

1:./·-r ....-ıs~-S ·'No.1u 
Firmen Guşu ensesinden_ V\'~:ır-·-·aıtı sandık ve 23 9/ 930 tarihinde 
ladı. Kadlf'.;;;, :dpkı -,.;it Hayır! Triyestcde Me~ano vap~run~n 19 
J( •~"' .. , .... K d k ·· ·· numerolu seferıne tahmil edılen M. 

-------------------------~---ıi~ 
.ocası. a ın ocasını gorun P. marka ve 5523, 5535, 5578, 5594, 

ce tabanı yağlayıp kaçtı. 5595 numerolu 5 sandık ve 25 . 11 , ı:-~. Marsilyadan Mısıra giden attidyoıundan geliyor ve film c· be h .f . , "- , •· 
' 1 d l k - ıt erı ' llJ/..'-!'"".:.en ne o vapura girdikten sonra ya- iş erin e ça ıtma istersem bel' . . . r u 

b. · Mısırlı- stüdyoya müracaat etmemi tav a tnll§ 5)~ · · ııer tarafın ses çı 
-rıış, ır zengın karrvor ' .k f'l · · 

.< • .. .._gittiği için birinci siye ediyordu.. Hemen,.,ı;ı:t~ıı.i:--'-· •. , ı. "'o~ı 1 m çevırıyo-
ır - -~v ahat etmi günü gittim .. p,. · :.- " . . d rum zannedıyorum .. Çık defol.. 

İki adam konuştular. Fir- 930 trihinde Triyesteden Vesta va
men vefasız kadının daima ko- puruna tahmil edilen M.P. marka ve 
nuştuğu erkek olmadığını ia- 7094, 7127. H60, 7187 numerolu ~ 

parl<ındaki saz bey'etine 
etmektedir. ~= 

A,.!'tık Anaa y , - ş!...u~ı , .... , .. " ·.:-~:~sın ha~~c~~ .. e Hemen dıtarı çıktım.. Beni d. · k d ki k sandık mala aıt konsmentolar zayı bat e ıncıye a ar a a arayı d'ği d · t ı· 'k 't t . edil ı n en ıp a ıne arar ı arı a-
ge~ ive.-oulıaı... kadar bir f>~~ l'.erde_,01~~ :tudyo muduru- oraya almağa delalet eden a

yfil<ta tayfalık ederek gitmi§, nu bın ~ıutk~latla ?'ılduk, mek dam ardımdan geldi. Ve sordu: 
da bakkal dükkanı açmış, tubu gosterdık •. Nıhayet anla- - Hasta mıaın?. 

seçtı. , . lep edilmiş ve mezkur konşimento-
Otuz adım kadar ılende heye !ar kimin yedinde ise kırk hcs gün 

canı zail olunca, firmen kendi zarfında mahkemeye ibraz edilmc
kendine: diği takdirde iptal edileceği lüzuma 

- ararı yok, dedi, birinci tec nun evrakı havadisi~ ilanına ',"ahke-

ROBERT KOLEJ 
[ak içki sattığındandolayı dık ki; ben lokantada kavga e- E 
;rlia edilmiş, hapisten kaçmış derken oradan geçen s. tüdyo - vet .. 

d l · d b. · · b k - Neden evvelden haber ver rar Mısıra gelmiş, naaıl gel mü ür erın en ırısı enım av 
=~ orasını bilen yok.. Kendi ga edişimi beğenmiş ve figüran medin? .. 

"b d t ı·· km F k t mece karar verılmış oldugundau 
r~ e e ıı nm yo uş. a a hermucibi kararı mahkeme kcyfıyet 

Kolec kısmı • Ali mühendis kısmı • Sanayi kurları 
temmuzdan itibaren her perşembe ve cuma günleri saat 
9 daıı. 12 ye katlar müracaat kabul olunur. Yerler mahdu' 

ıı"öylemiyormuş. Dostları bu olarak beni almağa karar ver- -Evvelden bir şeyim yoktu. 
lıltİr aşk macerasına, düşman miş. Benim arayıp ta bulamadı Birdenbire oldu .. Sancılandım. 

bır defa olmazsa, başka defasın ilan olunur. 
da neden olmasın.. -------------

olduğundan ıstical tavsiye olununr. 

Filhakika biraz ileride birin Devredilecek ihtira beratı. -a ı da mevkuf olarak geldiğine ğım şey!. Angaje olduk. Bana _Miden mi ağrıyor?. 
~nlediyorlar.. bir müddet film çevrilirken na- _ Hayır karnım ağrıyor .. 
d,iısırda arabacılık, seyyah sıl _ça~~şıl~ığmı. seyrett~rdil~r, Galiba fasulyeden! 

yerlerine: 
Artist ve figüranların fasulye 

yemeleri yasaktır 

Sür'atle müteharrik ves:ıiti nakli
yede a!elhusuı tayyarelerde mesnet 
yerleri ve silahları inşası hakl,ındaki ı 
icat için ıınai müdüriyeti aliyesinden 
iatihoal edilmiş olan 19 temmuz 
1928 tarih ve 687 numaralı ihtira 
beratı bu kere batkasına ferağ veya 
hut icara verileceğinden mezkU.r ih· 
tire.yı satın almnk veyahut İsticar et 

1 

mek arzusunda bulunan zevatın Is· ı 
tanbul Bahçekapı Taş Han No 43·481 
de mukim vekili H. W. ISTOK E
fendiye müracaat etmeleri. 

1 t:t:ilıc.clı. 1\11.ilii 
ul iımanlığı ve su yolculuğu staj gord~m: Nıhay~t bır _gu~ - Ne? Fasulye mi? .. Allah 
dtıktan sonra bir kadınla se kavga~ı bır fıl~ çev:ılmek ıktı- cezanı versin insan seali film Diye levhalar astılar .. 

Madem ki, sizde de sesli film 
çevriliyor, şu benim hikayeyi 

Türk Sigorta Şirketi 

a i•, artü~ olan bu kadınla za ettı. _Ben dıger hır. arkada- k f l .1 ' h be 1 k çeviı;r -en 8"U ye yer mı ... ı:,ınüddet ba-iarda dans etmit şımla bır yere a rsız o ara 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

~ irdenb ire Mısırdan çıkmış- gireceğim. Bas'kına uğra yaca- Orzda ay nihayetine kadar 
ı). Guya karının kocası vaı-- ğız ben dövüşeceğim.. Basit çalıştım. Sonra hesabımı kesti
. hl ta 0 gelmiş.. şey!. Her şey hazırlandı .. Kon ler .. İşin tuhafı benim vak' adan 
uk•aha uzundur .. Vaktim ol- trol edildi. Ben gece yarısı pen sonra vestiyerlerin görünecek 

yaz da artistlerinizin aklında 
kalsın, sakın film çevirirken fa 
sulye yemiı olmasnılar .. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Calatada Onyon Hanında 

Acenlan l ulunmayau şehirlerde acenta aranmaktadır . 

FELEK Telefon: Beyoğlu - 2003 
e 
n ........................................ .. 

u '!illiyet,, in F cebi Romarı : , f 
\1 

~~\l ~ıı~~~ 
- IHKiNCI 1'.ı::ılM -

Bürhan Cahit 

1 cek surette ileri sevketti. ni görebiliyordu. Süvariler kııkaçlan kurtulan mak üzere silahlarını namlıla-
Bölüklere kumanda eden za- Onun endişesi baakına uğra- rapları takip etmediler. Yal- rınLan tutarak havaya kaldır--

bit arkadatlaı-ı harpte pişmit yan Arapların bu hırsla elleri- ruz hayvanlarından inıp tüfek- dılar. 
genç kahramanlardı. Bu şekil- ne düşen Türkleri öldürmeğe !erile ateşe başladılar. Bu kargaşalık ve şaşkınlık 
de çete müsademelerinde atet kalkmalarıydı. Onun için Kay- Mesafe çok müsaitti. Arap- içinde mevcutlarının yarısına 
gibiydiler. Vaziyeti derhal kav makam Celil hücum kıt'ları ku lar daha tüfek ate§İ altında i- yakın zayiat vermişlerdi. 
radılar. mandanlarına sür'atle hareket ken ummadikları yerden, dolu Ve Kaymakam Celal kıt'a 
Aktamın artan loşluğu için- etmelerini aöylemit, kendisi de dizgin, iltica etmek istedikleri kumandanlarına ateş keserek 

de çevirme hareketini, esasen icabına göre vaziyet almağa ka hurmalıktan keskin ve müthiş teslim olan Arapların silihla-
m • d . kı y makam Celal ve arkadaş 1 krmının yürüyüşüne tabi ola- zafer neşeaile intizamını bozan rar vermişti. bir mitralyoz ateşi başladı. rını almaları emrini gön erın-
kl (Aynilkum} kumandanlığı 1 rak hareket eden kıt'a yirmi da aşirete hisaettirmeden bitirdi- Araplar ilk şatkınlıktan ça- Kaymakam Celal Arap safla ceye kadar gerek tüfek ve ge-

ında buraları karış karış kika sonra sık bir hurmalığa ler. Ve bir anda dolu buk kurtuldular. İki taraftan nnın bu kesici ateş önünde bi- rekmitralyoz ateşi bütün şidde 
11mişlerdi. geldi. dizgin Arapların üzerine atı- çevrildiklerini anlayınca Kay- rer duvar gibi takım takım yı- tile devam etti. 

A ğda kalan T edmür harabe Silah sesleri kesilmişti. lan süvariler tüfenklerini kul- makam Celilin pek iyi tahmin kılıp dağıldığını görüyordu. Efrat ve zabitler Arapların 
im demiryolu arasındaki bu Fakat önde giden yüzbaşı Ri lanmağa bile lüzum kalma- ettiği gibi şimendifer yolu isti- Araplar o zaman tamamen iha zaif kıt'alarımıza bilhassa alil 

e;i gezginci aşiretlerin ceve- fatın keşif kolları yıldırım gibi dan yalın kılıç önlerine düşen kametinedeğil çöl tarafına doğ ta edildiklerini, kurtuluı imka- ve hasta askerlerimize yaptık-
in' hı idi. geri dönerek şu haberi verdiler: Arapları doğramağa başladı- ru kaçmak istediler. nı olmadığını anladılar. ları işkence ve şenaatleri bil-
özf1ymakam Celal gittikçe Bin kadar Arap atlısı hurma lar. Süvarilerin birer alev dilimi Mitralyozlar keskin bir taı·- dikleri için hıra ve intikam ke-
l •an silah seslerini ve bu- lığın arkasındaki vadide pera- Kaymakam Celal sol cenah- gibi kalkıp inen kılıçları 10! gi- raka ile ateş yağdırıyor ve iha- silmişlerdi. 

. rr İdarı mevkii hesap ederek kende bir piyade kıt'amızla vu- ta küçük bir tepede yanındaki bi sert ve kirli Arap vücutlarını ta hareketini tamamlıyan aüva- Şimdi silahlarının zaferi ö
n a iısademenin ric'at eden or- ruşark efrat ve zabitanı esir et- yüz elli süvarisi le vaziyeti kon- pastırma gibi doğruyor, müt- riler yaylım ateşle arada kalan nünde dövüşmeyi bırakıp hayat 
Hüı akendelerile Araplar ara mişlerdir. Araplar aldıkları ga trol ediyordu. · hiş çığlıklar kopuyordu. Arapları çekirge gibi kırıp dü- !arını kurtarmak için teslim ol-
me olduğunu tahmin etti. naim ve esirlerle harekete ha- Araplar ummadıkları bu bas Kısmı küllisi reislerin etra- türüyorlardı. duklarını görünce bu namert 
gudam) dan çıktıkları saatten zırlanmaktadırlar. kından şa,ırdılar. Sür'atle hay- fına toplanan Araplar iki yan- Bu cehennemi badirenin so- düşmana canını ba~ışlamayı bi 

geriden haber almamışlar- Kaymakm Celal derhal ter- vanlarına atladılar ortada be- !arından inen bu müthiş darbe- nu yoktu. Atet cenderesi içinde le arzu etmediler. 

Celal biraz evvel gördüğü esir 
Türk askerlerini görmek için 
atını sürdü. 

Onlar kendilerini işkenceli 
bir ölümden kurtaran ailih ar
kadaılarını görünce çılgın gibi 
ko,tular. 
Akşamın alaca karanlığı i

çinde Kaymakam Celalin etra
fına toplanan bu Türk askerle
ri bozulan cepheden gelen dağ
nık alaya mensuptular. Yedi 
zabitle üç yi.\z askerden ibaret 
bu kıt'a Halebi tutmak için ge
ce gündüz cebri yürüyüşle gi
derken iki defa Arap aşiretleri
nin baskınına uğramışlar ve ilk 
müsademede cephanelerin far
fettikleri için bu taarrnze aıı
cak yüz elli tüfekle mukabele 
edebilmişler. 

Kolundan yaralı bir yüzbası 
anlattı: 

- Yıine teslim olınıyacktık. 

7akat o vaziyete nazaran tibat aldı. yaz bornoslu reislerinin etrafı- den bir an evvel kurtulmak için kurtulmak imkanı kalmadığını Fakat kumandanın emri atet 
ıı-ı.ir an kıt' alarmın (Şam) a .JMll.!.i!ıtr~a~lx,oii," zut1aJsk!!ımıwnwıL.h!ı.ı!ı:uıWiık...l.JıUL.WıllW.:twdıı.ı:ıtıu~m!Al:wnJ'-.hiitiin..luılll'illeı:iliı..ciil...i.atikamıe..!..Aı:aı:ıla.r-ıw...,...aıwın>...,.._...., ...... ..L,...oaı-""'wı....-~ .... ...ı....:"'"-.w'--.ı---'--...ı..-..ı..~.....ı.---

Süngü ile müdafaa yapacaktrk. 
Fakat aşiret ı·eisi zabitler tn-



ırıncı sa en geçen yazı ar MiZAH Ali Ticaret mektebi 

Hf MA YESINDE 

_,. 
n ile bile 
.~~lrt akikate 

Öz yumanlar 
Jetti ) 
, ri (Başı ı inci sahifede 
; ııf Son Postanın muharriri köylünün 
ı.nıı" mühim ve en büyük sarfiyatı ara
el da tekeri saymakla da çok yanılı-

)r. Galiba bu arkadaı, köylülerjmi
tekerden ziyade bal ve pekme3 

uılediklerini bilmiyor! 
Cümhuriyeı Halk Fırka11nm ve 

., ukumetiniu köylüler lehinde neler 
• '•Ptıillll, son günlerde bile v,..gi 
E, nununun tadiylitında onlara ne 
l~ni.' muafiyetler, imtiyazlar verdiği 
•n ızahını batka b•r mak,leye bıra

fı"Yoru,,_ 

Son Postanın iddiaıına aöre "sa-
• yiin himayeıinden istifade etmek 
ı•teyen •ermayedarlar her bulduk· 
rrı yerde havasız ve ziyasız han ve 
. ır köşelerinde fabrikalar açıyorlar. 
l~u fabrikalarda çahtma ten.iti çok 

ıdır ı..-_d bu • · - ın ve çocukların, pli v .• 
a •çınde on iki saat çahtmalan 

ılılıat kanunlanna muıayirdir. Bu· 
au sermayedarları himaye için yapı· 

ruz. 

Bu iddianın çok mübalağalı oldu
runu 18ylenıeğe mecburuL Bir ta

fran h .. ._. 
U0<umetin nizamı, diler ta· 

fafıan labrikalardaki teamül; çalıt
a ıeraitinin iddia edildiği ıibl ce

reyanına nı&nidir. Fabrikalarda 12 
. 

1
. ~hta.n amele varaa, fazla ıne-

a151 ıçin Ücret alıyor demektir. 

n Poıtanın ne iıted;fi hakiyka· 
ten anlaşılmıyor. Onun nazarında 
uaızaın binalar yaptırmak, hatta 
evcuı İmkan) d tal ~--b' ar an, va11 ar....., 

•nalardan iııifade ederek küçilk it 
evleri k ha 
1 d unrı.ı. ta ayni derecede • 
a ır. lialbulci memlekette , hiç ol

lllazaa küçük sanayıin teıiıi ve inki-
fafını p . 

1 
.k 

renııp olarak kabu etu ten 
•onr., L I . 
kii Ü ""~ aın•k için mutlaka yenı ve 
d ~ k bııuıların inşa11nı beklemek 
b ogru olur mu? Şu da var ki, et,.., 
alııedilen bu küçük fabrikalarda 

••hlı; •e · k ·· · d 'il bun· " raıt ço muuıt eg ıe, 

daıı ı:elecelc zarar yalnız itç.İ sınıfı· 
~~ ınünhasır lcal,.;.,,. Bu fena t«•· 
ıt_ı"' ~e,irleri· ia1-ilne olduğu gibi ay-
ın ' TT lnd 

1 
Y rlerde çalıfmak mecburiyet • 

Ooa,~ Patronlara ve sair alakadarlara 
d., .•mildir. Bununla beraber önii
:ııu2d ki Meclis içtimalannda. mü
takcl"e "e intacı Fırkaca mukarrer 
ol il İş kanunu sermayedarların ol
duğu kaJar am:le ve İtçİ zümretinin 
le h r türlü hukuk ve menafiini si
~anet edecek hükümleri havidir. 

'..>on Posta, mevzuubahs makale
iyle, Cüınhuriyct J!lialk Fırkastnın 
çiy.i ve çUtçiyi f na teı·ait altındabu 

un-durJuj;unu, onların ıermayedar-
ın ır•en:ıfü lehine çalıttırdığını 

alatmak, muhtelif vatandat zümre-
. . say ve menfaatleri arasında 

erının . 
henk göze ti mcdiğini göıterm~ -"~ 
. Eg"cr hu kanaati ve ıoruıu yor. . _ 

'dd" b. tetkik ve mu· endiı•nce cı ı ır 
- . . · :ızetenin buna cilea nttıcesı ıse, &' 

• 1 • d · sabet aramak en~er tetkıyk erın e 1 • 

~" I Çünkü iddialarının reali· ... o ur. E' .. 
eler! ünasebcıi yoktur. ger ıo-
ıisıe~n~e ve ifadelerinde hakiykat 
.~ .. d • il de politika mülahaza11 

gııı eg , ... . . l 
. k' . da bir diyecegımız o. a ım ı .. e, ona • 

• efk' 1 umuınıye, az. O ,,akıt te ar 
il tloğw hükmünü vcrınekte tered· 
Ut ermez. 

jjirt Meb'uıu 

MAHMUT 

İbrahim Bey ayni hiddetli 
sle haykırdı: . 
_ Kot. Kamer'e ıöyle .. Şım 

1 • 1 
i buraya ge sın· . 

" er dadı beyin davetıne 
Aam F 1 -~ 

"r!ıal icabet etti. az a ag · 
akia.ı yanakları kıp kırmlZI 
lınuşlu. N b'I' e ı ı· - Söyle bakayım. 
Q;·san hepsini ba9ınılan sonu· 
o. kadar anlatacaksın! .. k(ı. 
1Lrahim Bey de mutat su 

et!ndcn eser kalmamıştı. 

Jı\.amer kendini tutamıyarak 
·· ngür hiinnür ağlamağa baş· 
dı. ~ 

.-_Yah yavrucuğum .. Canım 
gcrım .. Beni bıraktın da nere 
re gittin? .• Biraz evvel odası· 
a girdim. Sokak elbiseleri or· 
:l Yoktu. Pencere de arkuı 

a ~a.fa~ açı! tı .. Ne oldu? Ne
Ye ı:ı.ti? Aliahım sen bilir· 

Aşka dair ne düşünüyorsunuz? Kandilli tepelerin
de bir aşk faciası 

BANKACILIK ve TİCARET 
dersleri Gece 

(Başı ı inci sahifede) 

olmuın ıanki.. Meseli Sokra· 
tik atk .. ! Üstat sürçü lisanda 
bulund:.ığunu anlamıttı, hemen 
tashih etti: 

-Pardon, ıokratik aşk bat· 
ka manaya gelir. Platonik aık 
diyecektim .. Hani fU maddi biç 
bir i•teği olmayan ilahi sevgi. 
Ben böyle bir •evgi olabileceği 
ne gençliğimde in~runaz, Pi~~ 
tonik atk dedikten zaman gu· 
ler geçerdim. Şimdi anlayorum 
ki ihtiyarlıkta aık, sade gözler 
le de tatmin edilebiliyonnuş. 

Tolıtoi bir eserinde diyor ki: 
"erkek veya kadın, atkı tahrik 
edici bir güzellik karı11ında ka 
lıp ta "ah, ıununla birletse~,, 
arzusunu·, zihinlerinden geçır
dikleri gibi vuslat vaki sayılır,, 
der. Yalan mı sanki.. Ya!n~z 
gözlerinin. 9;tkı~ı !~~in ıçın 
genç ıevgıhlerın butun oel_ala
ı'ma ıeve ıeve katlanan lhtıyar 
it ıklar az mı? 

Ben atk yüzünden harap ol
mut ne ihtiyarlar bilirim ki sev 
diklerinin biyanetine ~i.'?f ol
dukları halde kendılerınden 
vaz geçemezler. 

Gençliğimde ben de sevdim. 
Hatta bir defasında y-e kapı 
lıp intihara bile kalkmıttım. 

1 Elimde tabanca, Alemdağı ta
raflarında günlerce dolaııp dur 
dumdu. 

Artık bunların hepsi bitti .• 
Şimdi rahatım .• Her zamand~ 
iyi dütünebiliyorum .. Olanı bı 
teni daha iyi görebiliyorum ... 

Bugün en büyük atkım müta 
leadır. Öyle değil mi Hulı'.bi 
Bey? 

Hulu•i Bey, gülümıedi: 
Sizde her zaman için muta-

lea atkı vardır •.• 
üstada •on sualimi sord"!m: 
- Niçin sever•iniz? 
Hüıeyin Rahmi Bey bunu da 

cevapaız bırakmadı: . . 
_ Sevgi tenaıüli vazıfe ıca

bıdır. Fakat aıkta, hiç ~irimiz 
bunu hatıra getirmek ısteme· 
yiz.... T enaıüli vazifenin içi_oe 
derin bir haz koymuf •. Tabıat 
kendi hesabına bizi istediği gi
bi çahttırıyor ... ,, 

Hüseyin Rahmi Beyin atk 
hakkında düşünceleri itte bun
lar ... 

Romanlarımıza ilk mahalli 
çotniyi katan kıymetli muhar
ririn ıohbeti de romanları ka 
dar tatlı ... Üıtatla konuıurken 
in•an yarattığı tiplerin her biri 
le ay;. ayrı tanıtmıt gibi olu-
yor. 

M. Salihaddin 

(Başı ı inci sahifede) 
zabitin Kandillide oturan v~ Emin
önü merkezind~ zabıtai belediye ko. 1 
miıer muavini Emin Efendinin mah lf!;-'\~L2-
dumu 22 yaırnda zahit vekili Vahit 
Efendi, kızın da gene Kandilli sa
kinlerinden Safer Bey aileıine men
sup Felemenk bankaamda daktilo 
19 Y•Jrnda Belkıa Hanım olduğunu 
teabit etmiılerdir. 

Polisin yeknazarda cinayet tah

min ederek ele aldığı bu vak'a tetki· 
kat ilerledikçe çok tayanı dikkat 
safhalar arzermiı, hadisenin yeni blr 

aılc faciaaı olduğu anlaıılmıt ve Öğre 
nilmiıtir ki: Zabit vekili Vabiı Efen 
di evvela Belk11 Hanımı öldünnüı, 
sonra öldürdüğü bu vücudün üzeri
ne yatarak intihar elmittir. 

Faciayı mahallinden tahkik ettik. 
Aldığımız malüınalı berveçhi ali nak 
!ediyoruz: 

- Çok zergin adaın! Oo
bin Fra borcu var. 

Şarkı 
Bir bahçede alaturka tarkıfar aoy 

leniyordu. Halime banan, kocası ve 

misafirleri gelip bir maıada olurdu

lar. O sırada bir şarkı aôyleniyordu 
Halime şarkıyı beiendi ve garsonu 
çağırarak sordu: 

- Bu p.rkının İımini biliyormu

aun? 

- Öğreneyim efendim. 

Garıon gitti. Aradan epi zaman 
geçti. Halime hanım sorduğunu u · 
nutmuıtıı. Nihay~l garson geldi ve 
Halime hanımın kulatıaa eğilerek 

dedi ki: 

-Koymaz mıım fU kalbime elini. 

Yeni kayt 15 temmuza kadar 
Sultanabmette Ali Ticıret mektebi.ne cumartesi, 

pazartesi, çar4amba S ten itibaren 

r Tuzla içmeleri Açıldı 
Sabahlan Köprüden Haydarpaşa'ya hareket eden 7 ve 

ondan sonraki vapurların trenleri membalara gider. 

Fi~tlar tenzil edilmi~tir. 

Devlet Demiryolları İdaresi ilanları 
Pe:ıdik Tuzla arasında kain " lçme " namile maruf s 

mahalline gidip gelecek yolculara bir suhulet olmak üzere 
bu sene de 3-7-931 tarihinden itibaren atideki katarlıı.ı 
mezkür mahalle kadar devam ettirilecektir. 

Katar 
16-2S 
20-27 
24-29 
26-33 
30-37 

9 
10 

No. 
Köprü Haydarpap içme 

hareket hareket muv. hare 
7,- 7,3S 8,49 8,54 
8,- 8,30 9,SO 9,SS 

10,- 10,25 11,38 11,41 
11,40 12,08 13,3S 13,40 
13,S5 14,2S 15,40 1S,4S 

6,56 6,S7 
20,S7 20,58 

Köprü 
muvual 

10,27 
ll,4S 
13,10 
lS,33 
17,25 

Bu katarlar seyrüsefer ettiği müddetçe 25-27-29 No 
Banliyo katarlarının tarifelerinde atideki ıe'<ilde tadilit icrı 
edilecektir. Bu tadilit 3-7-931 tarihinden itibarendir. 

Dünkü deniz yarışları 

Vahit Efendi Harbiye mektebin
den bu ıene net'et etmiıtir. Küçük
lüğünden beri mahallelerinde oturan 
Bel.lcıa Hanımla tamımakta ve onun 
la aevitmektedir. Y egiıne -e1 ve 
gayesi mektepten nef'et eder etmez 
Belk11 Hanımla evlenmek, senelerin 
kuvvetlendirdi(i atkla bir aile yuva
sı kurmalı:, Be!kıa Hanım da vaitle
ri, mektupları ve sözleri ile Vahit 
Efendiyi bu gayeıinin bir gün tabak 
kuk edeceğine inandırıyormuı. Ken4 

di atkı gibi sevaıiliıinin atkına İman 
eden genç mektebini bitirip te za. 
bitlik diplomasını alır almaz, ona se 

vclii sevgiliıinin kalbine tevcih ede

rek iki el ateı etmi}, &<>nra da kendi 
kalbine iki kurıun ııkmıt ve ıırtüı
tü dütüp ölmUı olan sevgiliıinin ü
zerine kapanıp aon nefe,&ni vermit .. 

tir. 

2S No. katar: Pendik 9,14, Kartal 9,21, Maltepe 9,30 
Küçükyalı 9,37, Bostancı 9,40, Su3diye 9,44, Erenköy 9,49 
Göztepe 9,53, Feneryolu 9,S6, Kızıltoprak 9,S8, Haydarpa,ı 
10.0S tir. Vapurun Haydarpa,adan hareki 10,10 , Köprü'yc 
muvasalatı .10,27 dir. 

27 No. katar: Pendik 10,28, Kartal 10,36, Maltepe 10,4! 

(Başı ı inci sahifede) 
hauılada y uıuf harikulade Bilha11a . m 

idi. ikinci pen Fenerliler yarıt 

dox.... birinci ile aralannda· 
sonuna a·- . . k al 

f . kapatmak ıçın ço ç •t ki mesa eyı 
. d uvaffak olamadı. 

tı ııe em 

al Beylerbeyi kuliibii-y arıta y ıuz H 
- kr ~ti kürekçisi Kimuran • 

nun ym~ · ·-•- t• .. deki iffet H. ııtı..- el •· ve dumen _,_, · d 
.. el bir ıöat..-it çcıutm en ler ve ıuz 

ıonra birinci ıeldiler. 

··ı--'--p altıncı yanı olaBunu mu auu 
k iki -"te kıdem•İz yantı yapıldı. 

ra ...- • d. F Buna da iki kulüp ıır ı: ener • 
Beykoz! 

Beykozlular rakiplerini iki yÜz 
metre açarak birinci ııeldiler. 

Oç çifte Hanunlar müsabalu11ına 
yalnız Beylerbeyliler girdi ve mu
vaffakıyetli bir çekiıle ynıı kazan
dılar. Hamlada K&mran Süreyya Ni
hal ve provada Berrüzar Hanımlar 
bulunuyordu. Dümende ıene iffet 
Hannn vardL iki çifte kıdemıiz di
rekli yarışına cene iki kulüp ejrdi: 
Fener • Beykoz. Fenerliler uzun ve 
muvaffakıyetli çekişmelerden ıonra 

rakiplerini ııeçerek birinci oldu. Bun 
dan &0nra padılbot yarı,lan vardı. 

Buna da Beylerbcyliler yalnız olarok 
ittiralc ettiler ve kazandılar. 

Bir çifte lademıizler yarıtına buna 
da yalnız Fener ve Beykoz iıtirak 

etti. Fener baıtn itibren aldı(ı tef ev 
vuku idare ederek rakibini yendi. 

iki çifte Hanımlar müıabaka11na 
gene yalnız olarak Beylerbeyi itti
rak etmiı •e kazanmıttır. 

Bunu mütealop ıünün en heyecan 
h ve en zevkli yanıı yapılmııtır. Bu 
yarıta üç kulüp ittiralc etmittir. Fe
ner, Beykoz, Beylerbeyi. Görünüıte 
h,.. üç takım yekdiğerine müsavi gi 

--- ----· 

• 1 
sın. . l.k 

İbrahim Bey kendıne ma ı 
ol~ayan bir adam gibi bahçeye 

koştu. . 
Behçe kapısından Kerıme 

hanımın penceresini~ ~it~~ k~ 
dar çıplak ayakları": ızı gorunu 

du Kapıdan, gıren adam yor • . , . 
d • dan doğruya Kerıme nın ogru . . A . 
penceresine gitmışiı. ynı z_a-
manda ayni adamın sarmaşıga 

k P
encereye kadar tır-tutunara . 

d • anla•ılıyordu. İbrahım man ıgı ' . . A 
B k 'ızlerini takıp ettı. Y ey aya • · 
.. tikamette çocuk ayagı gı· 

n~ ıs. •. . . bir çift ayağın izle 
bı mını mını d B iki ayak 
ri farkolunuyor u .. ~ inin ya
. . b. deve ayak ız er 
ızı ır d 

d kavboluyor u. 
nın a . . .. 

Hakikat İbrahim Beyın gloz 
d b . para· 

1 . .. .. nde bir en ıre 
erı onu · ken· 

d Yolda yanından geçıp d 
~· b sını geride bırakan e-

dı ara a 

bi. ilk fırlayıfta Beykoz İyi çıktı bu
na inzimam eden takunın hafifliği 

sayesinde rakiplerini on metre kadar 
açtı, bunu müteakip Fener lagçe ge
liyordu. Beylerbeyliler sona kalmıt 
lar. Fakat o kadar iyi kürek çekiyor 
!ardı ki kendilerinden bet metre ile
ride olan Fen eri ileri üç yüz metre 
sonra geçtiler. Ancak bu müddet zar 
fında Beykoz arayı 35 • 40 metre 
kadar açmııtı. BeylerMyliler ne ka

dar aıeaafeyi lcapatıyorlarıa da Bey 
lcozlular ellerinde ellerinde bulundu 
iu bu tefevvuku bırakmayarak bi
rinci geldiler. Beylerbeyliler cidden 
harikulide çalıştılar. Y alruz bir nok
ta var ki orasını da iyice öftt_nmele 

ri lhım. ilk çılaıta ••k kürek atıyor 
lar. Eğer bu hatalrını da taıhih ede 
cek olurlarsa bugünkünden çok iyi 
neticeler alabilirler. 

Son amatör yarıfı olarak iki çifte 
kıdemaiz Hanımlar yarışı yapıldı. 
ve yalnız olarak i,til'lc eden Fenerli 
Hanımlar güzel kürek 
aabakayı kazandılar. 

çekerek mü· 

Bundan ıonra iki tane rrofesyo
nel yarııı ve tahliaiyeler tArafından 
bir de reımi geçit yapılarek yarı~lar 
bitirildi. 

Bundan sonra ka7anan kulüpler 
mükifatları dağıtıldı ve bu deniz 
günü de böylece bitmit olcl-J. 

Yeni neşriyat 

Türkspor 

M. O. 

Dünkü Beykoz deniz yarıt· 
ları tafailatı~ı da muhtevi oldu 
ğu halde zengin münderecat ile 
bugün intitar etmittir. 

vinç ııünlerinin yaklaıtığını müjde
lemiıtir. Belkıa bu te"'ire P<'k biga 
ne görünmemit, fakat eaki:si kadar 

da atetin bir alalca ıöıtermcmiıtir. 
Maamafih atkının devam ettiğine 
Vahit Efendiyi inandrnmttır. 

Tahmin edildiğine göre Belkıs 
Hanımın lcüçükliilc aılcı bilhaısa Fe
lemenk bankaıında daktiloluğa bat· 
ladıktan sonra bir az ıarıdmış, Va

hit Efendiye kartı olan ruhi tema
yÜlü azalmıştır. 

Son ıünlerde lak>ydi o dereceye 
vannışhr kİ bunu Vahit Efendi de 
hiuetmiş ve Belkısla bu hususta 
konuımak ihtiyacını duymuıtur. 

Evvelki lljK" ilU sevgili baıbata
saatlerce kon<1şmutlar, küçüklük 
devrini, o devrin ihtisa!lar nı, istik .. 

bale ait görü~lcrini, c.!ütündüklerirü 
telırarlamıılar, daha ilk ıründen beri 

iki cencin beraber ölüm kararı v .. 

rerek bu faciayi tevlit etmeleri ihtı
mali olduğu ıribi, ııenç zabitin ıev
giliıinin baılca bir gençle ıeviımeıin 
den ve kendisini ihmal etmesinden, 
ve yahut kendiıile olan alaka11nı kes 
mek iıtemeıinden müteeııiren kı7.ı 

öldürmüş, sonra da intihar ermtı ol 
ınası mubtelneldir. 

Olüm bi.ıli•esinin gece yarısından 

aonra YUku bulduğu teeyyÜt etmek· 
tedir. Vak'a ancak sabahleyin Ha
tice Hanım tarafından cörülmüı ve 
~abılaya ihbar edilmiş, poliı Ye ad
liye tahkika'ı bunun üzerine ba~la
mıttır. Zab1ta ve adliye tahkikata de 
vam etmektedir. 

Son dakika 
Son dakikada aldığımız maluma· 1 

biribirlerine yazdıklan mektupları 0 ta na::.ara.n vi':k'anrn bUtU., ınahiyetl 
kumuşlardır. anlal!ılmı~t.r. V~hit Ef~nd; evveli 

S 1 k11kançl•k' bir cinayet itlemiı, ıon· 
onra ne o muı, bur ıı belli de- . 'h · • 

... . · • , ra ınti ar efnuşhr. gıl, belki de ıkı genç sevgili aıldarı- ı 
nın temadisini İmkinsız görmü'1c Belkı• Ha"Jm Felemenk bankasın 

' r k k.d ve biribirlerinden aynlmağa karar da c!rk•ilo oldu !Rn aonra ea ı en 

vermi,lerdi•. Belki de b;ribirlerİn· beri dev ın eden çocukluk aıkım u· 
den ölı.irken bib ayrılmamaya ahteı nutmul> daha buyuk ve ıhha zengin 
mişlerdir. Verilmiş bir karann ne- hulynlııra diı1mıi ve zen ıo bır gen 
ticesidir ki ikı sevgili fJece yarısın- ci ıevdi=-·ı ı n \tahıt .Efendiden yüz 
dan ıonra kolk!>I gİt"ınişltr, gczege- çevirnUştir. 

ze F ıslıklı tepeıinc doğru yürümiit- Son ıovdijii gençle mcktuplaıır· 
fer, tepeye giden bir patikanın Ü7.e- ken bu mektuplardan bırı Vahit E 

rinde bir ıelvi ağacrnın dibine otur- fendinin eline aıeçmiı, bu mek~up fa
muılar, oı·ada küçükten heri biribir- cianın başlıcA 'ebebi olmuştur • 
!erine yazd:kları mektupları bir ara B 1 b 1 • t 

- u me ctu un parça an cınayt" 
ya, koymutlar ve bir lcıbrit -•----• . 1 1 

. d. ç........., • mahallınde bulunmuttur ve an aıı · 
atetlemııler ır. Bütün huni lı' · · 

. ar va a mıtttr ki Belkıı Hanım cınayete te-
mahallınde bulunan küller izler ve le dd" d 1 d v-L. Ef d. 

' a wn e en saat er e 1U1tt en ı bazı emarelerden anlaıılmaktadır 1. olm d • bild. · V-L · Ef 
· ı a ıgını ırnuı, auıt en-

Gene anlatılmaktadır kj bürün bu ye arbk birleımek imkan ve ihtıma· 
itlerden ıonra Vahit Efendi eVYelce di de kıskançlık ve asabiyetle km 

hazırladığı tabancayı çıkarmıı, ev- öldürdükten ıonra inrihar ermiıtir. 

Bostancı 10,SS, Suadiye 11,-, Erenköy 11,06, Göztepı 
11,10, Feneryolu 11,14, Kızıltoprak 11,16, Haydarpap 11,2. 
tür. Vapurun Haydarpaıadan hareketi 11,28 Köprüye mu 
vasalatı 11,4S tir. 

29 Nıı. katar: Pendik 11,SS, Kartal 12,08, Maltepe 12,1. 
Bostancı 12,20, Suadiye 12,2S, Erenköy 12,31, Göztepc 
12,35, Feneryolu 12,39, Kızıltoprak 12,41, Haydarpcp 12,4! 
dir. Vapurun HayJarpaşadan hareketi 12,S3 Köprüye mu 
vasalatı 13,10 dur. 

Daha fazla malümatın fatasyooların bekleme salon arını 
talik edilmit olan ilanlarda mevcut olduğu muhterem aba· 
liya ilin olunur. 

• • • 
Bir sene zarfında Derince limanına geteceı: lldlzeme'.lır. 

tahmil ve tabliyesi kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 22 temmuz 931 çarpmba günü saat lS de 

Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edo:ceklerin teklif mektuplarını ve 

muvaklnt teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar mü 
nakasa komiıyoou katipliğine vermeleri lazımdır. 

TaEpler münakasa şartnameler•ni beş lira . mukabilinde.. 
Ankarada ve Haydarpap idare veznelerinden tedarik ede· 
bilirler. 

••• 
Haydarpaşa - Eikişeb'r hattı üzerinde Bozöyllk istasyonu 

c·varlnda 2S7 ve 2S8 nci kilometrelerde vaki ta4 ocağından 
çı!,arılacak4000M3 Balast ihraciyesi kapalı zırfla münakasa· 
ya ko~muştur. 

Münakasa 25 Temmuz 931 cumırtesi günü saat lS de 
Ankaradıı devlet demiryolları İderesinde yapıl11caktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
vakkat teminatlarını aynı güdne saat 14,3{) kadar müoak sa 
komlsyonu katipJ:ğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şırloameler;ni iki lira mukabilinde An· 
karaaa veya Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik ede
hilirler. 

1 Istanbul Belediyesi ilanları z-J 
Su fıçılarına kulıanılmak üzere lüzumu olan bir milyon 

damga kurşunu kapaL zarfla münakasaya konmuştur. Talip. 
ler:n pr4nan·<! a:mak için her gün levazım müdürlüğüııe 
müracaatları mü:ıakasaya girmek için de 150 liralık teminat 
makbuzile şartname ve teklif mektubunu mühürlü zarfa ko
yarak iba'.e günü olan 16 temmuz 931 perşembe günü saat 
on beşe kadar Encümeni daimiye vermeleri. 

veci!.. Demek kendiıine bu düt re yok. Arabaya Yeni atlar ko ı Nerede olduğunu biliyorsun, bir it vana ona diyeceğim yok! edip anyonun? llk kaçan ka 
manlığı eden adam o idi. §ulsuu. Derhal yola çıkacağız! değil mi? Haremağaaı bir i.n mütered- rm o değil ki .. 

Bu dütmanrn Kadri Bey ol- Çok geçmeden İbrahim Bey _ Biliyorum Efendim. Şişli dit bir b.vırla serki.tibe baktı. Paşa bu sözleri küıtah bir tı 
duğu gün gibi itikirdı. ikinci defa olarak yola çıktı. de değil mi? Adam daha bir şeyler söylemek vurla söylemitti. 
köçekleri seyredeceğine doğ- Bu sefer Fettah kapkara çehre- _ Evet Şişlide... Hızlı sür istiyordu. Fakat İbrahim Bey _ Kerime benim karımdır 
rudan doğruya gitmit olsaydı, aile habis bir ruh gibi arabacı- anladın mı? buna vakit bırakmadan emretti benim mahımdır. Ona "'sen yar 
vapuru kaçırmıyacak, öylelikle nın yanına oturmu•tu. İbrahı·m İbrah·ım Bey du·· •u·· !lcelı' b;.r ta d 1 1 k d ed' · d k t 

' • - Söyle Efen ine se im ı ım ıp evm en açır ıyonut belki de kanu ile itıkını Mu- Beyin akim. a türlü türlu·· ı·htı·. vurla arka•ına yaslandı. Yol bı'r d 1 y f p · 1 b' d 
• odasına gelıin. Ken isi i e ora- usu aıa ıma ı ır tarz a denya vapurunda tanıyıp yaka mailer gelıyordu. Kcrirne'nin türlü bitmek bilmiyordu. Niha 

1 b • k d y da görüşeceğim. - Kim bilir? dedi. Belki ker attıra ileceı<tir. açmasın an • usuf Paşa'nın yet konak gözüktü. Araba dur 
İb h . B h h h ld 1 İbrahı·m Bey kor'ıdordan su··r disine hüsnü muamele etme ra ım ey ru unun yarası e. r a e ma umatı vardı. İbra madan bey on sekiz yatında 

· d 1 'b' k h B b P ' atle oeçtı' ve Patanın hu··crei mitsinizdir. na erman o uyormuı gı ı arı ım ~y un~ ata ya zorla iti bir delikanlı çe,;kliği ile dıtan ,. 
snm bat örtüsünü hali. elinde raf ettırl("'~ktı. atladı. Kapıyı açan adama: mesaisinin kapısını açınca ka- I - Sersemlik edip alafranga 
tutarak Fettah'a sordu: Kar!sını en tabii olarak ara- _ Paşa ile itim var, dedi. yın babasile yüzyüze geldi: lık olsun diye ona akran mu:ı· 

- Bana bak! Azat olmak İs m~sı laz_ı'!' ~elen yer babaaının Kendini hemen şimdi görmek İkiıi de birbirine saldırmak melesi ettim; her arzusunu ye. 
tiyor musun? evı olabılırd,'. istiyorum. üzere olan boğalar gibi bir mi.ıd rine getirdim. Kendisi i lc.:u 
Haremag"ası kulaklarına ı'na Mudanya ya geldı·kl • İb h" B d k det bakı•tılar, İbrah·ım Bey da- dıktan sonra o kadar çok sev. erı za- ra ım ey o anın apı11nı • 

namıyormuş gibi bir an İbra- man İbrahim Bey Fettah' a ye- bir tarafa itip içeri girdi. ha fazla beklemeye lüzum gör- diın, o kadar çok sevdim hi .. O 
him Beyin yüzüne baktı. Son- ni bir takım talimat verdi ve _ Affedersiniz Beyefendi. medcn taaruza geçti. nu İncitmemek için dokunmağe 
ra: içini yiyip bitiren acıyı unut- Pa•a Hazretleri çiftliktedir. Ge korkuyordum. Şimdi Kerim . B · 1 b. d b k · d • - Kerime beni bırakıp Kad. sı'z bana du"nya .,.·ından oldu. O· - em ya nız ır şey a a ma içın güverte e dolaşmağa lecek haftadan evel dönmiye- -
f 1 d b·1· ded. b 1 d ç k ed 1 riye kaçtı! suz yıı•ay mıyacag"ım. so~ylc aza memnun e e ı ır, ı. aşa ı. o geçm en stan- cekler. d b ki • 

N d• ·1· ., b 1 f k ·ı - Ne ka ar ça u • bana, Kerı·me'.··ı nered~ bulab - e memnun e em ır. u u u ta seçı meğe baıladı. - Çabuk efendini bul. Ben , ~ 
Arap gözlerinin akını mey. İbrahim Bey vapurun yanaş saraydan geliyorum. Kızının kaçac~gını biliyor lirim? Bana bir akıl öoret ! 

dana çıkaracak cevap verdi: masını güç bekledi. Mümku··n ol İbrahı·m Bey maksadına eri, dun. Kızını sen ıa::lıyor un. İb h' B b 
ra ım ey u ıözleri sö • - Yusuf Pa,anın ölümü! sa karaya uçup gidecekti. Va- mek için yalanın her ~ekibi - Kızımın ne yaptığından !erken gözlerinde gaip k:ırısır. 

- Karımı buldugun gün o pur yanaşır yanaJmaz kendini mübah gören takımındandı. 1 hiç malumatım yok. Buraya ge karşı olan bütün i~tiyak ve t_ 
muradına da na:l olursun. İşte dışarıya dar attı, en yakın ara- -Paşa hazretleri içeri mi- lecek olursa ben onu kocasının h:ıssüsü l:ır:ıyordu. 
sana söz veriyorum. Simdi!ik baya atlayarak emretti. s:ıfir alma diye b na sıkı aıkı evine göndermesini bilirim. Fa 
lstanbul'a dö.,mekten başk.ı \a 1 -Sadrazamın l:onağına çek. tembih ettı. Ama devlete ait 1 kat Kerime'yi ne diye zahmet ı 

(Bitmedi) 
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Koiusus~ 

----Fen Memuru Aranıyor-111111 
Telgraf aletlerile yazı makinalarını tan:ıim ve ifletmek 
ameliyelerine ve saat veya buna mümasil sair §eylerin 
tamirine vakıf tecrübeli Tnrk fen memurlan isteniyor. 
Fİ'llnsızcaya vukuf pyaru arzudur. Taliplerin ( Fen) rumu
zile İstanbul 176 numerolu posta kutusu adreıine yazmaları 

inşaat münakasası 
İmroz Kaymakamlığından: 
Çanakkale viliyetine tehi İmroz kaıuında muhaaebei hu-

ıuıiye akan olarak müceddeden bir HÜKÜMET KONAÔ'I 
iNŞA EDiLECEKTiR. 

Bedeli muhammeni yirmi bin liradır. Mllnakasa kapalı 
zarf usulile yapılacak talipler metro mOrabbaı berine fiat 
verecekler proje ve şartnameyi feııniyeleri Imroz kazaemda 
~anakkale nafıa dairesinde ve Ankara lıtenbul villyetlerin
dedir. Meı.kür makamlardan 9artnameyi fenniyeleri arayabi
lirler. Temmuzun yedinci salı günü İmroz kazası kaymakam· 
lık makamında ihalei kat'iyaai saat 16 da icra edilecetin
den o güne kadar taliplerin münakasa kanununa tevfikan 
şeraiti !azime ile yllzde yedi buçuk dipozftolannı muhaseboi 
l.usua;yeye yatırmalan ilin olunur. 

Kars Vilayetinden: 
,\rc!ıhan yalnız Cam yolunda 14/200,21/900 23/461 25-500 

::ı kilometrelerinde viki 12/00 18/00 24/00 66/00 metre açıklı~ 
hrı ve 24,373 lira 18 kurut bedeli ketifle kazık ayaklı ahfap dö
yemeli dört adet köprülerin yeniden intası 29/6/931 tarihinden 
'tibaren•yirmi gün müdetle ve kapalı zarf uaulile münakasaya 
va:ı:'ına karar verilmiatir. 

1 - Ehliyet veaikalannı hai:ı: olanların milnakaıa ıeraiti u
mumiyesinin birinci ve ikinci maddelerinde yazılı vesaikm mü
nakua gününden l&akal sekiz ,(gün evvel Vilayet Nafıa Baş 
Mühendisliğine t..vdi etmeleri. 

2 - Münakasa tafsilatı proje ve ıartnameler sureti musad
dakaları Nafıa Baş Mühendisliğinden alınabileceği. 

3 - Münakasaya ittirak edeceklCTin münakasa ve ihale kanu 
nile şartname ve tafsilatı dairesinde hazırlayacakları teklif mek 
tuplarını tarihi ihale olan 19-7-931 pazar günü saat 15 ten evvel 
Vilayet Daimi Encümen riyasetine vermeleri ve müteahit fen 
memuru i~ hususunda müteablt derecesinde msul olduğundan 
mukavelenameyi müteahhitle beraber imza etmesi lbnngeleceği 
ilin olunur. 

Askeri san' atlar mektebi müdür
lüğünden; 

Askeri fabrikalar umum mlldGrl6ğt1nnn emirlerile lıu sene 
mektebimize talebe kayt ve kabul edilmiyecektir. Mektebe 
re'ıen veya mektupla müracaat edenlere cevap verilmeyece
ği ilin olunur. 

Ist. Limanı sahili sıhhiye 
merkezi baş tababetinden: 

Kapalı zarf usulile 50,000 kilo ÇUBUK KÜKÜRT alı
nacaktır. münakasa günü 18 Temmuz 931 tarihine müsadif 
cumartesi gnnn olarak tespit edilmiıtir. Taliplerin KÜKÜRT 
hakkındaki şartnameyi görmek üzere her gün Galata Kara
mustafapaşl sokağ'ında merkezimiz levazım dairesine müra
castları. Münakasaya iştirak edilmek liıre mezktir KÜKÜRT 
için münakasa kanunu mucibince hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını münakasa günü saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve mezkür saatte komisyonda bulunmaları ilan 
olu ur. 

•• •• 
BUYUK TAYYARE 

Piyangosu 
6. cı keşide 11 temmuz 1931 dedi 

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

LİRALIK İKRAMİYELER 

ve 100,000 Liralık· 
Bir mükafat vardır. 

Terkibinde külliyetli mik
tarda iyot tanen ve fosfat mev
cut o'up ensicei uzviyeye sür'
ati temeıısillü sayesinde, kan
sızlığa, vereme istidadı olanla
lara ve bilhassa emrazı asabi
ye ve zafiteti umumiyeye tesi
ratı tifaiyesi vardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda 
tesi~atı nafiası pek seri olup 
renksiz, hastalıklı, zayıf, sıraca 
ve ya kemik hastalıklarına müp· 
teli çocuklar az zaman zarfın
dıı diş çıkarırlar. Çabuk yürür
ler. Tombul tombul olurlar. 

Sui itiyatla sabavetini ve 
gençliğini sui istimal eyliyen
lere, ademi iktidara pek mü
essirdir. Kanı tezyit ve tas· 
fiye, hazmı teshil, renge taze· 
lik ve veçhe tarav.et bahşeder. 
Bez. evram, cedir, çocukların 

yüz ve başlarındaki çıbanlar, 
ergenlik ve ekzemada pek mü
essirdir. 

Hasan kuvvet §Ürubu Av
rupa'da birinciliği ihraz eyledi
ği gibi bütün iiemi tababette 
takdir tevlit eylemi,, ecnebi ve 
memleketimizin etibbaamm ra
porlarını kazanDllfbr. Şi9eıi 61) büyük 
cı!ara ve toptancılara bllyük tenzilat. 

100 kuruttur. Deposu: Hasan ecza deposudur. Ec:ı:a-

Ciamla (inme}' 
fartı semen 
romatizma 
alamı mafsaliye 

HAM.iZi• BEVLIN ( AStr URIK) KURBA.NLARJ 
Tıp akademisf reisi sabıkı profesöt 

(' Lansero )tarafından tavsiye edilmiştir 

Paris hasıahaneleri müraahhiılcri 

Şatelen müessesatı 

15 büyük mükafat 

ııaaım ı...I (ult urik) ile zehlrlenmif, "'m ve ızbrabatın 
'8bb tahdidinde bulunmuş olanlar ancak 

URODONAL 
-~ . ~ 

aayea!Jıde nalla olabilirler. Zin urodona.I; bamı11 bc:vll 
lıalleden yegAne maddedir. bUOmum ec:ı:abanelerde sablı~ 

M. M. satın alma 
komisyonu iUinı 

Ordu ihtiyacı için onaltı 
kalem eczayı hbhiye, dlirt 
kalem kodak veya atfa filim
leri, bir kalem katköt ayrı 
ayrı 9artnamelerde oldukları 
halde6-7-931 pazartesi g6nll 
aaat 14, 14,30. 15 de pazar
lıkla alınacaktır. Taliplerin 
tartnamelerl hey' etimizde glir 
melerl ve ihale saatinden 
evvel teminatlarile hey' eti• 
mizdo hazır bulunmaları.(438) 

Afyon Karahisardaki mer
kez kıtaat ve müessesatının 

ihtiyacı olan Çam ve Meşe 
odunu kapalı zarfla münaka
saya konmuştur ihaleıi 6 tem
muz 931 pazartesi gllnü saat 
13,30 da Afyon Karahisarda 
askeri sahn alma komisyo
nunda yapılacakhr. Taliple
rin şartnamesini almak ve 
münakasaya iştirak etmek 
üzre teminatlariyle mezkür l 
komisyona müracaatları. (397) 

Bl!!ikta, Sulh Hukuk Hakimli

finden: 

Avukat Şevket Beyin müvekkille
ri Leman ve Tazende Hanımlar ile 
Diko Abdi, Emin, Bektaş, ve Cemal 
Ağalar ve Nazife ve Nazikeda Ha
nımlar ve Cavidan Hanını veresesi
nin şayian mutasarrıf oldukları Be
ikta Süleymaniye mahallesinde Kü 

çük çiftlik caddesinde kain ve iki 
kulübe ve elli sekiz incir ve dut ağa
cını havi 38 numaralı bostan ile do
kuz dut ağacını muhtevi 30 numara
lı bostanın izalei üyuu zımnında a
çık artırma usulile satılması mukar
rer olduğundan ve her iki bostan 
13505 zıra' murabbaında olup beher 
zıraına bir buçuk lira laymct takdir 
edilmiş olduğundan talip olanların 
ve daha ziyade malumat almak iste
yenlerin 9-8-931 tarihine müsadif 
pazar giinü &aat 14 te kıymeti mu
hammcncsi olan 20257 liranın yüz
de onu nisbctindc pey akçesini müs· 
tashiben 931-668 dosya numarasile 
Btşikta~ sulh mahktmcsinc müra .. 
caatları ilan olunur 

Tayyare cemiyeti mübaya· 
at komisyonundan: · 

Numune ve ıartnameleri 
vaçbile evlenme evrakile no· 
ter evrakı tab' ettirileceğin
den taba talip olacakların 
pey akçalan ile birlikte 4-7-
931 cumartesi günü aaat 15te 
piyango müdürlüğünde müte
ıekkil tayyare cemiyeti mu
bayaat komisyonuna müra
caatları. 

DEVREDiLECEK 
iHTiRA BERATl 

"Hassaten hava ıefaini nakliyesi 
için dümen vaz'ı" hakkında olan bir 
ihtira beratı talebi için latuıbul Vi
layet celile.ine 3 Temmuz 1928 ta
rihinde takdim olunup 19333 numa
ra ile mukayyet müracaat üzerinde
ki hukuk bu kere ferağ veyahut ica· 
re verileceğinden mezkür ihtirayı 
aahn almak veyahut isticar ehnek 
arzusunda bulunan zevatın lıtanbul 
Bahçe kapı Taı Han No. 43 • 48 
de mukim vekili lj. W. !STOK e
fendiye müracaat etmeleri. 

1931 Türkiye güzellik Kra· 
liçesi inci d~li 
NAŞİDE SAFFET HANIM 
kullanmakta olduğu "BİOKS,, 
diş macunu ile diş fırçasın

dan sonderece memnun kal
dığını beyan etmektedir. 
BİOKS diş macunu ile 

fırçaları Türkiye diş ta
bipleri cemiyeti tarafın· 
dan tavsiye edilmektedir 

Askeri fabrika· 
lar ilanları 

100 ton Elektrolit tutya 
6,5 ton Nikel 
Yukarıda yazılı malzeme 

ayrı ayrı kapalı zarf usulile 
9-9-1931 tarihinde saat 15 te 
ihalesi yapılacaktır. Taliplerin 
§ırtnameyi almak için Anka
rada satınalma komisyonuna 
müracaat eylemeleri ve vakti 
muayyenden evvel zarflarıo 

komisyona tevdi eylemeleri. 

(2878) 

As. Fb. U. müdürlüğünden: 
150 ton saf yumuşak kurşun 

Yukarda yazılı malzeme 
kapalı zarf usulile 5-9-1931 
tarihinC:e saat 15 de ihalesi 
yapılacaktır. Taliplerin şart
nameyi almak için Anka· 
rada Satınalma komisyonuna 
müracaat eylemeleri ve vakti 
muayyenden evvel zarfların 

komisyona tevdi eylemeleri. 

(2821) 

* * 
28·6-931 tarihinde kapalı 

zarf usulile münakasası icra 
kılınan 48280 kilo imalat çe· 
fiğine teklif edilen. fiyat ba
balı görüldüğünden pazarlıkla 
20-7-931 tarihinde saat 15de 
alınacakbr. Taliplerin zirde 
yazılı vesaikle yevmi mezkür
da müracaatları. 

1 -, Ticaret odasında mu
kayyet olduklarına dair ve· 
saik. 

2 ~ Analiz raporu. 
3 - Bu çeliklerin DİN nu

maralarına muvafık olduğunu 

tahriren bildireceklerdir . 
(3011) 

~nı t S:ı.!r\ 
'WC '1~ 11 :> .. 
bmlr ·c. 
~j Jtc~CT I 

Ubr k.ın ı• 
aı •.ım~tı 

b r kas.ıdu., 

Eyi ve taın bit sihhat için 
muntazam bir hazim Jaziıııdir. 
Tatli müleyyin ve taami lltif 
olan Eno's "FrıPt Salt"" size 
bunu temin, uıideyi takviye 
ve barsaklari tanzim eder.' 

lstanbul Gümrükleri Bas Mü
dürlüğünden 

Baş müdürlük binasile mnştemıla!ının deniz cihetıne naLıt 
cephesinin badana, yağlıboya vesair tam'ratının 8-7-931 çar
şamba günü aleni münakasası yapılacaktır. 

Mimar veya mühendis olması lizımgelen taliplerin bu bap• 
taki şeraite ittila huaulilc beraber yevmi mezkürda aaat on 
dörtte evrakı lizimeyi müstashiben bat mlldllr!Gkteki komis
yona müracaatları. 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus yaz tarifesi temmuzun altıncı 

pazarteıi ıababından itibaren tatbik olunacakbr. Tarifeler 
cumartesi sabahından itibaren gi;ıelerde eablacakt;r. 

Deniz Levazım Satınalma ko
misyonundan: 

8000 ton Rekompöze kömürü 20 Temmu:ı 931 pazartesi 
günü saat onbirde ihale edilecektir. 

DeniZ kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı 8000 ton Re
kompöze maden klimürü kapalı zarfla ııtünakasaya konul
muştur. Münakasa zamanı olmak llzre tayin edilen Temruuz 
931 ayının yirminci pazartesi günü zevali saat 11 de talio
ler tarafından kapalı zarf usulile teklif edilecek fiatlar mu· 
vafık görüldüğü tekdirde ihale edileceğinden tutnamesini 
almak isleyenlerin her gün ve vermek isteyenlerin ihale gün 
ve saatinde Kasımpa,ada deniz müzesinin umum kapısı üs· 
tündeki deniz levazım Satınalma komisyonuna müracaatları. 

Ist. Limanı Sahil Sıhhiyf 
Merkezi Baş Tabipli~inden: 

Vesaiti nakliye ihtiyacı için 2000 ili 2500 teneke benzin 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuıtur. 

Miinakasa g inü 25 temmuz 93.1 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 14 on dört olarak teıpit edilmiş olduğundan ta
liplerin mezkür benzine ait şartnameyi görmek. üzere her 
gün Galatada Kara Mustafa paşa sokağı~d~ kiın merkezi
miz levazım dairesine ve münakasaya. ıştirak edebilmek 
için de münakasa ve ihalit kanunu mucibince ihzar edecek· 
leri teklif mektuplannı münakasa vaktinden evvel komisyona 
makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri ilin olunur. 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata 

Kliprllbqı B. 2362; şube 
acentesi: Sirkecide Mühllr
darzade hanı 22740 

PİRE-İSKENDERİYE P. 
(İZMIR) 7 Temmuz Salı 

10 da Galata rıhtımından 
kalk•cakbr. 

TAVİL ZADE VAPURLARI 
A YV ALIK-IZMIR POST ASI 

~va~~ah~~~-f=" zartesi akşamı 
saat 17 de Sirkeciden hare
ketle Gelibolu, Çanakkale, 
Ayvalık ve İımire azimet ve 
Çanakkaleye uğrayarak av· 
det edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da 
verilir. 

Adres: Yemiıte Tavilzade 
biraderler telefon İstanbul 
2210 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz postası 

Dumlu Pınar 

5 ;.a:=uz p AZAR 
günü alqamı 17 de Sirkeci 
nhbmından hareket ede
cektir. 

U:a: Sahlık Piyano 
Beyoğlunda Olivo soka

jında 1 numerolu Ekrem Bey 
aparbmanına müracaat. 

ALEMDER ZADE MEH
MET VAPURLARI 

Lüks ve seri Karadeniz 
poıteaı 

Bülent VAPURU 
6 temmuz 

Pazartesi 
günü aktam saat 18 de 
Sirkeci nhhınından hareket 
edecek iskelelere azimet 
ve avdette uirayacaktir. 

Yük ve yolcu için Sir
kecide Vezir iskelesi sokok 
karşısında No. 61 acenta
s:ne m~racaat. Tel. 21031 

Banka muhasebesi 
( Kömürcügan) 

lhtisaı mÜhasehelri Banka 100 
., n Şirket 100 
,, ,, Sanayi, Ziraa[ 80 

Ameli ve tatbiki kambiyo 50 
Yeni muhasebe uaulü 176 
Ticari maluma t ve banl<acılık 15'1 
lktııat ilmi 12~ 

PONDS 
KREMİ 

V ANİSHING CREAM 
( Gündüz için ) 
COLD CREAM 

.. _. ( Gece için ) . ................... -................................ .. 
MP.s'ul müdür: Bürhaneddin 


