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8 TEMMUZ 1931 

6 ncı sene, No. 1941 

Snrl bey dava!'ında yeni 
bir ">llfha. 

4 Uncu sahifede: 
1 - ı-· cle\c, 

NUSHASI S KURUŞTUR ıa.-:unow •• ..,....._..._. u ·~ u ..... ..,..,.... ... ........,.nur u u 

1-- lıtanbulun ,ilk giinltrf. 
2 - Har:lcı ve ~on baberıer. l 

3 Uncu sahifede: 
1- Bu işin içinden hUkıl

met nlf çıkacak? 
2- Bu oı; e ne 18 flk n1ektep 

2 - l'ıkra 
3 ll lkAve 

eysal Hz. 
nkara'da 

ANKARA, 7 (Telefonla 
aşınutıarririmizden) - iki 

:Ünden beridir ki Irak 
alı Hazretleri Ankarada 

Feysal Hz. Meclisi teşrif etliler ve mü
zakeratı yarım saat kadar dinlediler 

I •. 

rurk milletinin misafiridir. I
k Başvekili ile Maliye Nazırı 

re daha bazı devlet erkanı mü-
'lrünileyhe refakat etmektedir 
~~· Her türlü şaşaa, alayis ve 
0ıteritlerden uzak olan bu zi
aret esasen iki komtu memle
~t arasında mevcut olan kar
t ıldı •amiıniyet ve sevginin 
ezah" ·· urune yeni bir vesile ol-
~· Şüphe etmiyoruz ki aziz 
••-firlerimiz Türkiyenin kom 

u ~e kardq lrakt.lar hakkın
~kı .duygularını Türk milleti
ın sımasında ve onu temsil e

den a·· .. k R .. uyu eıııcümhurwnu-

r z enn e okumutlardır. 

l 
ıun gö J • d 

al F eysal Hazretleri necip 
d:reket. Y~ •özleri le muhitimiz
~ ço~ ıyı bir tesir bırakıyOT 
ou tesırj - • 

t e• 1 n mana ve kuvveti ko-
~il a~ıklkiabanlatıhyor. Şu muhak-

a atmetlu F ı H Jşrı retlerin· A k eyaa az
d r 'ki ın n arayı ziyaretleri :u b ti memleketin siyasi münase

k• b ~ ?de. Yeni bir hareketin yeni 
~ 1~ ınkıt~fm batluıgıcı veya 
ııı• analı bır alAmeti gibi deri 

nuD e tümull;j bir manıı. ifade e: 
tur• iniyor. Aziz misafiri."llizin hu
·~ zı.;ru sadec'! lr~ le ve T" •- ·ı tabı ı 1 ur .• mı _ 

et eri arasınd.. z:ı.euı ir.kişaf 
de' halinde bulunan komtuluk ve 

d~tluk münasebatınm daha 
h~Ya~e tebarüzüne ve karşıl:klı 

h~· ıssıyatın yeniden te:ııahürüne 
oı· ~esile .v~ imkan vermiş oluyor. 

1 unu ıkı devlet Reisinin nutuk 
I anndaki güzel ve samimi söz
erden de anlamak kabildir. 

t~~ Herhalde Türk Cümhuriyeti I-
r11k_ devletinin terakki ve inki

sa· Ja~ı yüksek bir alaka ile takip 
bt' edıyor. Memleketinin inkiıaf 
ıla· ;e !nıarına matuf olan teşebbüı 

ver;:de kral Hazretlerinin mu
"~- ak olmalarını candan • öz
"';'YOr; Türkiyenin bu temenni
;• ~alnız zahiri ve hissi aebep
{r en doğmuyor, komtumuz 
b~ak hakkında böyle samimi 
_ır ~rzu ve temenni izhar edi

t•nıız, daha ziyade milli politi
~~n,politika prenıiplerimi

~ın e.aaJı bir icabıdır. Hatırlar 
•dır iri harpten sonra ıulh 

ınııahedesinin tanzimi sıralann 
da bize cenup hududumuzdu 
ınühim bir kıt' anın terk ve fe
ragı teklif edildiği zaman Tür
lôye bu feragat ve fedakirlıjı 
~n~ müıtakil bir Irak devleti 
e. ıne yapabileceğini ifade et-
~1f ve bu 11ran diledlii netic&
Yı vernıitti. Bu itıbarla lrakin 
•ç,k bir emniyet ve iıtiklil ha-
va,, i.-ın' d . ,_, f '-'-' . , -,. e mıuta ve teraJUU
ıın · du ~ ııteınekte çok samimi ol-
T 1111Duzdan ıüphe edilemez. 

ekrar ediyoruz· komtu devlet .. e· ~ , 
b 111 Ve erkanının bizlerde 
•raktıkları intıba çok derin ve 

•atı:ıiınidir. Kendilerinin de •Y· 
ili ıevgi hislerinin teeiri altın
da Ankaradan .aynlacaklarını 
zannediyoruz. Bu münasebetle 
'2İz ınisafirimize ve onun tem· 
•il ettiği devlete ve millete sa
adet ve selametler dileriz. 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

Yeni bir seyyare 
bulundu 

TOKlO, 7 A.A. - KYOTO ra
tathane•i "Charmeur de serpenta" 
11mindeki burjun cenubunda yeni 
bir seyyare keıfetmittir. 11,000 mil 
kutrunda olduğu heaap edilen bu ye
ni ıeyyare dünyadan 185 milyon mil 
uzalıta bulunmaktadır. 

,----------------.. 
1 Ermeniler .· 

Suryede müslümanlara 
Yapılmış olan mezalime 
tftıir A. H. Beyin vesika
ltıra müstenit geni bir 

eseri 

Kral F•ysal Hz. istasgondtı Reisicii,,.hur Gazi Mustafa K•mal Hz. ne mülaki olduğu 
ttsnada ve rasimei sa/8mı ifa eden Türk kıtaatının önünden ge~rken.. 

Kral Hz. dün öğleden sonra Gazi 
Orman çiftliğini ziy~ret ettiler 

Balo çok parlak olmuştur. Gece yarısından sonra 
Gazi Hz. Feysal Hz. ile uzun müddet görüşmüşlerdir 

ANKARA, 7 (Telefonla) - Dün 
·~~ kral Feysal Hz . ..,..96ne Rel
sıcilmhur Hz. tarafmclan verilen 
~lo çok parlak olmuıtur. Ga:ıi Hz. 
nusafj 1 • ·ı r erı ı e ayrı, ayrı m•taul ol-
m~tl'ar ve Irak sefire•İ ile dano et
mıılerdir. 

F Gece yarısm an sonra Gazi Hz. 
k eysal Hz. ile otelin taracasına çı
j arak uzun müddet görütmüılerdir. 
smet Paşa'nın öğle ziyafeti 

ANKARA, 7 A. A. - Batvekil 
ismet Paıa Hazretleri bugiin Anka
ra~alasta Kral Feyıal Hazretleri te· 
refın~ blr öile ziyafeti vemıittir. 

Z.•~afette miııalirlerle Hariciye ve 
J?~ıye Vekilleri, C. H. Fırkası Ka-
bbı Umumisi Recep H · · E .. . , ancaye n-
cumeru Reisi Saff t R' . c·· h Kitib. U e , ıyaoetı um-
ur. . 1 mumioi Tevfik Beyltt 

Hancoye vek&leti birin . ela' ' 
CI ıre ve Mis111/irimiz Kruı l'ttgsal Hz. Reisiciimhıır Gazi Mustafa 

..... [f.evamı 5 inci sahifede) Kemal Hz. ile birlikte istaagondan ayrılırlarken 

D 
;;········ .. ,,,,,,., ................................................. ··~······ 

- ort cana kıyan ve Babıalı'ge 
dehşet saçan bir facia .. 

~~~~~~~~~,·~~~~~~~~---

Bir çocuğun ayakları kesildi ve öldü. bir anne 
bacağını kaybetti, bir hamalın beli kırıldı ve .. 

o annenin bir çocuğunun da kafası patladı ! 

Bu ıe&imltrde ilıi ay•lı bird• .t n opan 
ve ölen Suzanın hastahantye i:ı/d 1 _ ırı ııı. 

ayaxı .kopan anntnin çıldıraralc b .t 
ay ı~ 

rışı, zavallı Mahmut Kimilin P•tl•Jr•n 
kalasından kanlar ıkı~ı ve lcaıı·ı ., otomo~ 

bil ile vak'a mahalli •Ozu·· a. ,. • •UJror. 

•.e~ kıym;tli, bir spor otoınobi
lıdır ve bır mavi plaka üzerind 
"M. 581., işaretini tatımakta~ 
dır. Sahibi §ehrimizin mutebe 
tacirlerinden Ali Vafi mahdun: 
larınd~n Emin Vafi Beydir. 

Ermeniler Dün saat 4,45 te Babıalide 
müthiş bir otomobil kazası ol-

ürpertici facia hakkında aldığı
mız malumat şudur: 

. Emı~ Vafi Bey Hollandada 
ıcrayı tıcaret etmektedir bu 0 _ 

tomobili Hollandada aı.,'..,, on 
gün kadar evvel İstanbul~ ti
riptik usulü ile getirmiş, onbeş 

§erlevhasile yakında muş, bir kız ölmüş, bir kadın, 
~"ili iılet,, sütunlarında ~--.;.;.;;.;.::...::::.:,;:::.:;~::,:~j bir çocuk ve bir bammal yara-

lanmıştır. Bu müthiş ve tüyler 

/( atil otomobil ... 
Kazaya sebebiyet veren oto

mobil "Cadillac., markalı, yük- (Devamı 5 inci sahifede) 

Taksiler 
iniyorl 

Aşka dair ne düşünüyorsunuz? 

Şoförler Ankaraya 
hey'et gönderiyorlar 

Bürhan C~hit Beyin 
aşka dair fikirleri 

• 

mes'ut 
Antrımin 26 kuruştan 

tenzili kararlaş'ı 
5e 

hissedenler, çok 
Şoförla cemiyeti idare bey'cti insanlardır,· fakat 

dün akşam fevkalade bir içtima ak-
tederek bazı meıeleleri müzakere el onun m .. t h k 1 
miıtir. lçt"'1ada, son zamanlarda un e asına oşan ar ••.•.. 
çoğalan otobüs serviıleri dolayısilc Bürhan Cahit Bey, uzeri 
zarara batlayan taksilerin vaziyeti markalı ipek gömleğinin kol
ıörütiilmüttür. Şoförler taksi için larını dirseklerine kadar sıva

/ enlree olarak alı~an 26 kuruşu ~ ku- ı mış ~~zmda .h!r yap~ak cigara-
1 rup tell!lil ebnege karar vermıtler- ·~! ~o.~oğlu ıçın resım mevzuu 

dir. Esasen 26 kurutun 10 kurutu dutunuyorilu. 
eski köprü mururiyesi olduğunu id- Bu esnada odaya bir sürü a
dia etmektedirler. Dün aktamki iç- dam, sermürettip, çinkoğraf, 
timada bu karar için müsaade iste- kağıtçı biribirini koğalar gibi 
mek üzere Anlıuaya bir hey' et gön- girip çıkıyorlar: 
clenneie karar -.eriluqtir. Hey'et - Dört kumpaıılık yazı mı 
Ankarada dahiliye vekileti ile temas istersiniz? 
edecektir. Peki .. şimdi gönderirim ... 

Cemiyetten kendiaile ıörüttüiü- - Ya!... resimlerin boyu faz 
müz bir zat diyor ki: la geldi demek.. ne yapalım 

- Belediye ile bir türlü anlaıaını- bir tanesini tehir ederiz.. ' 
yoruz. itimizi Ankaracla takip ...ıe- - Ha ... geldiniz mi? Sizin-
cefiz." le birazdan konuıuruz .. 

Fırınlar 
Tahdit 
Edilmigoı 

Böyle bir şey hem Iü
-zumıuz, hem de işsii
liğe sebebiyet verir .. 

FmncJarın, eczaneler gihi tah
dit edilmesini iıtiyen bEzı firıncılar 

Belediye nezdin
de tqebbüsatta bu 
lunmaia karar ver 
mitlerdir. Beledi
ye daimi encümen 
reisi Ta.tik B. bu 
hususta bir muhar 
ririmlae demlttir 
ki: 

- Fınnlann talı 
didi meselesi ik
tısadi bir metel• 
dir. Biıre benilz 
bö71e lıir mllra
caat vüi olınuı 
clelildlr. Talıii 1e
Hr1e tetkik edilir. 
Falıat fırınlar W.. TEVFiK B. 

"Co9kun gönül,, muharriri 
ve Ayten Hanımın isim babası 

' uzun konuşmağa vakti olmıyan 
larda görülen bir sabırsızlıkla 
muhataplarım savdıktan sonra 
bana döndü: 

Politika 
SECIYELER 

1908 den geliyoruz ve yeııi 
zamanlara doğru gidiyoruz. 
Kimlerle ve nasıl gelmişsek, 
onlarla ve öyle gideceğiz. 

Biz o zamandan beri Musta
fa Kemal'le, inkılabın sol kolu 
ile yürüyoruz. Düşmanlarımız 
hep aynidir: Vatansızlar ve 
kafasızlar .... 
· Bütün seciye/er ağır ve zor 
insanlardan geçmiştir. Bir çok 
kusurları alletmişizdir; fakat 
hiç birini unutmamışızdır. 

insanları tanımak ve tart
mak için, 1908 den beri gelip 
gegen fırsatları bir daha bula
mayız. inkılap terbiyesi ile ye
tişen gençlik iktidara gelinci
ye kadar, meşrutiyet ihtilalleri 
nin, büyük harbin, mütareke 
ve inkırazın, Anadolu kurtuluş 
kavgasının, tehlikeli ve çetin 
hareket günlerinin temiz ve i
leri unsurlarından başkasına 
emniyet edemez. 

çok vatandatlara lı .,,eren mlles1eae
lerclll-. Bunlann azaltılması doğru 

deii!ılir. E&a1en her ırüa tafradan 
birçok ltsia beJediyeye müracaat e
derek it iıtemeldedir. Fınncılar ıün 
de v-ti 15 çuval un İflemektedir
ler. Bu miktar un iıliyen biç bir fı
nn zararda değildir. Binaenaleyh 
tahdide lüzum yoktur. 

Teslim aldığımız ve teslim 
edeceğimiz şey, sandalye, re
dingot ve rütbe değildir: Milli 

••••ıB•!!E!ee;;;ı;;•&!l I kurtulu§ ve istiklaldir. 

Piyangomuz 
16 temmuz perşembe 

akşamına 
kadar gönderiniz 

Hediye piyangomuza ittirak 
etmit olan karilerimizin 16 Tem
muz Perıembe aktamına kadar 
topladıkları kuponluı idaremize 
göndererek, mukabilinde kur'a
ya ırirecek numaralı birer fiı al. 
malıınnı rica ederiz 

Kuponlarm. tebdil müddetini 
16 T-.nuza kadar temdit editi
tniz tft,ra karilerimizin de ovakte 
kadar kupanlarını tebc{ile vakit 
bulmalarını temin içindir. . 
Taıradan kupon gönderen ka

rilerimizin, kuponları mukabilin· 
de ayırdığımız fiı numaralannı 
gu.etemizde isim ve adreılerHe, 
kur'adan evvel, netredeceğiz. 

Bugünkü Türkiye, Kemaliz
min ve Kemalizmden hiç şaş
mamış, hiç aykırı/aşmamış, o
na inanmaktan hiç bir zaman 

Bürhan Clllıit Beg 
- Şimdi biz bize kaldık.. an-

latını:ı: bakalım.... . 
- Efendim, anlatacak ben 

değilim, sizsiniz ... 
Derhal İntikal etti: 
- Anket değil mi? Demek 

mutlaka beni de söyletecek ı<İ
( Devamı Sinci sahifede) 

vazgeçmemiş olanların est>rı
dir. 

Biuat hayatı ve realiteyi, 
hiç bir kitap ve nazariye tt'k· 
zip edemez. 

stch.I.ER 
Mi/Jet Meclisinde meydana 

atılan mülevves sicilleri göz
den geçiriniz ve bugünkü vazi
yeti herkesin anlıyacağı kadar 
basitleştiriniz. Bu vaziyet ne
dir? Bu vaziyet, hiç bir uıman 
Türk milletine inanmamış o
lanların, her zaman ona inan
mış olanlara, hiçbir zaman in/fi 
labı istememi,ş olanların,herza 
man onu istemiş ve sevmiş o
lanlara, mazi unutuldu, lraybol 
du zannederek ayak/anmaları
dır. 

Bütün Türkler kanun naza
rında müsaviydirler: Seciyeli 
ve seciyesiz/er, namus/ıj ve na
mııssuzlar, cesur ve lrorkak
l~r, ahlaklı ve ahlaksızlar hii 
bır kanun nazarında müsaviy 
değildirler. 

Garabete bakınız: Dilşman
l~nmız arasında hiç meçhul 
kımse yoktur. Hepsi bellidir 
ve hepsi vatan kavgalarında 
karşı cephede o/anlardır. 

Gazeteci olarak, Anadolu ih
( Devamı Sinci sahifede) 

Hediyelerimize gelince, her .. 
keoin iıine yarayacak büyük kü
çük mulıtelif kıymetlerde birçok 
etya intihap ettik. Bunlann liste 
sirll yakında nc,redeceğiz. 

Büyük Millet Meclisinin M b at uat meselesini müzakere 
ettiği tarilıt celseden intıbaltır: Irak başvskili ve meb' _ 

usları miizakeratı dinliyorlar; Ahmet ihsan, Ali Saip, 

Süreyya Beyler be9anatta bulunuyor/art Meclis azası 
heyecanla di11li9orlar.: • 
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."llto: 55 Yaz•n: !ti. Yavuz 

T eofilos dinsizdi 
Menfaat hisleri insanların en aziz 

rabıtalarını kırabilir 
Dimitrios, karde9i Yuanis'e 1 m bir türlü hazmedemiyordu. 

karŞı isyan etmiıti. Kiliselerin Jorj, İkinci Murattan inti
birleşmesi aleyhinde bulunan- kara almak için fırsat bekledi .. 
!arla kendisine tabi olan yerler Polooya ve Macaristan kralı 
deki ahaliyi başına topladı. (Lıadislan) ın himayesi altına 
Kendisine Sultan Murat da yar .girdi.. onu Türkelere kartı mu 
dım etti. harebeye teşvik etti. Macarista 

Dimitrios, en ziyade türkle- nın parası yoktu. 
rin yardrmına ve cesaretine gü- Ladislavs: 
venerek Bizans üzerine yürüdü. "- Ben parasız harbede-

Bizanshlar, Yuanis'in küçük mem. Hazırlıksız har~ girer
kardeşi Dimitrios'un Bizans ü • sem mağlup ve periıan oluruz. 
zerine yürüyeceğini ümit etmi Halbuki Türkler parasız da har 
yorlarAlı. be girerler!,. 

Dimitrios. büyük kardeıi Yu Dedi. Prens Jorj, Sırbistada-
anis'e isyan edecek bir genç de ki madenleri itleterek aldığı pa 
ğildi. raları (Ladislavs) everdi. 

Bu hadise Bizanslıların din Para meaeleıi halledilince 
ve vatan imanım zayıflatmıftı. 1 korku kalmamı9tı. 

Şair Teofilos, zaten dinsiz Ladislavs, Jorj'un vecdiği pa 
bir adamdı. Bu meseleyi parma ralarla yirmibeş bin ki9ilik bir 
ima dolayarak: ordu hazırladı. Bu ordunun kuv 
, "- İşte, dedi, menfaat hiı- ı veti, Türk ordusunun kuvveti
leri insanların en aziz rabıtala- ne nazaran büyük bir ıey değil 
rını kırabilir! Aşk bile menfa di. Fakat, kumandanları (Koro 
atten doğmuştur. En derin aık 

1

. vinos Yanoı} askerlikte pek 
lar, en mel'un ihtiraslardan do- muktedir bir adamdı. 
ğar. Güzel bir kadını ona maliki Yanoş, (Transilvanya) voy-
olmak için severiz. Görüyorau- ı vodası idi. 
nuz ya! Saf kalpli Dimitrios bi ı İkinci Murat, evvelce de, Ya 
le, başına parlak bir taç geçir- noı'a karşı bir kaç defa asker 
mek için, kardeşinin üzerine yü göndermiş, fakat, Y anoş'u mağ 
ı üdı.i. Ne kilise ittihadı, ne kar : lup etmeğe muvaffak olama- • 
d t sevgisi, bu ihtirasın önüne , mıştı. 
geçemez!,, 1 Y anoı'un son hareketi, hiris 

Maamafih, Dimitrios, Bi • tiyanlık alemi için büyük bir 
zans'ta bir 'ey yapamamııtı. muvaffakiyetti. 
Yuanis derhal şehrin kapılarını j "Y anot müttefik ordunun ba 
kapattı. ıına geçerse, yer yüzünde tek 

Dimitrios, Bizans civarını bir Türk kalmaz!., 
yağma etmekle iktifa etmişti. Diyorlardı. 

imparator Yuaniı, ikinci Mu Papa, Bizanslıların menfaat-
radın siyasetini anlamıttı: Sul- lerile alakadardı.O sene (1443) 
tan !ıiurat, Bizans'ta hakim hiç bütün hiristiyan hükümdarlarla 
bir fırka bırakmak istemiyor- beraber Polonya ve Macaristan 
du. Bizans hanedanının birbiri- kralı Ladislavs'e de bir mektup 
le çarpışarak zayıflaması onun yazdı; Rumların halini anlattı 
için kafi idi. Bu düşünce ile, pa ve "Bizans'ı Türkelerin elinden 
di~ah, Dimitrios'a fazla yardım kurtarmak hiristiyanlık alemi
etmedi. nin en mukaddes bir vazifesi,, 

ikinci Murat, Bizans'ı zaif olduğunu yazmaktan çekinme
dü,ürmeğe ve kaleyi içinden di. 
feth~lmeğe çalışırken, Balkan- O sene, bütün Avrupada Pa
larda, Türklerin ezeli düşmanla pa kadar Türk dütmanı bir fert 
rı arasında ittifaklar hazırlanı- yoktu. "Papa, bütün kardinal
yordu. !ere, türklere düımanlık etme. 

Sırp prensi Jorj Brankoviç, nin dinen sevap olduğunu,, res 
Sultan Muradın düşmanlarile men ilin etmişti. 
birleşmişti. Padişahın bütün 
memleketlerini elınden alması- (Bitmedi) 
••••••••••U•••n:•••• •••• uııaıı • ı uııı 1111111111111111111111111111111111111111111111111 ••11111 ••••••• .. ••-

Biri 15, öbürü 10 yaşında olan 
katil ve mutasallitler 

cinayetlerini nasıl yapmışlar? 
ANT AL YA 2 (Hususi mu

habirimizden) - Burada müt
hit ve safahatı itibarile çok iğ
rendirici bir cinayet olmuıtur. 
Failler cana var ruhlu, alçak 
tıynetli iki köylü çocuğudur: 1 

Kurşunlu köyünden birisi an 
beş yaşında Ahmet oğlu Ah
met, diğeri de on yaşında Meh- ı 
met oğlu Süleyman. İkisi de 
teTkif edilerek müddei umumi
liğe teslim edilmiştir. 

Bu iki canavar çocuk köyle
rinden·çaldıkları paralarla An
talyaya gelmiş, gezmişler ve 
köylerine avd!'!t ederlerken Ka 
vaklı çay kenarında davarlarını 
gütmekte olan bedbaht Ayte
ye tesadüf etıniılerdir. Hemen 
zavallı kızın üzerine atılmıtlar 
ve pnun masum vücudünde bay 
vani zevklerini tatmin ettikten 
ıonra biç bir inıaf ve merha. 
met hissi duymaksızın kızcağı
zı suda boğmutlardır. ! 

[X) 15 yaşında Ahmet [X X) 
10 yt şında Süleyman 

Kızın hiç.Jıes çıkannamuma 
ve llatta suya bastırılırken ve 
ölümlı.,_ !n.:cağma atılırken de 
bagırı•umasına bakılırsa za. 
vallı Ayşanin bu feci işkencele 
rin tçs;rile evvelce bayılmış ol
duğu anlaşılmaktadır!. 

• 

Bu mücrim ve vahıet timsali 
canavar çocukları müddei umu 
milikte gördüm. Hiç bir tees
sür ve eza duymadan büyüğü: 

- Arkadatım Mehmet kızın 
ellerini tuttu, ben de bacakları 
nı tuttum ••. 

Diye iğrenç macerasını an
latmağa batladı. 

- Niçin öldürdünüz?. de
dim. 

- Bizi tanıdı da onun icin .. 
Cevabını verd.i. Ve anlattı: 
- Bayılmıştı. Süleyman ba-

şını tuttu ben de sürüdüm ve 
derede boğdum! •• 

l<:. R. 

HARIC HABERL ~-.. 
Ceza muhakemel 

kanunu tadilatı 
Fransız -Amerikan itilafı niha

yet dün gece imzalandı .. 
ltilafnamenin me·tni neş~edildi; 

Zabıtaca yakalanan kimseler ka 
kollarda kaç saat kalabilir ?ı 

her tarafta memnuniyet var! 
~~~~~~~~~~~~ 

Fransız-Amerikan iti
lafı nasıl imza edildi? 
Alakadar hükumetler arasındaki 

borçlar 932 senesi 
1 temmuzuna kadar tecil edildi 

M. Hoover 
PARIS, 7 A. A. - Fransızlarla 

Amerikalılar arasında cereyan eden 
müzakerat neticesinde bu gece bir 
itilaf hasıl olmuştur. 

PARIS, 6 A.A. - ltilafname pro 
tokolu saat 23,30 da Fransız ve Ame 
rikan müzakerecileri arasında imza
lanmııtır. 

Tebliğ neşredildi 
PARlS, 6 A. A. - Baıveı.ilette 

aktolunan kabine içtimaından sonra 
M. Laval aıağıdaki tebliği neşret· 
miJtir: 

"M. Mellon, Walter ve Ed&'e iti
Jifnameye eıas olacak metni telefon
la M. Hoovere hildirmişlerdir.lçtima 
a saat 22 de tekrar ba,Iandığı vakit 
Amerikan müzakerecileri hükümct
lerinin muvaffakatini bildirmiıler .. 
dir. Amerikan müzakerecileri M. Ho 
over'in bugün aktolunan itilMname. 
nin Amerikan teklifinin ruhuna mu
tabık bulunduğunu ve bittabi bunu 
namlarına taahhüde giritilemiyecek 
olan alakadar diğer taraflarında tas
vibi lazım geldiğini beyan eylemek
te olduğunu söyl(mişlerdir. M. Md
lon, Waltcr ve Edge, gerek M. Ho
over geı·ekıe bizzat kendi namlarına, 
cihan i.ktindiyatının ihyaıı leyhindc 
oarfettiği mürüvetki.r mesaiden do· 
layı Fransa hükumetine minnettar· 
!ıklarım arzetmişlerd.ir, M. Lava! A
merikan müzakerecilerine faal yar· 
dımlanndan ve uzlatma fikirlerin
den dolayı teşekkür etmit ve Hoover 
teıebbüsünün İstihdaf eylediği gaye 
lere eriımeıi teınennisinde bulun
muıtur. 

ltiliıfııamenin metni 
PARlS, 6 A.A. - Franoa hüku

meti tarafından teklif olunup Cema 
biri müttehide hükumetince kabul e
dilen itilüname esasının metni ıu· 
durı 

Y apdan taatii efkir neticetind9, 
Franıa hükumeti Hoover teklifi ve 
aflliıda hatırlattığı noktalar üzerin
de mutabık bulunduğunu mütahede 
eder: 

1 - Hükumetler arasındaki 
borçların tediyatı 1 temmuz 
1931 den 31 haziran 1932 tari
hine kadar tecil olunmuştur. 

2 - Maamafi Almanya gay
rimeşrut senelik taksiti vere, 
cektir. Ve Fransa hükumeti de 
bu tediyattan kendisine tealu
ku olan kısmın beynelmilel te
diyat bankası tarafından temi
natlı Alman demiryolları bo
nolarına yatırılmasını kabul 
eder. 

3 - Tecil olunan bütün te
diyat Amerika tarafından tel
kin olunan şerait dahilinde faiz 
getirecek ve 1 temmuz 1935 ta
rihinden itibaren 10 senede te
diye olunacak taksitlerle itfa 
olunacaktır. 

4 - Ayni şartlar Alman de
miryollan tarafından ihraç olu 
nacak bonolara da tatbik edile
cektir. 

Amerika hükumetini doğru
dan doğruya ala.kadar etmedi
ği kabul olunan üç nokta hak
kında Fransa hükumeti şu be
yanatta bulunur: 

1 - Tecili teklif olunan te-

diyattan bilhassa mutazarrtr 
olacak Avrupa devletleri le
hine beynelmilel tediyat ban
kası vasıtasile başlıca merkez 
banka/art arasında müljterek 
bir hareket yapılacaktır. 

2 - Moratorium takdirinde 
Young plammn derpiş ettiği 
teminat akçalarının müsavi 
aylıklarla beynelmilel tediyat 
bankasına tevdi edilmesi husu
sunda Fransa ile Beynelmilel 
tediyat bankası arasında evvel 
beevvel itilaf edilecektir. 

3 - Tamiratı ayniye meıeJeaile 

M. Mellon, M. Laval 

Amerikan teklifınin ve işbu itilafna· 
menin tatbikinden mütevellit muhte
lif teknik tadilat alakadar devletler 
tarafından tayin olunacak bir müte
hassıslar komitesince tetkik oluna
caktır. Mezkür devleti.,,. vakıanın 
icabatını Hoover teklifinin ruhile te
lif edeceklerdir- Fransa, Alman büt
çe1ini hafifletecek olan paranın 
münhas.ran ikt11adi hususlarda kul
larulmaıına dair zaruri olan temina· 
tı Alman hükumetinden istemek 
hakkını muhafaza eyler. 

M. Laval'in beyanatı 
PARIS, 7 A.A. - M. Lav !, m~t

buata beyanatında itiliifnamenin ak
tolunduğunu söylemiş ve demiştir 
ki: "M. Hoover metni dün akşamki 
kahine ir.timaında teıhit olunan iti. 
lafnameye muvaffakat etmiştir. 
Memleketimiz için ağır fedakarlıkla. 
rı tazammun eden bu mühim kararla 
Franıız hükumetinin Franıız • Ame 
rikaq tesanüdünü idame etmek iıte
diği anlatılacaktır. Fransa hükume
ti bu bapta sulh için her zamandan 
ziyade elzem olan beynelmilel teıri· 
ki meniyi tarta koımuıtur. Hükü. 
metin, tamirat huıua11nda Fransanm 
mukaddeı hakkmı koruduğu ııörüle 
cektir. Şayet bu itilifname bütün 
dünyada itimadı tekrar yaratacak 
olursa bu hareket beyhude olnuya
caktrr. Ve Almanya da alacaklı dev
letler tarafından ittihaz olunan ali
cenap hareketinin fumUI ve minaıı· 
nı anlarsa yeni bir devir batlıyabi
lir." 

M. Mellon'un beyanatı 
PARIS, 7 A.A. - M. Mellon be

yanatında Fraaoız müzakerecilerile 
mülakatlarının çok samimi olduğu. 
nu ve açık hatb bareketlerile vazi
fesini çok kolaylaıtırdıklannı söy
lemiıtir. Mumaileyh demiıtir ki: 
"Biz nihai itilifna.ınenin aktolunaca. 
ğına daima ınutnıain idik. Amerilam 
müzakerecileri bu itilifnameye var
mak hususunda Fransız arkada!la· 
rının ve bilha11a M. Laval'in tetriki 
mesaiıini oamimiyetle takdir ettik
leriııi Amerika efkarı umumiyesine 
arzetmeği bir vecibe bilirler!' 

Her taraf memnun 
NEVYORK, 7 A.A. -M. Hoover 

tarafından teklif edilen moratoriyunı 
hakkında cereyan eden Fran11z • A
merikan müzakerelerinin muvaffa. 
kiyetle netic~lenmeıi umumiyetle 
büyük bir memnuniyet ha11) ebnif
tir. 

Cihan sulh kongresi 
BROKSEL, 6 (A.A.) - 28 inci 

cihan ıulh konırreıinin kÜ}at resmi 
bucün icra edilmiftir 

Almanya' da 
Eir matbuat 
Davası 

Matbuat meselıi günün meselesi
dir. Matbuat hürriyetinin &'eniıliği. 
ne olacak? Bir adam hakkında ya'Zl· 
lan yazı ne zaman zemdir? Ne va· 
kit kadihtir? Bunları bilmiyoruz. 
Çünkü matbuat bizde yeni inkiıaf 
ediyor. Hukuk maddelerinin tehi
rinden henüz bir jurisprüdans vü
cude gelmemiştir ki, yolumuzu gö
rebilelim. 

Fakat Almanyadaki ölçüyü mik
yas olarak alacak olu:taak bu yolun 
pek dar olduğu neticesine varmak 
lazımdır. Bakınız daha bir kaç gün 
evvel İnt3t:" edilen bir matbuat dava
sı: Jen<ral Ludendorf, Kont Zu 
Dohna namında bir Alman için bir 
makalede ıunları yazmıı: 

- "Zu Dohna,, demiı "1914 se
nesinde Arşidük Ferdinand'ın kat
ledileceğini biliyordu. Fakat hüku
meti bundan haberdar ebnedi. Bu 
vatanperverlik ile telif kabul etme
yen bir harekettir." 

Dohna derhal Ludendorf'u dava 
ediyor. Bir halta içinde dava görü
lüyor. Ve Ludendorf on gün hapis 
ve yahut 500 mark para cezasile 
mahküm ediliyor. Mahkeme mas
raflannı tediyeye mecbur kalıyor. 
Ayni zamanda mahkeme Dohna
ya istediği &'ıızetede Ludendorl be· 
sabına hükmü neıretmek hakkını 
venyor. 

Bu hüküm, Almanyada şahsi şe
rel ve haysiyet meselelerinde matbu
at hürriyetinin pek dar olduğununa 
şüphe bırakmıyor. 

Acaba bizde bir gazeteci, &'Ünün 
birinde: 

"Fili.n meb'us veya filin avukat 
Balkan hükumetlerinin, Rusyanın 
idaresi altında bi, ittifak aktettikle
rini ve bu ittifakın akdinden iki ay 
sonra Türkiyeye müştereken ilinı 
harp edeceklerini biliyordu; böyle 
olduğu h•.lde hükum•tini haberdar 
etmedi. Bu hareket vatanperverliğe 
ınugayirdir . ., deseydi, bu neşriyat 
o gazete aleyhine h•r dava mevzuu 
le!kil edebilir mİycli? Böyle b"r da
va açıldığı farzolunsa bikimlerimU: 
bunda bir adamın memleketi men
faati aleyhine menfi bir hareketini 
görürler miydi? Ve böyle bir dava 
Almanyada olduğu gibi bir hafta 
içinde İnta'i oluno.bilir n1iydi? Ve (:z. t 
mit davası gibi bu davanın da ny- 1 
laı·ca formaliteler içine boğularak 
uzaması ihtimft.!ine karşt o netriya
tın verdiği zarar taı."'lİr edilrniş sayı· 
labilir miydi? 

Bundan çıkardığımız netice ,u
dur: Matbuatın hürriyeti ne kadar 
mukaddes ise, zarara uğrayan hak
lano tabnini de o derece mukad
deatir. Ve matbuat yolile ika edi
len bir zararın teıiri ne kadar ça
buk iıe, tamiri de o derece sür'atli 
olmalıdır. Bu iki nokta halledilılik
tea sonra matbuatın hürriyeti bir 
memleket için nimettir. 

Soviyet 
Sistemlerinde 
Tadilat mı? 

• * • 

M. Staline çok mühim ve 
dikkate şayan 

bir natuk sögledi 
MOSKOVA, 6 (A.A.) - M. Sta

line, iktısatçılar tarafından yapılan 

bir içtimada- bir 
nutuk söylemiı

tir. Mumaileyh 
bu nutkunda Sov
yet ıiıteminde 

mühim tadilat ya 
pdaoağını ve bu 
meyanda bilhassa 
5 &'Ünden ibaret 
farzedilen hafta· 
nın ifa olunacağı 
nı, amelenin terfi 
ve terakkil.,,.inin 
komünist fırkası- M. Staline 
na olan intiaapları itibarile değil, 
mesaileri nazarı itibara alınarak ic
ra. edil.eceğiai, amele grupları için 
meı'ul reisler tayin olunacağını ~ 
yan etmit ve mühendislere kartı da
ha hürmetkiirane bir muamele ifası 
lazım &'eldiğini ili.ve eylemiştir. 

MOSKOVA, 6 (A.A.) - Kızıl 
ordunun büyük manevralan Minsk 
mıntakasında başlamııtır • 

ANKARA, 7 A.A. - Büyük M. 
Meclisi baıgün saat 15.30 da Reis 
Kizrm Paıa Hz. nin riyasetinde top 
lanmııtır. Ceza muhakemeleri kanu
nunun bazı maddelerinde yapılacak 
tadilita dair kanun layihasının mü~ 
zakeresine devam olunmuştur. 

Raif Bey (Trabzon), zabıtaca ya
kalanan kimselerin karakollarda 24 
saaı l<almalarırun doğru olmadıim
dan bahsile derhal mahalli sulh mah 
kemelerine verilmeleri mütaleasında 
bulunmuıtur. 

Rasih Bey (Antalya), bilfarz bir 
hırsızlıirıa meydana çıkanlma11nda 
çalınan eıyanın bulunması iç.in poli .. 
se vakit bırakmak lüzumunu ileri 
sürerek 24 saat yerine bir hafta ol-

ması daha mu •af ık olacağdl 
mi,tir. 

Faik Bey ( T ekirdağı), 
adliye nzifeıinin polis ve .İl' 
tarafuıdaa ifa edilmekte ol• 
bunların da dahiliye vekaletİf 
but bulunduğ"unu, bu itı'barll 
nın müzakeresinden evvel bi 
da dahiliye encümeninde t~ 
cap ettiğini beyan ebniı ve ~ 
su ıta bir takrir vermiıtir. cJ 
neffüs için 15 dakika tatil d' 
tur. 

ikinci celse Refet BeJ'İn 1 
tinde açılmrı ise de eksen 
olmadığından Perıembe gü;I 
lik edil mittir. 

Firarilerden biri ölı 
olarak bulundu 

MANiSA, 7 (A.A.) - Manisa hapishaneai firarileıl 
16 seneye mahkUm Manisalı İbrahim dün müsellah olar 
diği Kıkağaç civarında takip müfrezesi tarafından ölü 'i 
istisal edilmiştir. Bu suretle 31 kaçaktan 27 si derdest 
bulunuyor. 

Meşhur üç koşu atı getirili 
lST AN BUL, 7 (A.A.) - At ko,ularındaki muvaffakif 

rile maruf bir zat ahiren Bukreşten 3 atı satın almıştır. Bıif 
dan biri büyük Bükreş Derbi yarışını kazanmış olan parfd 
tur. Brükselde geçen &ene Romanyalı sahibi tarafından 6S 
frankla satın alınan bir attır ki gelecek yarıılarda güzel 1 
celer alacağı tahmiıo ediliyor. Bu üç halisüddem İngiliz ıl 
ayın sonuna doğru lngiliz antrenörü ve cokeyi ile beraber l 
bula gelecektir. Barledok'un Atinada büyük mükafata iti' 
muhtemel dit-. 

ltalga'ga 
Nota 
M. Grandi noktai 
nazannı anlatıyor 
ROMA, 6 A.A. - ltalya büku· 

meti, lngiltere hükumetinden reımi 
bir nota almıttrr. 
Bu notada Hoover 
planı hakkındıı 

Pariste icra edil
mekte olan mü za 
kerat müspet bir 
neticeye iktiran 

etti,ii takdirde baş 
lıca alakadar dev
letler arasında bir 
İçtima 

teklif 
dir. 

yapılması 

edilmekte-

M. GRAN ).)! Hariciye nazı-
ı·ı M. Gı·andi, bir mülakatında hal. 
yanın Hoov.,,. teklifini bütün şümul 
ve vüs'atı ile kabul ebniş olduğunu 
b~yan etmiştir. Bu teklif, ıimdiye 
kadar yapılmıt olan hakikaten amclı 
bir tekliftir ve hemen tatbik edilebi
lecek bir mahiyettedir. Halbuki, Av· 
rupa birliği komitesi projel.,,.inin ta· 
hakkuku pek bati olacaktır. 

M. Grandi, tahdidi teslibat ıncae 
leıi hakkında görütmek üzre M. 
Stimııon'un &'elip gelmiyeceğini bil
mediğini söyledikten ııonra Hoovar 
teklifinin bir hüıoüniyet muhiti mey 
dana getimut olduğunu, tahdidi t111-
libat meıelesinin halli için bundan is 
tifade etmek laz.m &'eldiği ve bu ya
pılmadıkça sulhün daima istikrar
dan mahrum kalacağını beyan et
miıtir. 

M. Mu11olini, Avrupanın yeniden 
İnfa ve ihyası huıuıunun tahdidi 
teslihat ile iktisadi teıriki mesai me 
selelerinin mütevaziyen halline bai
lı olduiu mütaleasında bulurunııJ<ta
dır. Diğer taraftan huıuıi tamirat 
bütçeleri, tavlzatı •ncak aıkttl ma

sarifte yapılacak tasarruflarda ara

malıdır. Hükumet tamirat bedelleri
ni almıyacak, tahdidi teslihat konfe
ranıı için lizım selen teknik istihza

ratı yap"'-ütır. 

M. Grandi ıulhü tarsine matuf 
hiç bir teklif "e te,ebbüsün ftalyan 
hükiimetini muarız veya mütereddit 

bir halde bubnıyacağ"ıru beyan ile 
sözlerine nihayet vermiıtir. 

Sükan var! 
MADRIT, 6 A.A. - Dahi

liye nazırı gece yarısından son 
ra gazetecileri kabul ederek 
bütün lapanya'da ve hatta umu 
mi grevin ilan olunduğu Corog 
na'da da sükun ve asayişip ye
rinde olduğunu söylemittir. 

Eg Almanya 
l/gan ! 

-'---..... --
Hi t 1 er taraftarlan lı' 
yük bir nümayiş y 

• 
StreJman gününde telsİ 
bütün Almangaga gaJI' 

bir hitap 
MONIH, 6 (A.A.) - Dün~ 

zün miJliyetperveı- ıosyalist ,r' 
n, zabıta tarafından HitlerciJıl' ı; 

rargahına kartı yapılan 

protesto için karıııklılrlar çı • teşebbüı etmitlerdir. Hitlercill' 
niforma giymek memnu oldu~ 
Hitl.,,.in natiri efkin olan "VJ 
ehe Boobachter" &'azeteıini 

batacak tekilde ell.,,.de veya ı' 
lerde tafıyorlardı. Hitlercild 
poliı memuruna sopa çekmitlİ 
16 nümayitÇi yakalanmııtır. 

Al manga ugan ! 
BERLIN 6 (A.A.) - Ma~ 

da Streımenn abidesinin küt•ıll 
ufak bir hadise olmuıtur. Hal~ 
kası reisi M. Din&'eldey nutkuııl 
tirip mikrofonun önünden 
davetlilerin locasında oturan ~ 
hıs mikrofona yaklaşarak " 
uyan!,, diye bağınnııtrr. Bu nı 

Cenubi Almanyada telai;ııle nuıl t 
n dinleyenler tarafından 
itidilmiıtir. 

M. Mussolini ve 
ltalyan gençliği 

ROMA, 5 A.A. - M. 
solini pazar gününün büyü~ 
kısmını Italyım gençliğine lı' t 
rebniştir. Tatilleri geçirııt' T 
üzere sahillere ve dağlara d 

den çocuklann 2500 kitililı 
kafilesinin hareketinde b-' 
bulunmuştur.Çocuklar M. fi ge 
solini'nin önünden geçmi~ 
ve mütarünileyhi alkışla 
d~r. Bundan ıonra M. Mu;ô> h" 
nı, 6000 sporcunun geçit ı4 1 I ıninde bulunmuşlardır. Bıı' ~ 
da Duce'yi tiddetle alkıslııf 
!ardır. • çıc 

c 

Kannca hücumll 
ROMA, 5 A. A. - sor' t 

gazetesi, Brescia şehrinin •. i " 
yük bir kanatlı karınca ord" · t 
nun istilasına uğramış oldJ S 
nu ve bu ordunun Dôme ısı 
danı ile civar sokaklannd• lı' tr 
yük siyah lekeler teşkil etli' 
te bulunduğunu yazmakt•Jı 



ıka 
Ekononıi 

Bu işi ancak hükumet 
eli durdurabilir 

Ticaret odası da bunu tekli~ ~
yor; gene her şey suya düştü , 

Vapurcuların Seyrisefaine 
bir hafta evvelden bildirdikleri 
ne nazaran bir aydan beri nasıl 
ıa devam eden Seyrisefain • Va 
purcular ihtilafı bugün nihaye
te ermiş olmaktadır. 

f 
1 

ı 
Maamafih bugün bitmesi la

zım gelen itilaf filen dün neti
celenmi§tir. Dün itilafname [ 
mucibince Karadenize hareke- j 
ti lizım gelen Sadıkzadelerin 
Vatan vapuru hareket etmemit r 
tir. 

Bu vaziyete nazaran bu gün 
den itibaren muvakkat bir müd 
det için Karadeniz hattında 
duran rekabet tekrar, belki da
ha şiddetli batlamış olacaktır. 
Vapur armatörlerinin bu tid- • 
detli rekabet için fevkaladedir. ' 
Son itilafın da bu suretle suya 
düşmüt olması Ticaret odası
nın rekabet hakkındaki noktai 
nazarının haklı olduğunu is
bat etmittir. Odaca lktısat ve
kaletine veril~n raporda deniz 

Ticaret odası reısı Nemli' 
zade Mithat Bey 

rekabetinin ancak hükUmetin 
elile izale edilebileceği kayde
dHmittir. 

Af yon piyasasında durgunluk 

Bankalar afyon üzerine krediyi kesti, 
işin sonu neye varacak? 

Afyon piyasasında son gün- \ amelat müdürü Vedat Nedim 
lerde bir müphemiyet ve dur- Bey dün ticaret odasını ziyaret 
gunluk müşahede edilmekte i
di. Bazı bankaların bilhassa İz. 
mirde ani olarak afyon tacirle
rine kartı krediyi kesivermesi 
afyon piyasasını altüst etmİf· 
tir. 

Söylendiğine göre bankalar 
bu hareketlerine . sebep olarak 
afyon konferansının neticesi
nin malum bulunmamasını ve 
afyon satıtlarınm neticesinin 
müphem olduğunu göstermek
tedirler. 

.. ~u vaziyet karşısında ne dü
tunuldüğünü ihracat ofisinden 
sorduk. Verilen malumata na
zaran İhracat ofisi bankaların 
bu hareketi yapacaklarından 
vaktile haberdar olmuş ve iktı
sat vekaletile muhabereye giriş 
miştir. Ofia ayni zamanda ve
kalete mukabil bazı tedbil"ler 
göstermiştir. Bu tedbirler ve
kaletçe tasnif edilirse derhal 
mukabil faaliyete geçilecektir. 

Yumurta ihracatımız 
Ofisin tetkikatına göre ltal· 

faya yumurta ıhracatımız sene 
den seneye artmaktadır. 1928 
de d"" ·ı ort mı yon 500 bin kilo yu 
murta ihraç ettiğ;miz halde 
~?30 da bu mıkdar 7,459,000 
ıloya çıkmıştır . 

Yerli mallar sergisi 
Ali iktısat meclisi katibi u-m .. N 
umısı urullah Esat ve Milli 

tasarruf ve iktısat cemiyeti mu 

Vilauetlt! 1 

Haşerat kalmadı 
Yalova köylerinde ha
şerat mücadelesi bitti 

Ziraat_ müdürü Tahsin Bey, 
teftitat için Y alovaya gitmişti. 
Tahsin Bey dün şehrimize av
det etmi§tir. 

Yalova kazasında bir köy 
müstesna diğer köylerde çekir
ge ki.milen imha edilmi!tir. 

Meyve kolleksiyonu 
Ziraat müdiriyeti vilayet da 

bilinde yetiten meyvelerin kol
leksiyonunu vücude getirmeğe 
karar vermittir. Kolleksiyon al 
çıdan meyvelerin şekilleri alına 
caktır. 

etmişlerdir. 

Bu ziyaret esnasında San ayi 
de birliği tarafından bu sene 

açılacak olan üçüncü yerli mal 
lar sergisine Odanın sureti işti 

gö
alu

rak ve muaveneti etrafında 
rüşülmüştür. Aldığımız m 
mata nazaran bu sergiye Milli 
tasarruf cemiyeti de muave net-
te bulunacaktır. 

Nurullah Esat Bey Oda nın 
Ali iktısat meclisine ver eceği 

Uf• bazı raporlarla meıgul olm 
tur. 
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Şirketler 

Liman şirketi 
Sermayesini 
Çoğaltıyor mu? 
Dünkü gazetelerden biri Liman 

irketinin sermayesinin 500 bin lira· 
dan 1,5 milyon liraya çlkarıldığııu 
yazıyordu. 

Liman tirketinin geç.en seneki 
h.ey'eti umumiyeıinde tirketin ser
mayesinin arttırılması için Maliye 
veki.leti nezdinde teıebbüıte bulu
nulmaıına karar verilmiıti. Fakat 
bunun için Maliye vekiletinin B. M. 
M. den tezyidi sermaye müsaadesi 
almaıı liznndır. 

Sermayenin tezyidi için yeniden 
çıkarılacak aksiyonlardan lzmir li
man ıirketi 100 bin liralıiuu muba
yaa edecektir • 

Kaçak rakı bulundu 

Denizde: 

Kayıkçllar 

imtihanı 

Sandalcı, salapurgacı gibi 
l deniz •snafı imtihan edilecek 

Yeni belediye kanunu liman 1 
da seyrüseferi temin vazifesini 
ticareti bahriye müdürlüğüne 
vermit ve ayni zamanda liman
da itleyen merakibi sevku ida
re edinenlerin ehliyetname al
malarını mecburi kılmıştır. 

Şimdiye kadar motörlü ve 
buharlı merakibin kaptanlarına 
ehliyetname verilmekte idi. 
Şimdi yeni vaziyet karşısında 
bunun haricinde kalan kayıkçı, 
sandalcı, salapuryacı ve balık 
kayığı dümenci ve kürekçileri
ne imtihanla ehliyetname veri
lecektir. 
Yakında yapılacak olan bu 

imtihanın sual ve tekli Ticareti 
bahriye müdürlüğünce tesbit 
edilmektedir. 

Akdenize çıkıyor 
Limanımızda bulunan San 

Tutkeç ismindeki Amerika de· 
,. niz ticareti mektep gemisi cu

ma günü Akdnize çıkacaktır. 

Bilel ücretleri artacak mı? 
Limanda işleyen merakibin 

fiat tarifelerini tesbit eden ko
misyon bu devrenin bilet ve 
navlun ücretlerini tesbit etmek 
üzere yarın deniz ticaret mü
dürlüğünde ilk içtimaını yapa
caktır. 

Komia yon aırasile Şirketi 
Hayriye, Haliç ve Liman şirket 
leri tarifelerini tetkik edecek
tir. 

Bu defa bilet ücretlerinin tez 
yidini icap ettirecek bir cihet 
görülmemektedir. 

Yunan ı:apuru kurtarıldı 

Cuma sabahı Şarköy ile Ge
libolu arasında İnci.- f:ıumunda 
karaya oturan Yunan bandralı 
Alikos vapuru Türk gemi kur
tarma şirketinin Sezar tahlisi
ye gemisi tarafından yüzdürül
müttür. 

Küçük Haberler 

Bogazlar komisyonunda 
Japonya sefareti müsteşarı 

M. Komabe, şimdiki vazifesine 
ilaveten Boğazlar komisyonun 
da Japon murahhashğına ta
; :n edilmittir. 

iki Amerikan gemisi 
geliyor 

19 tmmuzda limanımızı iki 
Amtorika gemisi gelecek ve 24 
temmuza kadar kalacaktır. 

Üçüncü büro içtimaı 
Muhtelit mübadele komisyo

nunda i~krin sur'atle b;tirilme
si için çok çalışılmaktadır. 

Komisyonda bugün üçüncü 
büro içtima ed~cektir. 

Denizcilik raporu 
Ticaret odası denizcilik ko

misyonu pazar günü bir içtima 
yaparak Ali iktısat moclisine 
verilecek raporlardan denizcili
ğe müteallik olanları tetkik e
decektir. 

Ticaret odası teavün 
sandığı 

Ticaret odası memurları 14 
Temmuz salı günü Odada umu 
mi bir içtima yapacaklardır. 

Bu içtimada teıkil edilecek 
olan Oda tasarruf sandığı et
rafında görütülecektir. 

Oda memurları bir seneden 
beri maatlarından muayyen 
bir miktarı tevkif ederek sandı
ğa terketmektedirler. Sandığıft 
eaaa sermayesini teıkil edecek 
olan bu para J..4 bin liraya ba
liğ olduğu için ilk hey' eti umu 
miye yapılacak gerek sandığın 
te,kilatı, gerek bu paranın İf· 
letilme tarzı hakkında görü
tülecektir. 

Alemdar nahiyesi Müa.kürat inhisarı muhafaza me- ··------------
murlan hali faaliyette bir rakı fabri- te iki kazan, 500 kilo cibre ve 20 
ka11 ve bir iıpirto kaçakçılıimı mey kilo rakı bulrnuılardır. 
dana çıkamuılardır. 

Rakı fabrikaaı Cedikpıqa'da Pa- Ayvansarayda sandalcı Meh 

~I Maarifte 

Yeni ilk 
Mektep 

Nuri Beyin davasına geni bir 
sima karıştı : Zehra ! Bu sene de 18 ilk 

mektep yapılacak 

Sabık Musul meb'usunun metresi katil ı 3 sene evveı mecti•i umumi-

Hacı ile birlik mi oldu? yi vilayet karariıe şehir dahi-

sabık Musul meb'usu Nuri rek 455 inci maddeye göre ce- lint~ 23b ~e köylerde de ! 1 ilk 
Beyin katli hadisesi mahkeme- zalandırılmalarını, çırak Yorgi re ep ınası yaptırılmaga ~a~ 
ye intikal ettiği malumdur. Öğ nin ihmali sabit olmadığ:ndan a~mışhvh~ bunl~r _ayrı ayrı tkı 1 

d ._ · · be t" · · t · t" K b mutea ıde verılmıtti. Mukave j ren ıgımıze göre cinayet maz- raa ını ıs emış ır. arar u I "b" 
1 · ·· ·1 ekt" e mucı ınce bütün bu inşaat üç nun arı arasına yeni bir aıma gun verı ec ır. . 1 

karıfmak üzeredir. Bu yeni h" d sene zarfında bıtmek lazım geli . Yarın aley ıne ava yordu. Halbuki bu müddet bit-
maznun Nuri Beyin metresı · h 
Zehra Hanımdır. İstanbul belediyesi tarafın- tıği alde daha bir çok mekte-

Zehra Hanımın üzerine çe- dan Yarın gazetesi aleyhine bin İnşaatı bitmemiş ve bazısı- 1 

b. d l D na da hiç başlanmamı•tır. j virtmek istediği bir ev hissesi yeni ır ava açı mıştır. ava- • 
yüzünden Nuri Beyle arası açıl ya sebep Yarının sokakta kalan Belediye daimi encümeni bir 
dığı ve bir çok defalar, Nuri bazı hastaları vesile ederek İçtima yaparak bu hususu tet
Beyin katili Hacı ile gizlice gö "yere batsın böyle belediye,, la kik etmiştir. Bu içtimada heye-
rüştüğü tesbit edilmiştir. birini kullanmasıdır. ti fenniye hesapları da tetkik 

Zehra Hacı ile uyuşarak Birinci ceza mahkemesi dün edilmiş, fen heyetinden, maarif 
Nuri Beyin öldürülmesi işini bu davanın riiyetin·e başhınış müdüründen izahat alınmıştır. 1 
teshil etmekl.- an altındadır. ve muhakeme iddia ve müdafaa Henüz hiç inşaatın başlanma- j 
L ~hra cez, • ,ununun 60 ın için ba~ka gi:ne kalmıştır. yan mekteplel"in ana bulunma-

cı maddesi c.daletile 448 inci Cemil Beyin ınuha- dığı için yapılmadığı anlaşıl- : 
maddesine tevfikan Ağır caza mıştır . Bunun bir 5ebep olup 
mahkemesine sevkedilmiştir. kemesi · olmadığı tetkik edilecektir. • 

Hacının muhakemesine 14 h ı · B ı d h ı 1 
Bir tütün satışında i ma ı un arın er a inşasına baş- , 

temmuz salı günü de.,am edile gönilmekle zan altına alınan !anması ve en kısa zamanda ik-
cektir. l" · · 1 sabık birinci ticaret mahkeme- rna ı ıçın a akadarlara şiddetli 
Sabri Bey tekaütlüğü

nü istedi 
Ağır ceza mahkemesi reısı 

iken temyiz azalığına nakledi
len ' • uzun zamandan beri bu 
vazifeı i ifa eden Sabri Bey, 
tekaütlüğünü talep etmiştir. 

Sabri Bey bundan sonra avu
ka.tlık yapacaktır. 

Agopyan Hani faciası 

si azasından Gördes hakimi Ce ihtar ya;>1lmıttır. 
mil Beyin Ağıı· cezada dün mu Bu mekteplerden başka bu 
hakemesine deva_~ edilmiş ve ı' sene şehi~ meclisinde inşasına 1 
geçen celsede mut2hassıs sıfa- karar verı len 18 ilk mektep bi
tile celp~~rin~ karar veril~n Ka 1 nasının da yerlerinin derhal tes 
va_ıalı Huseyın _ve Ne_mlı za~.e biti kararlattırılmıştır. Beledi
Mıthat Beyler d1~l~ndıler. M':'· yenin yeni bütçesinde bu 18 I 
tehassıslar bu tutunl:!rden b!r mektebin de tahsisatı vardır. 
kısmının tozlu ve imhaları la- ~ 
zımgelir cinst en olduklarını Bulgar talebe döndü 
söylediler. Muhakemeye başka Darülfünunumuzda tahsilde 
bir gün devam edibcektir. bulunan Bulgar talebe dün 

Beraet ettiler memleketlerine hareket etmit
tir. 

Soruyoruz ... 
Sık Sık gazetelerde 

okuyoruz: 
- Sustalı çakı ile 

bacağından vurulmuş, za
bıta tarafından hastaha
neye kaldırılıncaya ka
dar çok kan kaybettiğin
den ölmüştür .. 

Fennin ilerilediği hiç 
bir memleketwga şehir· 
de bir vatandaı çakı iltt 
bacağından, k o 1 undan 
wga kaba etinden filan 
vurulduğu için fazla /can 
kaybederek ölmez. He
men polis yetişir; /canı 

durdurmak için gine fttn
nin emrettiği bandı kor, 
tedbiri alır ve garalıgı 
ölümden kurtarır. Bunu, 
Avrupalı her zabıta me
muru bilir. 

Yaralamak ta, gara
/anmak ta fena bir şttg. 
Fakat, bir yaralının bil
gisizlik güzünden ölümü
ne sebebiyet JJermek hiç 
iyi olmagan bir şey ve 
tedbirsizliğin en büyüğü. 

Acaba biz polislerimi
ze bu tedbirleri ne zaman 
öğretebileceğiz ve onla· 
rın bilğisini ne zaman · 
Avrupalı meslekdaşları· 
nın seJJigesine çıkarabi

leceğiz?. 

Bunlar düşünülüyor, 
yapılmak isteniyor v•ga 
yapılıyor mu? .• 

Soruyoruz ... Agopyan hanındaki film işti 
ali faci~ lının muhakemesine 
dün Ağır cezada devam edilmiş 
ve müddei umumilik makamı 
maznunlar hakkındaki iddiana
mesini dermeyan ederek lstel
yanos biraderlerin sadece ih
malleri görüldüğünu kaydede-

Şilede İbrahim isminde biri
ni öldürmekle maznun Hakkı 
Çavuş ve Ahmet, cürümleri sa 
bit olmadığından Ağır cezada 
beraet etmi,lerdir. 

Belediye kımıldandı! 

Bu adam niçin kendi
ni öldürdü? Bu bir sır .. 
Karısına çık her vakitki gibi beni 

selamla.. diyor, arkasından 
tabancasını beyninine sıkıyor .. 

Dün sabah Beyoğlunda Tekke so
kağında G17 numaralı ap~rtımanda 

t ra 1 h•an Bey oturdugu apartı-
o u n d • ba 

1 kapııı önün e agızına ta n-
man n .. B h 
ca sıkarak intihar etmı1tır. u u: 
•uıta yaptığımız tahk:kat berveçhı 
itiılir. 

Ihsan beg kimdir 
Müntehir I!"'" Bey 35 yaıında

d r Firdevıı Hanırn İsminde 25 ya
ı•ında bir kansı, biri seki~, diğeri do
kuz yaşında iki dl! çocugu vardır. 

Bu ailP- bütün yuva ku~anları se
vindirecek kadar çok ~e~ ut ve gı~
t erici bir hayal geçırırlerken bır :ü: bu mes'ut yaşayııı hafifçe sar
san bir bidise olmuştur • 

ihtilas töhmeti ... 
Ihsan Bey Beyoğlu hyınakamlı

ğında vemdardır. Bundan bir sene 
kadar evvel Beyoğlu daireıindeki 
nezafet amcle,inin ki.Hesinden cüz
dan parası diye birer mıkda.r para 
keıilmjf, fakat bil&ha~e bu paralar 
mahalli sarfına ııarfedilrneıniş, kaıa
da kalmıt ve mütemadiyen kasada j 
devredilip duruyormuş. 

lhaan Bey veznedar olduğu için 
dairedeki memurlar daima kendiıin
dan istikraz etmek iıterlenniı, Ih
san Bey de arkadatlarını kırmaz, Bu 
mütemadiyen devredilip duran para
dan arkadatlarına ikraz ederıni1 . 

Teftif ve neticesi ... 
Bu muameleler böyle devam edip 

giderken bir gün birden bire müfet
titler ırelınitler ve veznedar Ihsan 
Beye: 

- "Ka .. yı sayacağız,, derniıleı· 
ve saymıılar, tabii ikraz edilen pa
raları eksik bulmuılar. Ekıik mik
dar 80 küıur liradır. Para ekıik zu
hur edince kasa kilitlenıniı, Ihsan 
Beye itten el çektirilmiı ve sonra Ja 
bu sefffki kadroda açıkta bırakılmıt 
Son aünlerde lüzumu muhakemeıi· 
ne karar verilmit·· 

Veznedarlıktan kasaplığa ... 
lbaan Bey, tanıyanların söylediği

ne nazaran çok halük, çok temiz bir 
zatmıf. Kendiıini itham eden bu le
keden 11yrılmak, kurtulmak, temiz
lenmek iıtiyor ve muhakemesinin 
icrası için iatical ediyormuı. 

Ih.an Beyin kardeti mezbahada 
celep Hüseyin Bey vamuf. Hüseyin 
Bey kardetini Kalyoncuda bir kaaap 
dükkanına kasiyer ve kitip tayin et 
tinniı ve lhıan Bey bu yeni vıuife
si.ne devam etmeğe baılamı,tır. 

intihar .• 
Ihsan Beyin refika11 Firdevs Ha

nmt kocasına çok merbut bir zevce 
ve cocuklarının üzerine titreyen bir 
ann.edir. lhıan Bey de zevcesinin bu 
çok kıyrretli hususiyetine hürmct
kir, bütün minasile bir ev babası· 
dır. 

Bab:ı her sabah evden çıkarken 
anne onu MJkak kapısına kadar teşyi 
eder, sonra da bu teıyiine sokak ü
zerindeki pt"ncereye kotarak tebes· 
ıümler ve selıimlarla devam eder
miş. 

Evvelki gün çocuklar Kaaımpaşa
daki teyzelerinin evine misafir git· 
mişleı·dir. Evvelki gece de karı koca 
mutat me5'ut dakikalarınr yaıayarak 
sabahı etmiılerdir. Fevkalade hiç 
bir hidise cereyan etmemiş, hiç bir 
söz olmamıftlr. 

Dün sabah uyandınca mutat veç
hile karı koca kavaltılarım yapmıt· 
lardır. Saat yediye gelirken Ihsan 8. 
kallmııı, ıriyiruniı, oturduğu daire
nin kapı11na teveccüh etmit, Firdevs 
Hanım kendiıini teıyi ederken, 

- Haydi ıen dön, her zamanki 
gibi pencereden bak, beni selamla 
demittir. 

Firdevı Hanım mutadı veçbile 
pencereye gitmit, kocaıının apartı. 
rnanın cümle kapısından çıkmasına 
intizara baılamış fakat bu 11rada bir 
silih ıeıi itidip derhal ıreri dörunüı 
ve koca.sını kapıntn yanmdaki iıkem 
leye yığılırken ve elindeki tabanca 
düşerken ııönnüı, olduğu yerde ba
yılıp kalmıttır. 

Komşular yetişiyorlar ..• 
Silih ıesine komıular kotmutlar, 

cinrdakiler yetiımitler ve poliıe, 
müddei umumiye haber vermiılı.r
dir. 

Otobüslerin yeni yeni facialara 
sebep olmasının önüne geçiliyor 

işe ehemmiyet verilince aylardan beri sürük
lenen talimatname 

demek bir günde de çıkabiliyormuş r 
Son günlerde vukua gelen 

bir çok otobüs ve otomobil ka
zaları üzerine bir türlü çıkma
yan yeni otobüsler talimatna
mesine dair yaptığımız netri- , 
yat belediyece ehemmiyetle na i 
zarı dikkate a\ınmı,tır. Tali
matnameyi tanzim etmekle 
meşgul komisyon dün sabah 
derhal içtima etmit ve bir türlü 
ikmal edilemeyen talimatname 
yi sür'atle neticelendirmiştir. 

Dün daimi encümenin içtima 
günü olmadığı halde öğleden 
sonra içtimaa davet edilmiş ve 
encümen belediye müdürleri ve 
komisyon azalarının da iştira
kile fevkalade bir içtima yapa
rak ikmal edilen talimatnameyi 
tetkik etmiş ve aynen kabul et 
miştir. Talimatname gecikme
mek için akşam derhal matba
aya gönderilmiştir. Bu ak§am 
tab'ı bitecek, gazetelerle ilin 
edilerek yarın sabahtan itiba
ren derhal tatbikata geçilecek
tir. Uzun zamandan beri bir 
türlü çıkmayan talimatname
nin tatbikından sonra herhalde 
bir çok kazaların önüne geçil
miş olacaktır. Belediye talimat 
namenin tatbikınt teftit için mo 
tosikletli memurlar bazırlamıt
tır. Bu memurlar otobüs it le
yen uzun mesafeli yollarda her 
gün gayri muayyen saatlerde 
teftiş yapacaklar ve talimatna
menin harfiyen tatbikına neza
ret edeceklerdir. 

Talimatnamede çok cezri ve 
esaslı maddeler vardır. Herhan 
gi bir surette olursa olsun bir 
otobüs sahibi talimatnamenin 
bir maddesine aksi hareket e
derse ceza verilmeden, derhal 
faaliyetten ilelebet menedile
cektir. Bu maddelerin tatbikı 

Encümeni aaımıden bir köş 
için yarından itibaren bütün 
otomobil ve otobüs sahiplerin
den talimatnameyi aynen ka
bul ettiklerine dair birer taah
hütname alınacaktır. Taahhüt
name vermek istemeyenlere, ta 
limatnameye aynen riayet et• 
meyeceklerini ifade etmit naza
rile bakılarak seyrüseferlerine 
müsaade edilmeyecek ve elle
rinden ehliyetnameleri ıeri alı
nacaktır. 

Açıkta denize girilecek 
Belediye açıkta denize gir

meğe müsaade etmittir. An
cak ticaret bahriye müdiriyeti 
ile temas edilerek tehlikeli ma
haller tesbit edilmit Ye bura
larda denize girmek menedil
mittir. 

• 
Tebligat yapıldı 

Muayyen mikdardan fazle 
mevaddı müştaile bulunduran 
gaz ve benzin depoları hakkın
da nasıl hareket edileceği bele
diyeden dahiliye vekaletine so
rulmuıtu. 

Bu hususta Dahiliye Veka
letinden cevap gelmittir. Mu
ayyen mikdarlardan fazla m•
vaddı müştaile belediyenin Çu 
bukludaki gaz depolarına nak
ledilecektir. 

l Sirkeci nahiyesi lağvedile
•·ek yerine Alemdar nahiyesi 
tc~is ed'lmi,tir. Yeni nahiye 
Sultan Ahmetteki eski kadas
tro mektebine vskledilmiştir. 

zar mahallesinde lıtifan namında bi- medin evinde de ihbar üzerine 
risinin evinde bulunmuıtur. Memur- taharriyat yapılmıt ve 10 ten.,_ 
lar eve ırirdikleri zaman hali faaliyet ke İspirto bulunnnı.stur. 

Difer taraftar iki yavruıu ile bir 
karıaını ıreçindinnek mecbııriyeti 

i bicareyi düıündürüyormuı. 

Poliı doktoru mahalli vak'aya sal 
mit, müntehiri muayene ebniı ve 
lnırıunun damaktan sirip beyni par
çaladıktan aonra kafa ta11 ile deri 
nin ara11nda kaldığmı teabit etmit. 
müddei umumi muavini Necmeddin 
Bey de defne ruhsat venniıtir. 

Ihsan Beyin intiharının sebebi 
malüm deiildir. Bu aır lhaaa Beyle 

beraber ırömülmüttür. Tahkikat ya
panlar lhaan Beyin açıkta kalmaaın 
dan mütee11iren intihar ettiiini tah 
min etmektedirler. 

Fazla olan k111m hususi su
rette saklanarak satıldığı tak
dirde bedelinin nısfı ceza ola
rak alınacaktır. 

Keyfiyet alakadarlara tebliğ 
edilmiıtir. 



Asrın umdesi "Milliyı:t" tir. 

8 TEMMUZ 1931 
lDAREHANE - Ankara cadde
No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 

<tanbul. 

'I 

• z 

Telefon numaraları: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLER! 
G Türkiye için Hariç için 
ayhiı 400 kurut 800 kuruf 
.. 750 .. 1400 .. 
,, 1400 

" 
2700 .. 

Fıkra 

vanlı Anke t nıunasebeufe H ~kımi_ 

y e ti Milli ye refik imiz b1r fıkra '1<'5 

retmiştir. Kari/er imizi alik.adar ~-

rtfılomızda n iktıbas rdiyorın~.J 

Aşk Nedir? 

- - . 

Müfit bir teşebbüs 

Kadına güzellik lazım mı? 

Karilerimiz dün Milliyetin 
Kağıtçılık itile mefgul olmak 
üzre bir şube açtığı hakkında
ki ilanını her halde okumuılar
dır. Bu teşebbüsümüzün isabe
tini alakadar bir çok zevat ma
ğazamıza gelerek takdir ve tah 

k . Bizim gazetedeki a•k anke- ı kanın _a_şkta hiç rolü yoktur, a- sin lutfünde bulundular. Zaten MilliyL! gazete•i, gençlet-i mera a ~ bb"" ·· 
d · ·· k d tınden ve bu mu··nasebetle ka- ııl rolu muhayyele oynar. biz de kaniiz ki bu teşe usu-ve ihtiyarları Uıunceye sev e en 

bir ankete batlamış: A,k hakkında dm güzelliğinden bahs açılmış- Dedik ki: müzle memlekete hizmet et-
ne düıünürsünüz? tı. - lsbat edin doktor, baka- i miş olacağız. Hükumet_ d~va~-

Gönül itlerinden en çok bahaed~~ İçimizden biri dedi ki: lım bunu! 'ı rine ait kağıt ve kırtasıye ıhtı~ 
edebiya~çıla~dır. .A!'k~t · -~uharr!ı"k - Kadının güzellikten başka -Yalnız bir misal söyliyece yacının Maliye vekaletince dog 
de bu cıhetı pek ıyı bıldıgınden ı • . G ·· d · d - f b ·k 1 dan 
müracaatını bunlardan birine , .• en hiç bi1· şeye ihtiyacı yoktur. Gü gım: eçen gu~ tramvay a gı- ı rudan ogruya_ a rı a ~r. 
yaılısına yapını,. Muharrir soruyor: \ zel olduktan sonra, artık ona \ diyordum. Her ıstasy.ondan yol ı tedarik ve celbıne ve tab ı ışl~
"Atk nedir?,, ve bu cevabı alıyor: yer yüzünde başka tılsım gerek _ cu doldukça doldu. Bır kenarda ri~in de_vlet matbaası?ca ~em'.." 
«Ben kırkından sonra azdım. Bu, sıkışıp kaldım. Fakat bu sıkı§ık . edılmesıne başlanılahberı ka-

mez. k d d a,k değil, azgınlık, azgınlık .... • An- Doktor Remzi Bey: Jık beni cidden güzel bir a ıo t ğıl piyasasına mühim bir ur· 
Gelen evrak geri verilmez ketçi, s~alle~i_?.in hududu içinde do- _ Acaba, dedi, öyle mi zan- la adeta vücut vücude denecek 1 gunluk arız olmuş ve bilhassa 

h 1 10 k !aşmak ıstedıgı halde muhterem mu . b k D • • 
Müddeti geçen nus a ar uru~ h b d 1 k b. nedersı"n"ız?. Bir defa güzellig" i biı· vazıyette ıra t:. ogrusu matbaacılık zarara ugramıt-' • • 1 ata ı, yaşın an umu mayaca ır d - ·ı , Al' dd" ır. Gazete ve matoaa'·a aıt iŞ et 1 1 b lmadım egı s· b ae ın ' çeviklikle, ikide bir dı~arıya fırlıyor, siz na•ıl ö çüyor ve an ayorsu - una memnun o . · tır. ıvas me usu 

in müdiriyete muraca"! edôlir. ' ve muharrir aşk dedikçe öteki az- nuz, ki şu güzel veya bu çirkin Birden bire elim, kadının elıne Beyin fırka grupunda mevzuu 
Gazetemiz ila otlan~ mcs'ul"; ctini gınlıklan b&hsediyoı-. Bu beyanatı dir diyebiliyorsunuz. Birin n be dokundu. Fakat ben kalabalık- bahis olacak takriri yalnız ka-

1 abul etmez. o~u~uktan ·~ı:ıra, içini bu kadnr sa- ğendiğini, bir diğeri hiç te be- tan kadının elini görmüyor- ğıtçıları değil matbaacıları ~a 
r mımı açan bmne rate dıyenlere hay d K .... k naı·iıı beyaz ko- l "k d edecek mesaildendır. 

H ret etmemek kabil değil: Rate olma ğenmiyebilir. Bizim romancılar um. uçu , 'b b.' l' a a a ar l h • b" 
Bugünkü ava saydı daha ne söyleye bilirdi? insan güzel bir kadın tasvir ederler- kulu, tırnakları pem e ır ~ · Filhakikn elden e e. ususı d ır 

- • ancak bu kadar olduğu gibi göıü- ken hemen tarife girişirler: Bu temas vücudümde tatlı bır takım menfaatleri hımaye e ~~ 

ı Dün azami hararet 
26

• nür. "Leylanın uzun kirpikleri, iri raşe dolaştırdı. . memleketin kağıt alış verı~~ 
• asgari 20 dcrtce idi. Bu· Yalnı7., verilen cevapl•r, seksen gözleri, küçük ve ince bir bur- Artık tramvay her tramvay mahdut bir takım anasır ve mu 

gün ruzgar mu!edil poy- yıll ık hayatında aşkı mevzuu gibi nu, kiraz gibi dudakları vardı,, sarsıntısı benimle şeriki cürüm essiseler elindedir. Denilebilir 
h k • etle açık kullanan bit zatJn, hemen hemen aıt· ld km JI • · b. ·· · ı· 

raz, ava e serıy • Halbuki 0··bu""r taraftan Çinli- olmuştu. Sarsı ı · ı, e erımı ki halis Türk ır muessıse e ın-kı inkar ettiğini gösteriyor. Hf"r d h "b" tır. gün deiişen bir macerayı aşk diye de güzeli tarif ederken: "küçü- zın teması d;:ha yakın ve a a den gecen bir sipaı-iş yok gı •

Acelen ne? 
Eskiden dört nala giden bir ı, d 

rabada sür'<1tten başımız ö-
erdi ... Vaktile Sirkeli hayri
enin 38 numar;.lı "Şükran,, 

ı· epurunun sür'•.tir~ herk~ 
,ı ıayran olurd~' i'ot>ııınya vapur 

1 "-. • . :umpanyasmır: ::>ıc· yen> vapu-
, ı ' \t boğazdan ilk geç itin<'. ., per
! 1 ·anelerin yaptığı dalgalar sa
' ıillere vurduğunu İ§iten halk 

J ı kinı;i geçişinde sahillere biri-
! .ip bu görülmemiş şeyi sey
~, rlmişlerdi. .. 

Şimdi otomobil en atağı 40 
1 :ilometre gitmezse tramvay 

IO kilometre yaparsa, vapur 
1 O mil yürürse canımız sıkı
l ıyor ve içimizden: 

- Yahu nedir bu? Öküz a-

' aba11 mı? diyoruz .. 
; 

Cünkü ileriye varmak iste
' Tişimize uyan sürat bindiğimiz 

/ · .eyin sür'atinden fazladır. 
t İnsanlar artık hep daha ıe-

-i olmaya çalı,ıyorlar ..• 
•' ı Dün Kadrköyün<len, Bajlar 

, >aşına giden biT otomobile bin 
ı lim. Ateş gibi bV araba .. Kut 

• ribi uçtuk.. Ve Htydarpatada-
• \ ri demiryolu geçidine geldik 

kabul etmrk, bir nevi inkar değil cük gözlri, kısa ve seyrek kir- atesin oluyordu. Dikkat ettim dir. Se~elerden beri bizi düşün 
ınıdir? Üç asır evvel gele., bir stle- pikleri , yuvarlak bumu ve iri ki, ~.adının bu fırsattan bilisti- dürmeye sevk eden bu amiller 
fi: "Saydolunnıaz bir hi:ı:ıa fikıile d d ki .1 .ı O kadar fade vukua gelen temastan bi-

1
·çinde kendimize milli ve M. il .. .. 1. h'" d.i .. _ 1 u a arı varuı., uer. A 

omrum geç " a · ye ~..m v"r 
0 

- • k d · • gane olmasına imkan yoktu. n bir paye veı-mek niyetindeyız. duiunu, fakat onu kend;,inin de ge- aykırı mıllellere a aı· gı~~ege "b" k d 
çiremediğini yazmııtı. Halbuki onun • lüzum yok. Başımızı çevınp et cak o da vaziyeti olduğu gı ı a Bu maksat ve gaye uğurun a
s?.~ büyük oglu, ;ı:azılarmd" . nak_le_t- ı rafımıza baksak, ~end~ ar_a~ız.: bul tdiyor ve ellerin gittikçe ce ki mesaimizin türk müessisa
tigı dfktan ıozlennde habersız goru- da da bunun bin bır mısalını go sareti artan ve nihayet deraguş tınca himaye mazhariyetinden 
nüyor! . . . . rürüz. Öyle değil mi? haline gelen temaslarına aldı- her halde ümitvarız. 

Anket muharrırıne t:>v5'yemız bu B . h d k.l • l'k rış etıniyordu. 
duı-: Paradan en fazfa bahsedenler U ıza at ora a l erı a a. a-
züı;rürtlerdir. Anlaıılıyor ki aşktan dar ettiği için, az çok edebıyat Artık cesedim tramvayda, ru l l!llml••lll Bu akşam •••lllW 
başk. söz söylemiyenler de buna en la da me§gul olan doktor de- hum cennette, öyle gidiyordum : MELEK SINEMASINUA 
yabancı olanlardır. Bu ezeli muam- vam etti: Birden acaip bir hadise ol-
mayı, daha zivade, zehrini kalb'ne -· Tanıdığım birisi vardır. du. Tanımadığım güzel kadın MARCELLE 
akıtarak, başı önde ve ağzı kapalı Kısa boylu, çirkin bir kadına bir istasyonda indı. Mah~un 
dola4an h•lnki ,,,., ru-iple<e sormalı. .. l _ k .. ) • k l t k. k CHANT AL'in 

F. N. oy e aşı , oy e aşı , o muş u ı, gözlerimle onun gidişini ve ay 
b k 1 b arı l• fakat L-J tt . F kat hay MAXUDİ,AN ile temsil ettig" i ·------······ .. ···-· ... ··-·· .. ·····......... aş a arı una şaş a , DU uşunu seyre ım. a 

Ç k ı • } ben hiç hayret etmezdim. Bilir ret! Ellerimizin teması hala de DO K T O R U N apras e lffie eri misiniz, bir darbı mesel vardır: vam ediyor. Bu nasıl olur? O 
J 2 s 4 5 e 7 8 9 ıo ıı "Gönül kimi severse güzel o- z~man kendime geldim. Titre - S 1 R R 1 

ı Z İ YAN• S 'E M!E R dur . ., yeı·ek, bu gayri kabili izah mu: ' tamamen Frans:zca sözlü 
-A -L- A- • l·A· · -l -E 1\1 • I D ·,.,. . Çir.kin bir_mahl_uk_ '. m. esda ne ammayı halletmek için, gözlerı ' . 

v - 1 - h · d. d. fı" lmi-ıi görecel:sinE. R. 1 ş· alL 8 F- ·Iİİ K 1 A N bıleyım, zekası,_ ıyı ıgı, ~a ut mi yavaşça aşağıya ın ır ım. ·~..;~.--.. -~~-~ -- . . -- -- ·- ·ı -- · - konmması hulasa başka bır ca- O zaman biliyor musunuz ne M ı 1 
A Ş il K '' L İ M F. ı• • ' ' k h · Jsta1ıbul BıM-inci lcra_. emur.u-- .. - .!:'... _ . _ •- .!. - - zibesi ile kendisini, hem de pe gördüm? Almışlık bir i tıyann ., 1 
R ı Y A • 1 L E R f • ? ğuncian: Ahmet Beye yuz beş ~rıı 

kuvvetle sevdirebilir. Zaten en elini okşamıyorınu imişim· vermeğe borçlu Kasımpa~ada muk.m 
8 K A F TR 11 N E. M A sağlam aşk ta, yaratılan aşktır. Tramvayın o kalabalığında yal Ayşe Sıd,ka hanımın mahcuz olu!' 

7 C .• i 
0

J S A N i Vl A N En devamlı izdivaçları yaşatan nız ellerim mi, l>i:uat ben de al- Kasımpaşaoa Tahta kadı mahallPsı
E L A •• il E • f _L ·A kuvv.et, atk m_ ı zannede._rs __ iniz __ ? danmıştım. O ihtiyar kadının nin Tahta kadı ıoköğında ed<i ve ye-

H k k '- k d d ll · · b. ··dd t ni (3) numaralı ve temamına dokuz M 1 N A R -E • ·E-~ A N .a. ı atte ..,,z_ a 111.a gorun u- buruşuk e erını ır mu e ne 
1 

h 
_ Üz lira kıymet t&kdir o unan anc-ı A R • L1A. -Z • L a -T- A gu manzarası!~ degıl, fakat bu kadar sevdim ve okşadım, hem ~in dörtle üç hissesi açı~ ~rtırmaya 

---=ı-- ----ı- -·. ···--;;- manzaranın mızacımızda husu- de candan.. 1 vazedilmiş 31 7 / 931 tarıhınde şart-
ıı L F A Z A N • • B S le getirdiği tahavvül sııikasile Haydi bakz.lım, şimdi gene namesi divar.haneye talik edılere~ 

Dünkü şeklin halli bağlanırız. siz kadının güzel!iğe ihtiyacı ol 10. g 931 tnrihıne müsadif p~zartesı 
1 

2 
1 4 1 

• 
7 8 t 1'1 11 İzahat ehemmiyet peyda e- duğunu iddia edin, durun! Be- giinü saat on dörtten on altıya kadar 

d b d " "l Beyog-lunda l.tanbul b. •tinci icra • dı.nce, bı·z de daha ziyade alaka nim de id iam u ur: vevı en 
1 1 

k 
1---1-4""-1-....; dairesinde açık arttn ına ı e salı aca 

ile dinliyorduk. Doktor devam §eyin hiç hükmü ve rolü yok- tıı·. Artırmaya iştirak için ?< 10 te: 
• etti: tur, fakat muhayyelemiz ona is ıninat r.kcas: alınır müterakım vergı 

ı ,·attık. .. Geçit kapalı.. 
8 . \ . 

Şimdi timendifer itlerini, 
• • • 

· ınanevra ihtiyacını, istasyonun • • 
, ~ ııareket memurlannın aldırma- • ,_,_,_B_ı.:•-ı--ı 

, mazhğını huaba katıorz ve bu • • 1 
J :ı-~~1 ceçidin ne kadar müddet kapa- - • - ~ 
' lı kalabileceğine dair insaflıca 8 il - • 

r bir müddet söyleyin! B - -. -
l .' Bu suali, o geçidin ~lıp ka- • - • -~ - - - - -- -
1 ı1 ' panmsama kanpn en büyük 8 - - - - ~1- • 

ı ı memura da tevcih ederim.. Bu 11 ~"-!.....:....:......ı_:.......:.:::ıı..::•:.:.....ı-1 
1 kapalı kalma müddeti, diyelim 
' ki, beş dakika sürsün ... Bileme 

• ;ı din yedi dakika ... Haydi sekiz 
ı dakika! Olm,,dı on dakika! .. 

Daha bilemedin .. on iki dakika 
caba sile on bet dakika!.. 

Hayır efendim ... Tam yirmi 
ı 1 dakika kapalı durdu ... Elimiz

de saat mi yok! Başımızda akıl 
mı kalmadı! .. Yokaa içimizde 
ınsaf mı tükendi? ... Bir şehrin 
yegane işlek Anayolu böyle 
yirmi dakika kapalı tutulur 

• I mu? .. 

1 ~ İş güç sahibi adamlar, has
.~ talar, yorgunlar, vapura yetiıe 
, cek, evine gidecek velhasıl bir 
ı ayak evvel yürüyecek, adam, 

araba, otomobil ve otobüsü 
böyle hesap$ız kitapsız, aykı
rı bir geçitte yirmi dakika bek 
!enir mi? .. 

Acaba bu işi yapan memuru 
1 yirı ıi dekika değil, evinin ka-

Yeni şekil 
Soldan sağa 

1 - Semavat (6). Gök yüzü (4). 
2 - Kalemden çıkan (4). Nefes 

(6). 

3 - Çiçek (3). Zamir (3). 
4 - Meçhul değil (5). Saçaız (3) 

5 - Hicap (2). Noksan değil (5) 
6 - Altın (3). Alçak, ıefil (S). 
7 - Tatlı deıiil (3). işçi (5) 

8 - Bir ırk (3). Katran (4). 
9 - ş .. irin yazdığı ( 4). 

10 - Kavi (6). 

11 - Yıldızlar (7 ). Renk (2). 

Yukardan aşıığı 
1 - Kamer (2). Bir şairimiz (6). 

2 - Olü degil (3). Nota (2). 
3 - Meyva ( 4). Sır (3 ). Oturu

lacak yer (2). 

4 - !.anın doğduğu tarih (5). 
(5). Dağ değil (3). 

5 - Lüzumlu (5). Beyaz (2). 

6 - Yıldızlar (5). Birdenbire (3) 
7 - Hastalık (5). Su (2). 

8 - Zinet (3). Çoban ismi (5). 
9 - Meyva (4). Kumaş (5). 

- A§kı yaratan insanın gö- tediğimiz güzelliği verebili- ile beleıliye resimleri ve vakıf ica~:•İ 
zü ve kalbi değil, beyni daha yor. arttırma bedelinden verilecek ve' a-

SEM le tarihinden itibaren işleyecek bu doğrusu muhayylesidir. Ma§U- gibi rusum milştcr!ye aittir. J:'akları 

Ist. Limanı sahili sıhhiye 
nıerkezi baş tababetinden: 

Kapalı zarf usulile 50,000 kilo ÇUBUK KÜKÜRT a[ı
nacakhr. münakas1 günü 18 Temmuz 931 tari;ıin~ .!°fü~_adif 
cumartesi günü olarak tespit edilmiştir. Taliplerin KUKURT 
hakkındaki şartnameyi görmek üzere her gün G ılata Kara
mustafapaş 1 sokağında merkezimiz l•vazım dairesİr!;. ıı~}ir~
castları. Münakasaya iştirak edilmek üzre ıne?.kür KUi<UR f 
için münakasa kanunu mucibince hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını müııakas:t günü salt 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve mezkiir saatte komisyonda lm!u 1malıın ilan 
olunur. 

Pendik · serom 
müdürlüğünden: 

laboratuvarı 

( 440 Baş) Dana münakasası 

tapu sieiller;Je sabıt olmıyan ıpotek
li alacaklılar ile diğer alakadarlaun 
ve irtifak b~kkı sahirlerinin bu bPk 
larını ve hu!usile faiz ve meıarife ait 
olan iddialarını iJtin l •ırihinden itiha 
ren 20 riin içinde evri'>kt ır.ü~bitel~· 
rile bildirmeltri IRzımdn·. Aks_ı tök~~r 
de hakları tPpu sicillerile sabıt olmı
yanlar salış bedelinin paylaşma~ın .. 
dan hariç, kalırlar alikadarların ıcra 
ve ifli\1' kanunıı nun 11!) uncu mad
a.csi h~lin-,üne göre le\ fiki haı-ek~t 
etmeleri ve daha fazla ma1Umat vt 
tafsilat almak isteyenlerin 930-670 
dosya numarC'l~ile m<'muriyetimize 
müracaat etmeleri il~n olunur. 

Sultan Ahmet Sulh Mahkem•si 
1 inci Hukuk Hakimliğinden: 

Müddei Fuat Sait Be~in müddei
aleyh Samat'yada Sanc~ktar Hayret
tin mahallesinde Sulumanashr cad· 
desinde '"21" numaralı hanede mu
kim Ömer Tanlavi efendi aleyhine 
ikame olunan fekki haciz davası üze 
rine cttri muhakemede müddeialeyh 
Ömer Tantavi efendi namına jfi.uen 
vaki kbligata rağmen gelmediğin

den bu kere hakkında adi giyap ka
rarı tastirine karar verilmit ve mu .. 
hakeme de 21/91931 tarihine müsa
dif Pazartesi günü saat 10,30 talik 
kılınmış olduğundan yevmi muay• 
yende eelmediği takdirde giyaben 
muhakemeye devam olunacağı be
yan ve ilan olunur. 

r 

pısında ~ dadika bekletseler, 
İçeri girdiği zaman kapısını 
ıııeç açana ağzına geleni söyle 
mez mi? Biz de zamanın hiç te 
mi kıymetini bilmiyoruz. 

10 - Antikalann bulundugu yer 
(4). Parlamak (6). 

Pendik serom darUlistihzarı için mübayaasına lüzum goru
len 440 baş yerli ve yerli kırım danası kapalı zarf usulile 
12 temmuz 931 tarihine müsadif pazar günü saat on dörtte 
ihalesi icra olunmak üzere münakasaya konulmuştur. Şart
namesini görmek istiyenler her gün pendikte mlicssea: mü· 
dürlüğüne müracaat eylemeleri ve münakasaya iştirak etmek 
isteyenlerin de yevm ve saati mezkurda Fındıklıda Güzel 
aaıı'atlar ekademiai dahilinde yük11ek mektepler muhasibi 
mes'ullüğünde müteşekkil mübayaat komisyonuna müracaat 
eylemeleri. 
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Ben bunu gördükten sonra 
bu ışe karışanların hala: 
• l:..rişır rru .z /ı mak -:uduna ah~stt 

gıd~n> 

Sözün!in 'ôylendiği zamanı 
yasadığına kani oldum.. Bun
ar hala Romanya vapurunun 
ıkardığı suları sahilde seyre-

de.•ler olmalıdır ... Öyle olma
;a!ar bir ana caddeyi yirmi da 
:ıka kapalı tutmazlar .. 

Dün bir İngiliz ;;azf:tesin
d!n Öğrcııdim. Bir tayyare sa
~lte 380 mil yani 630 kilomet
re sı..ir'at yapını~ .. Elli dakika-

11 - Beyaz (2). Kır çiceği (4). 

da lstanbuldan Ankaraya gide 
bilecek. .. 

Berfin ile Hamburg arasında 
pervaneli bir şimendifer işli
yor ... Saatte 260 kilometre ya
pıyor ... İki saatte Ankara .. 

Bize gelince; Haydarpafa ge 
çidinin bir tarafından öte taı-a
fına yiı·mi dakikada geçebiliyo 
ruz .. Allah in1ana bir kere: 

- Yürü ya kulum! demesin 
yoksa ... Aalim Allah sür'atten 
başı döner ... 

f'ELEK 

Balya Hukuk hakimliğinden: 
Balya . Kara aydın şirketi nakli

ye müdürü Nuri Bey ile zevcesi mü
zehher hanım beyninde mütehaddis 
boşanma davasının gıyaben icra kılı
nan muhakemesinde: boşanma se
bepleri olarak gÖ•terilen mahrem ha
diseler mumaileyha Müzehher hanı

mın hukukuna müeıser eörülmü1: 
ve ikametgahının meçhul bulunma
•ından dolayı isticvap edilememiştir. 
Kendiıince malum olan bu hadiseler 
hakkında on gün zarfında mahkeme
ye cevap verilmediii surette aükU.tu 
vaki dahi takdiri deli.ilde nazarı tet
kik ve muhakeme7e alınacağı ilanen 
bildi..ilir. 

TASHiH - Dünkü nüıhamızda 
müntetir 

UGUR GİŞESi 
ilirunda 1 l İnci tertip biletJerinin 
her gİtcden vvel müşterilerinin e
mirlerine amade bulundurduğunu ya 
zılacak iken sehven (her ı:iıeden eh
ven) ıeklinde yazılmııtır. Tashih o
lunur. 

Dr. CEVAT KERİM 
CİLT ve ZUHREVİ 

haatabklan 
' '•~aloglu, Siırena Hty apartımanı 

TeL 20679 

Üsküdar ikinci Sulh Hukuk Mah
kemesinden: 

Bulğurluda üç Pınarda hanesinde 
sakin iken vefat eden merhum Tel
e raf müdürü Lebip Beyin kanaı 
Hüsniye hanımın Emvali menkulesi
ne mahkemece vazıyet edilmiştir. 
Müteveffiyeden alacaklı olanlarla 
borclularm bir mah ve veraset id
diasında bulunanlarında üç ınah zar 
fında vesaik ve senedatr kanuniyeJe
rile birlikte Ü sküda.r ikinci Sulh 
Hukuk Mahkemesine müracaat eyle 
meleri ve aksi takdirde kanunu me
deninin ahkamı mahsusası tatbik o
lunacağı ilan olunur. 

Üsküdar Hale sinemasında 
Ceıair sefahathaneleri mü
messili Mariya Jakobini. 

Harik Hayat Kaza ve Otomobil 
Sigortalarınızı Galatada Ünyon hanında kain 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 
Türkiyede bilafasıla icrayı mu1mele etmekte olan 

aa 

UNVON 
\:umpanyasına bir kere uğramadan sigorta 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 2002 
yaptıi'-

' 

3 üncü Kolordu 
ilanları 

157,000 kilo ot aleni mü
nakasa suretile &ahn alına
caktır. ihalesi 26 temmuz 
931 saat 17 den 18 ze kadar 
icra olunacağından taliplerin 
fartnamesini görmek üzere 
her gün öğleden evvel ve 
münakasaya ittirak etmek 
için de vakti muayyeninde 
teminatlarile birlikte komis
yona müracaatları. 

*** 1900 çeki odun aleni mü-
nakasa suretile satın alına
caktır. ihalesi 26 temmuz 
931 saat 15,5 dan 16,5 ğa 
kadar icra olunac:ığından ta
lıplerin fartnamesini görmek 
üzere her gün öğleden evvel 
ve münakasaya iştirak etmek 
için de vakti muayyaninde 
teminatlarile birlikte komis
yonumuza müracaatları. 

• * * 
400,000 kilo odun aleni 

münakasa suretile satın alı
nacaktır. ihalesi 26 temmuz 
931 saat 15 c!en 16 ya kadar 
icra olunacağından taliplerin 
şartnames'.ni görmek üzere 
hergün öğleden evvel ve 
ıı:ıünakasaya iştirak etmek 
için de vakti muayyeninde 
teminatlarile birlikte komis
yonumuza müracaatları. 

* * * 
Çorlu ve Tekirdağ kıtaatı 

için c·ns ve mikdarları ile mü
rakasa şekilleri ve ihale 
günleri ve tarihleri aşağıda 
yazılı iki kalem sade yağ 

münakasaya konulmuştur. 
Evsaf ve şeraitini anlamak 
isteyenlerin her gün ve mü
nakasaya iştirak edeceklerinde 
aşağıda yazılı günlerde ve 
saatlerde Çorluda fırka sahn 
alına komi!>yonuna müraca
atları ilan olunur. 

Çorlu için 7200 kilo sade 

yağ 27-7-931 pazartesi saat 

15 te kapalı zarf 

Tekirdağ için 9,600 kilo 
sadeyağ 27-7- 931 pazartesi 
saat 1 Ste kapalı zarf 

K. O. kıtaatı ihtiyacı ıçın 
168,000 kilo odun a!eni mü· 
nakasa suretile satın alına

caktır. ihalesi 2-8-931 saat 
16 da icra kılınacağından 
taliplerin şartnamesini gör
mek üzre her gün öğleden 

evvel ve münakasaya iştirak 
etmek için de vakti muayye
ninde teminatlarile birlikte 
komisyonumuza müracaatları. 

(61) 

K. O. kıtaatı ihtiyacı için 
268,000 kilo odun aleni mü
nakasa ile satın alınacaktır. 
ihalesi 28-7-931 saat 17 de 
icra kılınacağından taliplerin 
şartnamesini görmek için her 
gün öğleden evvel ve müna
kasaya iştirak etmek için de 
vakti muayyeninde teminat
larile birlikte komisyonumuza 
müracaatlar'. (62) 

• • * 
K. O. kıtaatı ihtiyacı için 

280,000 kilo odun aleni mü
nakasa suretiie satın alına

caktır. ihalesi 2-8-931 saat 
15 de icra kılınacağından 
taliplerin şartnamesini gör
mek üzre her gün öğleden 

evvel ve münakasaya iştirak 
etmek için de vakti muayye
ninde teminatlarile birlikte 
komiıyonumuza müracaatları 

(63) 

THEO REPPEN 
VAPUR ACENTASI 

~a°:ci:~ııANKARA 
vapuru limanımızda olup 
temmuzun 8 ve 9uncu günleri 
Anvers, Roterdam, Hambura
ve İskandinavya lim mları için 
eşyayı ticariye tahmil edecek· 
tir. Tafsilat için Galatada 
Frenkyan hanındaki acenta
lığa müracaat. Telefon Bey
oğlu 2274 

VELi ZADE VAPURLARI 
KARADENiZ POST ASI 

S • vapuru 
amı 9 temmuz 

Perşembe at~:!. 
Sirkeci rıhtımından hare
ketle mutat iskelelerine uğ-

rıyarak Rize'ye 
avdet edeceefr. 

azimet, 
Yük ve 

yo:cu için Sirkeci, Alaiye 
hanındaki acentaLğına mü
racaat. Telefon: bt. 980 

NAiM VAPURLAR! 
lzmir postası 

Haftalık lüks ve sürat postası 

ADNAN 9 v.;:~:uz 
Perşembe f~n:e c:~ 
lata rıhtımından hareketle 
\loğru İzmi're ve pazar günü 
lzmir' den lstanbula hareket 
eder. Tafsilat için Galata 
gümrük karşısında Site Fran
se2 hanında No. 12 Acanta
aı: Şarl Sumaya müracaat. 

Tel. B. O. 1041 

Istanbul Belediyesi 
ilanları 

Sarayburnu Park gazınoıu bir 
sene müddetle puarlıkla kiraya ve• 
rilecektir. Talip olanların pazarlığ• 
girmek Üzere 639 lira teminat akçe
ıile beraber 9 T-muz Perıernb< 
eünü saat On befe kadar Dalıni En' 
cümcne müracaatlan ilin olunuı·. 

• * * 
Eminönü Belediye Müdürlüğün· 

den: Batı bot bulunup daireye teS' 
lim edilen bir reis keçinin bir hafta 
zarfında ıahibi miracaat etmediği 
takdirde bilmüzayede satılacağı ilan 
olunur. 

• * 
Sıhhati Umumiye muhafazası unı 

nında kuduz tehllkeıinin önil alın
mak üzere sokaklarda batı bo' g .. 
zen ta11melı ve taımaıız köpekler jt .. 
laf edileceğinden köpek sahipleriniı• 
mıntakaları Belediye tubelerine mü
racaatla köpeklerini kaydettirip nıı
mero almaları ve iıbu numero ile 
boyunlarına tBlma ve ağızlık takma• 
ları ve başı bot olarak sokaklara bı
rakılmaması ve baıı boş olarak bı
raktıklan takdirde •okak köpekleri 
misilli itlif edileceği il&n olunur. 
~~----~-~~~----
---•Daima ___ .. 

DOKTOR SANDOW 
FRUCHT SALZ 

meyva tozunu kullanınız. 
Hazim makineniz kronomet
ro gibi işleyecek, İNKİBAZ 
ve BASURDAN kurtula
rak~ıoır. 

DİKKAT! --1111 
Ademi iktidara 
GLANDOKRATİN 

'.\lcıhur ı~··ıle"• r Brom :-;cqıı · 
.ırt ve . ·rcinat:h'in ınlihirn kt·Şli · 

diı. Te>iri lat·ı ve •eridi·. l lc 

eczanede Uuluıur. Topt.ı., • ı tı~ 

yeri Z.4..\1 \ ' <CZl dcpo<uJ•• 
l•ıanbul. llalıçtkapı Tram av cnJ 

de i 1 uı u ' l{) ku u ~ı 

Perte,·niyal vakfından: 

Köprü ba?ında Valde hanı t. huıı· 
da 7 No. Pastacı dükkônı üç • ıı• 
müddetle müzay deye vazedilmı1 
ve bedeli müzayede haddi layikınd~ 
görülm_eyertk bir h•fta müddeti• 
tenıdidınc ke>.rar vcı-ilmi1 olduğuı1~ 
dan isticara talip olanların yevO 1 

müzayede olan ~ehri halin On birİı1" 
ci Cumartesi :ünü saat On altı) ' 
kadar lstanbul Evkaf ımıdiriyttiıı~• 
Pcrlcvniyal \tttkfı idaresine veya. icb 
r E ncü1ttenine müracaat elmel~~~ 
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Dört cana kıyan ve babıaliye 
de'hşet saçan bir facia. 

\Politika 1 
! (Başı 1 inci sahifede) 

. (Başı ı inci sahifede) ı şilik kafiledeki kadının sağ ~ya ve lutfu talile bu otomobil ci
gün müddetle polis altıncı şu- ğı bileğinden kırılmış, ç~ug"._11 nayetinden en ucuz kurtulanın 

· k b ti k zm sag ayagı bu yavru olduğu anlatıldı Ham besi seyrüsefer idaresıne ay- aşı pa amıf, ı 

d tt. · t• diz kapag"ından kopmuş, kaldı- mal Hüıyinin de yarası hafifti. 
e ırmış ır. . d. ·ı · d d · ec1·1d· h · Otomobilde sakatlık... rımm üzerine ve bı~ a ım ~ erı- o a te avı ı ı ve epaı ye.-

Emin Vafi Bey dün otomobi- ye düşmüş, s~I ayagı da dız kıı. tmldı. 
li ile yanında Hollandalı bir zat pağındaki derıye mer~ut olar~~ Tahkikat ••• 
olduğu halde Ankara caddesin- kopup sallanmış, magazarun.o- Tahkikat yapılırken diğer ta 
den geçerken Ahmet Halit kü- nünde oturan hamal da behn- raftan da müddei umumiliğe 
tüphanesi önünde birden bire den yaralanmııtır. haber verilmişti. Müddei umu
otomobil sakatlanmış ve maki- Orada hadiseyi bütün feca~- mi muavını Necroeddin Bey 
nenin tamiri için otoroobil ar- tile. gör~n~er.. del'~al otoroobıl doğru~a Eminön~ poliş m~rke
ka tekerlekleri Cağaloğlu yo- sahıplerının uzerlenn~ ~blmış- zine gıderek tahkikata vazıyet 
kuşunun alt başındaki kaldırı- lar ve kaçmalarına mam olmak etti. 
ma dayanacak şekilde ve ön için tutmuşla~, di.ğer tarftan da Aradan bir saat geçroiıti, ko 
tekerlekleri Hilmi kütüphane- kazazedelnerm. ımdadın,a koş· ı pan bacak hi.la kaldırım üzerin 
sine müteveccih bir tarzda ge- muılerdrr. Polısler vak a ~a- de duruyordu. Bir buçuk saat 
riye itilerek yürütülüp durdu- halline roaa~eı~f on ~§ dakıka sonra seyrüsefer memurları ve 
rulmuş ve roakine açılarak sa· sonra. gelebılmışlerdır. . seyrüsefer mühendisi geldi. Ka 
katlığın !etkikine ba§lanmıştır. Facıadan sonra uazıget... za vaziytinin krokisi çizildi, 

Olüme doiru... Faciadan sonraki vaziyet bacak kaldırıldı. 
Bu esnada Babıali caddesin- taıvir edilemeyecek kadar feci Kazazedeler kimlerdir? 

elen Ankara caddesine doğru idi. iki ayağı birden kopan kn Kazazedelerden kadın tütün 
·ı 1 b. k dın ve yere oturmuş, kopan bacağını inh' ·baı· ı eilemekte o an ır a ısarı cı ı mağazaaı satıı 
bir kız ve bir de erkek çocu- gösteriyor, memuru Hüseyin Haki Beyin 
ğundan müteşekkil üç kişilik - Bunu babama gösterme- zevcesi F atroa Zehra Harum-
b. k f B k fi Ba yin, müteessir olur diyor, bir ır a ile varmış. u a 1 e - dır. 
bıali camiinin köşesindeki kıv- elile de yerdeki parçalanmış et- · İki ayağı kesilen kız Ankara 
rlmda duran dondurmacının ö- lerini topl;ı.maya çalışıyor, ve d D 1 D · il a ev et emıryo arı memur 
nu .. nde durup bı·rel' dondurma fotografmı almakla meşgul ga- I d b. 

arın an ır zatın çocuğu ve 
Yemr.Ier, sonra Metanet h. uru- zetecilere: F z h H ·v atma e ra anımın hemşire 
fat do .. ku"mhanesi önündeki kal- - Resmimi almayın benim, d • za esi Suzan Şükran Hanımdır 
dırım üzerinde aşağı doğru yü- çimdiklerim sonra sızi .... Diye ll d d E k k 

d 1 yaşın a ır. r e çocuk 
ru·'yüşe devam etmişler ir. yalvrıyordu. Ayağı kırı an ka- F z h atma e ra Hanımın oğlu 9 

Bu üç kişilik kafile kaldırı- dıncağız: yaşında Mahmut Kıimildir. 
mm sonuna vasıl oldukları za- - Yavrularım, evlatlarım Hamına! Babıalide çalı•an 
man tamir edilmekte olan oto- diye canhıraş feryatlarla istim- N. d T ığ eli Hüseyindir. 
mobili görmüşler, yol ağzı da dat ediyor, erkek çocuk korku F 

f atma Zehra Hanımın, Şük-
orada bir az bozuk olduğu için dan nutku tutulmuş, etra ına 

d f ranın vefatından haberi yoktur 
bir otomobil kazasın an tevak- bakıyor, çığılık feryat ve igan 

1 ed ve mütemadiyen: 
ki edilmek üzere karşı yüreklerin tahammü eme-
tat·aftaki Hilmi kütüpha- yeceği bir mertebeyi buluyor; . -ş· Ad~ kıbezım ... Bana emanet-

" l k k d f tı. ım ı n annesine, babası-nesının onune geçmege te- sahne bakı amayaca a ar e- d 
1 • kü d na ne erim. Diye dövünmekte •ebbüs etmi•lerdir. Hi mı ·· • ci bir manzara arzediyor u. 

T ' f d ve mütemadiyen: 
tüphanesinin alt tara ın a ve Sıhhi imdat ... Ş"k 1 . . . ku 

k 1 - u ran nası , ıyı mı, r-
kütüphaneye ait olan apa ı Herkes gözü yaşlı, hınçkırık 

k h tulacak mı? Diye sormaktadır. 
mağazanın önünde de i i am• lı bir vaziyette kazazedelere im 
mal oturuyormuş. dat etmek istiyor, fakat vasıta-

Bu üç kişilik kafile kartı kal- sızhk içinde kıvranıyor, 
dırıma geçip te aşağıya doğru - Ah .... Linçetmeliydi bun. 
teveccüh ettiği esnada otomo- ları. Neden yapamadık diye söy 
bilin sahibi Emin Vafi Bey dı- leniyorlardı, 
şanda direksiyon tarafından Kaldırım üzerinde çığlık, e
içeriye doğru temayül edip bir nin devam ediyor, herkes şaş
şey Yapını~. Otomobilin sağ ta- kına dönmüş, bir adım ileride 
rafında H~llandalı olan zat o- kopmuş duran bacağın üzerine 
turuyormuş, söylenildiğine gö- bir kağıt kapamayı, hiç olmaz. 
re de bu Hollandalı zat otomo- sa o fecaatin görülmemesini 
bilin marş denilen aletine do- temin etmeyi bile kimse düşü-
kunmuş. neroiyordu. 

Otomobil "vites" üzerinde Bu esnada polisin imdadı sıh 
duru!ormuş. Bu alete dokanır hi motosikleti yetişti. Evvela 
dokanmaz bu lüks spor otomo· iki bacağı birden kopan yavru. 
bili olanca süratile yerinden fır yu alıp motosiklete koydular, 
lamış ve bir ok gibi Hilmi kü- Afiyet yurduna götürdüler, 
tıiphanesine doğru atılmıştır. sonra da ayağı kırılan kadın, 
Kazayı hisseden Emin Vfi B. daha sonra çocuk ve hammal 
hemen yerden otomobilin üzeri Afiyet yurduna nakledildiler, 
ne fırlayıp direksiyonu kırmak polisler de geldi, tahkikata baş 
istemiş, fakat muvffak olama- !adılar. 
mış, mukadder olan feci kaza H t h d asa ane ~ ... 
vukua gelmjş, katil otomobil o Hastahanede kızcağıza der
esnada lam kapalı mağazanın hal ameliyat yapıldı. Derinin 
önüne gelmiş olan yukarıda tuttuğu sol ayağı da kesildi, 
z~krettiğimiz üç kişilik kafileyi fakat kızcağız kurtulamadı, a
hır top gibi önüne almış ve 0 • meliyattan sonra çok yaşamadı 
lanca kuvvetile dıvara çarproı9- ve bu facianın ilk kurbanı ola
tır •. 

Facia .. 
Bu sademe neticesinde üç ki-

~---

rak öldü ... 
Kadının kırık ayağı sarıldı, 

çocuğun başı muayene olundu 

Gazetecilere malumat 
vermiyorlar ... 

Gazeteciler vaziyet hakkında 
malumat alabilmekte çok bü
yük müşkülata duçar olmutlar
dır. Hollandalı zatın ismini öğ
reı;ımek kabil olamamış, Müd. 
deı umumi muavini Necmeddin 
Bey de: 

- Otomobilde bir de Hol
landalı varmış. Tahkikat yapı
yoruz. 

Cümlesinden başka bir şey 
söylememiştir. 

Polis te sanki "esrarı aliyei 
devlet., mevzuu bahis imiş gibi 
kaza etrafında malumat ver
mekten çekinmiş v~ gaz ~tecile 
re müşkülilt çıkarmaktan geri 
durmamıştır. 

Şahitlerin kanaati ... 
Vak' ayı gören, hadiseyi bü

tün fecaati ile müşahede edEn
ler otomobilin dışında duran 
Emin Vafi Efendinin kabahat
li olduğunu, otomobili · onun 
kulla,ndığıru ve onun hareket et 
tirdiğini söylemekte, Hollanda 
lı için de: 

- Türkçe konuşuyorlardı. 
Herhalde Hollandalı olmaya
cak, maamafih o içeride oturu-

Mllliytl'in tejrlkası: 13 j Efendisinden çaldığı kağıdr bu 

n-
0. / , !K ı-~ ~u;a~~;a~:'d:zat~l1~eri titreye-

?.! , .... ~ Piıdişah bu ıayanı dikkat ve-
~ .... e s~kayı bir ~üddet evirip ç~r-

- _ .---~ dı. Sonra agzmdan çıkan sozler 

bir korku ihtiyarını elinden al- gibi görünmedi. Kaşları çatıl- F ettahı b~~lu. bir .bd'adğ tedpesdin-
mıstr. dı. den esen ruzgar gı ı on ur ~· 

- Söyle bakalım. Getirdiğin - Bu hareketinle Efendini .- Düşı;nanlarımız'.n. aleyh!-
haber nedir? ele vermiş oluyorsun. Böyle bir mızde vakı olan tahnkatmı bı-

f' ettah adeta istemeye iste- hareketin cezası nedir bilir mi- ze ihbar etmen muvafıktır. Fa-
meye: sin? kat, Sadrazaro aleyhinde ihba-

- Efendimiz dedi. T esadü- F ettahın yüreğine iner gibi ratta bulunman da affolunmaz 
fen Zatı Şahan'eleri aleyhine oldu. Korktuğunu belli etme- bir c~r~mdür. ~aşını ~u~tar
tertip olunan mel'unane bir sui meğe gayret ederek yutkundu. ~ak ıstıyorsa~ gıt efend~nın e-
!rast keşfettim. _ İrade Efendimizindir de- vınde otur. Lazım oldugu za-

- Söyle ... di. Bendeniz bir sui kast b~beri man biz seni çağırtırız. 
Padişah muhbirin yüzünü i- aldım. Mahza kendime bir vazi Paditah bir el işareti le F et-

yice görmek ister gibi biraz ye- fei ubudiyet bildiğim için Zatı tabı huzurundan çıkarttı. 
rinden kıını!dadı. ,• Şahanelerine haber verdim. Haremağası geniş salondan 

Fettah kahvede şahidi oldu- Hayatım Padişahım uğurunda ayağı birbirine dolaşarak g~ti. 
ğu içtimaı birkaç kelime ile an- fedadır. Vazifemi yaptıktan Padiph Arabın arkasından 
!attı. sonra gözüm arkada kalmadan bir müddet bakıp düşündü, son 

- Oraı;I; kimler vardı? giderim... ra: 
_ Hepsini tanımıyordum. - Peki söylediklerinin doğ- - Şayet bu herifin getirdi-

Yusuf Paşanın Kadri Beye e- ru olduğunu nasıl isbat eder- ği haber doğru ise İbrahim B. 
rnirler verdiğini işittim. Başka sin? meseleyi bize haber vermekte 
bir isim de geçmedi. - Yusuf Paşa kahvede iken geç kaldı. 

Fakat Padişah bu ifadeyi iyi yere bu kağıdı düşürdü. Dedi. Davut Pua korkarak 
kar~ılamadı, vey;ı karşılamış Fettah birkaç hafta evvel cevap verdi: 

ti/alinin müthiş günlerinde ki
minle çarpışıyorsak, gene on
larla çarpışıyoruz. 

HALKIN HAKEMLlÖ l 
Halkı hakemliğe çağırıyo

ruz. Halk terbiyesinin ve şuu
runun ilk kademesi, hiç olmaz
sa, ana siyasette dost ve düş
man sallarım biribirinden iyi 
ayırmaktır. 

Halkı hakemliğinde muvaf
fak kılmak için boyuna mazi· 
den bahsetmeğe mecburuz. 
Ma~i, irtica değil, tarihtir. 

lzmir'in Yunanlı kalmasını 
istiyen bir adam, on sene için
de bugünkü iktidarı istiyecek 
ve arıyacak kadar vatanperver 
leşemez ve halkı arkasma tak
mış gibi görünemez. 

Bir millet, kurtulmaktan 
pişman olamaz. 

Meijrutiyet ve mütareke 
mazisi, onun içinde yaşamış, 
müsbet ve menli çalışmış olan 
lar öldükten sonra, şimdiki kry 
metini kaybedebilir: Bu mazi
nin şimdiki kıymeti, bugün iş 
vereceğimiz, iş emniyet edece
ğimiz, vaziyleye koşacağımız 
insanların seciye ve sicilleri
nin mükemmel bir dosyası ol
masıdır. 

Bu dosya önünmüzde iken, 
ne sallanmızın içinde, ne de 
dışında aldatılabiliriz. 

Yer yüzünde en az değişen 
1!'ahliik, rü§t yaşından sonraki 
ınsandır. 

Falih RIFKI 

Galatasaray 
tayyaresi 

Bir müddet evvel Galatasaray li
sesi talebesi atelye dersinde küçük 
ve motörsüz bir tayyare yapmışlar· 
dı. Dün hu küçük tayyarenin Mal
tepede bir çok meraklı ve fen adam
larl huzurunda tecrübesi yapılmıf ve 
tayyare ıs metreye kadar yüksel
miıtir. Genç mekteplilerin bu mu· 
vaffakiyetleri ~ayanı takdir giirül
.müştür, 

Yıldırım iki kişiyi 
öldürdü 

BOZDACAN, - Geçen gün tar 
tada çalışan kad~n ameleden bir grup 
yolda tiddetli bır fırtınaya tutulmuş 
ve bir bağcı evine iltica etmi~lerdir. 
Bu sırada eve yıldır~m düşmüş, a
meleden iki kız vefat etmiı, 11 ka
dm muhtelif yerlerinden yaralan
mış ve cümlesi baydmışbr. Bu sıra
da beraberlerinde bulunan bi .. mer
kepte mürt olmu~tur. ...................................................... 
yor, oiı' şey yapmıyordu demek 
tedirler. 

Gene şahitler otomobildeki-
lerin iki kişi olmayıp üç kiti ol

. duğunu ve bunlardan. birisinin 
halk üzerine tabanca teşhir ede 
rek kaçtığını söylemektedirler. 

Fakat polisler ve ala-
kadarlar gazetecilere ma· 
Iumat vermemekte ısrar 
ettikleri ıçın daha fazla 
malumat almak kabil olamamış 
tır. Polis raporunda da yalnız 
Emin Vafi Efendinin ismi var
dır. 

- Efendimiz, belki maluma 
tı yoktur ... 

- Çok haris bir vezir devlet 
için ne kadar muzırsa fazla ca
hil bir vezir de o nisbette mu
zırdır. 

Padişah elindeki kağıt par
çası üzerine yazılmış olan keli
meleri tekrar tekl'ar okudu. Bu 
kağıtta bir sürü isirnler vardı. 
Padişah düşmanlarının kimler 
olduğunu öğrenmişti. 

- Çabuk git, Yusuf PB.§ayı 
bul. Derhal gelsin. İbrahim B. 
hakkında ne yapacağımızı son
ra düşünürüz. O son günlerde 
evlendi değil ıni? 

- Evet Efendimiz. Bir haf
ta evvel Yusuf Paşanın kerime 
sini aldı. 

-Yaaa ..• 

Abdülhamit meseleyi birdenbi
re anlamış gibi oldu. Bir kadı
nın muhabbetini kendi şahsi se
lametinin fevkinde tutmak ka
dar hamakat olmaz. Emrimizi 
derhal. 

Davut Paşa derhal fU yolda 
bir roubakeme yürüttü: Yusuf 
Paşa her halde evinin etrafına 

azııar 

Feysal Hz. Aşka dair ne d.üşunüyorsunuz? 
(Başı 1 inci sahifede) 

protokol umum müdürleri hazır bu
luııınuılardll'. 

nız .•• 
(Başı l inci sahifede) 1 mal Nadirden istimdad;ı mc-c

bur oldu: 

Mecliste 
Durun bakayım ilk sualiniz 

neydi? 
- Aşka dair ne dütünüyor

sunuz .... 
Başladr: 

- Hadi clbir!;ğile bir cevap 
bulup verelim ... 

Nüktedan ressam, küçük bir 
tebessüm arasında işi halletti: 

--Cevabı hazır, ben evliyim 
dersiniz ... 

Bürhan Cahit Bey bu buluşu 

ANKARA, 7 A.A. - Kral Fey
sal Hazretleri bugün Millet Meclisi
ni l<OJrİf ederek Reiı Vekili Viuıf 
Beyle idare amirleri tarafından kar
şılanmıı ve bir müddet iıtirabatten 
sonra Riyaıeti Cümhur locaımdan 
Meclis müzakeratmı yarım saat ka
dar dinlemiıtir. 

Gazi orman çiftliğini 
ziyaret 

- Atka dair ne düşündüğü
mü size hulasa edeyim: Bence 
aşk, gençlikte ruhi, orta yaşta 
adali, ihtiyarlıkta marazi teza
hürler gösteren leziz bir hasta
lıktır. 

1 

beğendi: 
- Evet azizim, işte ceva

bım: Ben on bir senelik evli
yim! 

ANKARA, 7 A.A. - Irak kralı 
F eyıal Hazretleri maiyetlerile bir
likte saat 17 de Gazi orman çiftliği
ne ııiderek bir tenezzühte bulunmuş 
)ar ve Marmara köşkünde çay içmiş 
lerdir. 

Irak sefirinin ziyafeti 
ANKARA, 7 A.A. - Kral Fey

sal Hazretleri şerefine saat 20,30 da 
Irak sefiri tarafından Ankarapalasta 
bir alqam ziyafeti verilmiş ve ziya
feti 22,30 da bir ıuvare takip etmiş· 
tir. 

Ziyafet ve ıuvareye dün akflUllki 
zevat davetli idiler .. 

Bir bataklık 
kurutuluyor 

MANiSA, - Palamut det"eai ci
varındaki büyük bataklığın kurutul
maıınna baılıınmııtır. 

" Ali Sihhat Şurası 
ANKARA, 7 - Ali Sthhat Şura•• 

ayın on betinde burada toplanacak
tır. 

Liselerde imtihanlar 

Başlangıcında en yüksek de
recei harareti gösterir, münte
hası diğer hastalıklar gibi ev
vela tatlı bir nakahet ve sonra 
tabii bir süktinettir. 

Aşkı hissedenler, çok roes'ut 
insanlardır. Fakat onun mün
tehasına koşanlar bal peteği 
etrafında yol arayan kanncalar 
gibi, erittikleri gayenin ağdalı 
saadeti içinde boğulup gider
ler. 

Bu haatalığm en büyük ilicı 
zaroandır .. Zamanın unuttura
mayacağı aşklar o kadar nadir 
dir ki zikre değmez. Bunun ha 
ricinde planotik aşklar da ola
bilir. Bunlar bazan bütün bir 
ömrü doldurabilirler. 

- Sevmekten mi, yoksa se
vilmekten mi zevk alınınız? 

- Şüphesiz ki asıl zevk ve
ren sevmektir. En büyük heye
canı sevilirken değil, sever
ken hissederiz. Sevilmeğe ge
lince o bilakis sevmek kudreti
ni azaltır; hatta biraz gurur ve 
rir. 

- En büyük aşkınız? 
Bu sualin, büyük aşk oyun

larında haklı bir şöhteri olan 
"Serap,, müellifi üzerinde bu 
kadar şaıırtıcı bir tesir yapaca 
ğını ummuyordum. Bir bayii 
düşündükten sonra nihayet Ce 

Devamlı aşka inanır ·mı
sınız? 

Buna da biraz müphem ce. 
vap vermeği tercih etti: 

- Muvaffakiyete erişen aşk 
!arda baka tehlikeye düter. 

İmtidat eden aşklar, daha z' 
yade hasret ve hicranla yürü 
yen aşklardır. 

- Niçin seversiniz? 
- Bütün uzuvlarımızm ay· 

n ayrı ihtiyaçları vardır. 

Gönül ihtiyacını da doyura
cak aşktır ve sevmek zevki, 
manevi ve adali zevklerin en 
yükseğidir ... 

Sevmesini bilen insanlar, en 
derin mahruroiyetler içinde bi
le olsalar gönüllerindeki sevgi, 
onları mes'ut etroeğe ki.fi ge
lir .... 

Yalnız, şurasını da söyle
yim: atkın asıl zevki, sevginin 
sonuna vanncaya kadar geçen 
heyecan yolundadır. Münteha 
hiç bir ~ey ifade etroez .. 

Ben eminim ki Bürhan Ca
hit Bey atka dair bildiklerini 
ve dütündüklerini değil, ancak 
söyleyebildiklerini, daha doğ 
rusu aöylemeğe mezun olduk
larını söyleroişti: bütün evlile 
gibi ..• 

M. Salahaddin 

Maarif vekaletinin tensibile 
bu sene hususi roekteplerin bir 
kısmınm mezuniyet imtihanh
n • Pertevniyal - lisesinde ya-
pılmıştır. Bu liseler Darüşşa

faka, F eyziye ve Hayriye lise
leridir. İmtihanlara Darüşşafa
ka lisesinden "36" efendi işti

rak etmiş, ve 27 si doğrudan 

doğruya mezun olarak "9" ef. 
di birer dersten ikroale kalmış 
trr. Haber aldığımıza göre hiç 
bir lise bu niııbet üzre mezun 
talebe vermemiştir. Buna naza 
ran Darüşşafaka lisesi diğer li
selerden daha ziyade muvaffak 
olmuıtur. 

~ayıtnt hayret \C nevicat bir makırıe saye~indt: )'.Ol'llkl::ır. rnektepliler. 
acemiler ve alelumum herkos istedtğl zaman kolaycı resim çekebillr. 

Türk 
Yalnız 7 

1
. 
ırası 

Görünüşte bir cüce, fakat kabiliyette bir dev 
4X6 l 2 lik tabii bir film, hepsi muvaffak 

Kongre .. 
Vefa idman Yurdu Umumi ka

tipliğinden: 

olarak size 16 ADET FOTO verir. Me· 
safe, diafragm ve saireye lüzum olmaksızın 
makine düğmesine basar basmaz rasim çe 
kilmiştir. 

Klübümüzün senelik konl're&İ bu ! 1 ZEiSS İKON BABY BOX 
Cu .. ,a günü 10 temmuz 931 de top
lanacağından bilümum azanın mez-· ı 
kur günde saat 9 da Kadırgadakı 
klüp merkezinde hazır bulunmalarr 1 
rica olunur. 

Makincsile çocuklarınızın tatil p;ünleriııi şen· 
!etiniz. Makinenin teşhiri ve hususi türkço 
briı;ürü fotografçılıjl;a ait bilumum :.arı, 
mağazalarında bulunmaktadır. 

ZEISS IKON'un fotoğraf makinelerine 
se:-.li \'C sözlü sinema makinelerine nektt:P 
ler içın projeksiyon aletlerine, emııı•. r · 
litleri ve ten\'irat liimbaLırına dair IH n · ı 
kataloglar için lstanbul'da Dilsiz zade hanın",• 
24·27 nurnamlı JACK ROTTE 'ili· Q 

idarehanesine müracaat edilınesi. 

66 
nedir? 

Posrakutusu !mnbııl 114. 

Yaz mevsimi için 

BEBEK'te 

Kiraht lalı 

lstanbul Betinci icra Dairesin- 1 
den: Mahcuz VI' furuhtu mukarrer 
Makap, zımba, tel keımejie ve kapa· 
mağa mahsus makine, kaı·yola som-1 
yası tellerini yapmağa mahsus maki 
ne vesair diğer makineler 11/71931 . 
tarihine mÜ'.•uıdif cumartesi günü ıa
at 12 den itibaren Galatada Perşem-
be pazarında yemenici ıokagmda 65 Dalyan önUnde Salp Bey 
""maralı fabrika darununcla aatılaca yalısı möbllall olarak ki· 
ğında" talip olanların mahallinde ha I ralıktır. Darunundakllara 
zır hulur.maları ilan olunur. ..... müracaat 

gözcüler koymuştu. Eve arzu e mek için başını önüne eğdi. 
dil-medik bil' misafir yaklaşın- - İbrahim Bey Saraya gel-
ca bunlar koşup dakikasında diler mi? 
Paşaya haber verirler, o da bu - Hayır Paşa Hazretleri .... 
suretle ba,ının çareııine baka- Malum ya, o şu aralık yeni 
cak vakit bulurdu. Onun için güveği girdi. Yeni evliler öyle 
ziyaretine gayri resmi bir şekil kolay kolay meydana çıkmaz. 
vermek ve Paşanın evine müm !ar. Bahusus Kerime Hanıme
kün mertebe nazıı.rı dikkati cel· fendi gibi son derece hasna bir 
betmeden gitme!c lazımdı. 1 zevcey~ malik olursa .... 

Davut Paşa Sadrazamın ko- Sadrazam lbrahim Beyin sa-
nağından epey uzak bir nokta- raya gelmediğini işitince bir az 
da saray arabasından inip ko- cesaretlendi. 
nağa kadar yaya gitti. Bir az - Zatı Şahanenin emir ve 
sonra sadret konağına girmiş- fermanlarına her an itaate bazı 
ti. rım. Şimdi gidiyorum. 

Bu beklenilmedik ziyaretçi Saray uzaktan beyaz bir küt-
odasına girdiği zaman Sadra- le halinde görününce Davut Pş. 
zam kendini tutamadan hayret ile bir arabada giden Sadraza
le haykırdı. mınnefsine olan itimadı yavaş 

- Sizi evimde gÖl'mek umul yavaş zail oldu .. Saray kapıla-
madık bir şeref böyle... r1 İçeri giren arabanın arkasın-

Davut Paşa e:;rarengiz bir ta dan kapandığı zaman Yusuf 
vuda gülümaedi. Paşa kendini biı· zindana gir-

- Bu şeref daha büyük bir miş zannetti. 
şerefin mukaddimesidir, dedi.. Gül tarhları arasından geçe
Zatı Şahane benimle beraber rek Serhafiyenin peşi sıra gi
derhal saraya gelmenizi emir derken bili ihtiyar susuyordu. 
ve irade buyurdular... Huzur odasına gitmek için 

Yusuf Paşa heyecanını gizle- pek iyi bildiği koridorlardan 

geçerek mermerlerden sanki ye 
ni açılmıı bir mezar serinliği 
intişar ediyor gibi idi. Sırma 
işlemeli kırmızı perdeler arasın 
da kendini bekliyen roeçhul ve 
korkunç akibete doğru yürüdü. 

İbrahim Beyin kendisini he
nüz ele veı·memit olması muh 
temeldi. Binaenaleyh padişa
hın gazehinden korkmağa ma
hal yoktu. Hata paşa hüsnü 
tahminde daha ileri giderek pa 
dişahın ekseriya olduğu gibi, 
kendisini sırf devlet itleri hak 
kında malumat istemek üzere 
huzuruna çağırdığını düşünü
yordu. Maamafih nede olsa bir 
kaç dakika sonra şüpheleri za. 
il olacaktı. Huzura pervasız bir 
tavul'ia girecek ve korku asarı 
göstermeyecek olursa bu mÜş· 
kil vaziyetten daha kolay sıyn 
lacağı muhaklrnktı. Yok olmaz 
sa bir çok ecdadı gibi o da ce. 
surca ölecekti. 

Yusuf paşa hükümdarı hu. 
luskarane bir lavurla selamla. 
dı ve nefes alrnağa cesaret e
demeden konuşmasını bekleili 

( Bitmı-di) 
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cı..-.... .AT.A• •-AH'T'l'lo"~lll.·H~N' 

Eyi ve tam bir $ihhat için 
muntazam bir hazi.ııı !azimdir. 
Tatli müleyyin ve taami litü, 
olan Eno's "Fnıit Salt"· size 
bnnu temin, uıideyi takviy~ 

ve barsaklari tanzim eder.' 

(stanbul evkaf müdür
~üğünden: 

Madde 1 - Bahçekapıda Dördüncü vakıf hanın birinci 
atında ve elyevm Ziraat bankaaının tahtı işgalinde bulunan 
{ 9. 10. 12. 13. 14. 15. 17. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25) No. 
• dört odanın müddeti ican 931 aenesi mayıs gayesinde 
bitam bulduğundan te.ıimi tarihinden 932 ıenesi t(frİniev

ııeliııia befinci gilnllne kadar .kiraya verileceğinden kapalı 
ıari -ıile Jauiranm on dok- giıtüd.. t_,zun 
birinci cumuteai g6nG .. at on bete kadaT mllııayedeye ko
ınalmattur. 

Madde 2 - alipJer müzayede ve münakasa ve ibaıle 
'lWDllDUD onuncu maddeli mncibince teklifnamelerini bir zarf 
lerununa vaıı ve temhir ve Gzerine isimlerife ıöbretlerini tahrir 
!Cerek mezkür memhur zarf ve (676) lira mıktarındaki te
mnatı muvakkate makbuz ilmühaberi veya ayni ınıktarı 

ıabk Banka kefaletnamesile diğer mlihürlli bir zarf deru· 
ıuna vazedilecek ve mazrufun üzerine teklifnamenin bu ma

'ıallin talep ve i•ticarına ait olduğu işaret olunacaktır. 
Madde 3 - Milzayededen akdem teminatı muvakkate 

ruretinde ve ikinci madde mucibince ita olunacak mıktano 
>edeli ihale on gün zarfında müddeti icara ait mıktarı ihale 
iı.zerine teminatı kat'iyeye iblağ olunacaktır. 

Madde 4 - Talipler müzayedenin yevm ve saati icrasın
lan mukaddem iıbu zarf bir makbuz mukabilinde Encümeni 
dare riyasetine tevdi edilecektir. 
M~dde 5 - Talipler vakıf akarlar idaresine mürac:ıatla 

.ımumi şartnamenin bir suretini alacaklardır. Dahili müza
ede olanlar tarafıncan işbu şartname münderecatı temamen 
.abu! ve ziri imza kılınarak baladı ikinci mı:ldede muhar· 
er teklifname ile birlikte membur zarf derununct mezkür 
ırtnameoin de konulması lazımdır. • 

Maarif Vekaletinden: 
Orta tedrisat beden terbiyesi muallimi olmak isteyenler 

çio bu Eylüliln birinci salı glinil Istanbul Kız muallim mek
!binde bir imtihan açılacaktır. 

Maarif Vekaleti, bu imtihanda muvaffak olup ehliyetname 
!anları lüzum gördükçe orta mekteplere beden terbiyesi 
ıuallimi tayin edecektir. Ancak bu ebliyetnameli muallimlere 
tla tedrısat cnektep!erinde istihdamı icap etmediği zaman 
k mektep mual imEğinde tekrar kullanabileceklerdir. 

Tam devreli lise ve muallim mektebi mezunlarından olupta 
O den a,ağı 45 den yukarı olmayan ve ahvali sıhbıyesi mü
ait bu'unan taliplerin tasdikli evrakı müspite ve sıl haat ra
orlarile fiş ve fotoğraflarını arzuhallerine raptederek niha
et Ağustos ipticlasına kadar Vekalete müracaatları ilan 
'lunur. 

komprimelcrini 
bulundurunuz. 

Sıhhiye Veka'.etinin ruh- Soğuk algınlığı, nezle 
satı resmiye:ile imal edi-

len lu kompr;ıneler baş ve diş ağrıları 
gibi h:ıstalı 
rın en biri 

ilacıdır. 

[Emlak ve Eytam Bankası ilanları f 

Pazarlıkla satılık emlak 
Esas 
. 55 

78 

214 

215 

216 

110 

Mevkii ve nevi 
Ketenciler Tahtakale caddesi köşede 2 No. 
iratlı arsa (halen sebzeci ve ciğercilik edi
liyor.) 
Kandilli 
arazi 

Mezarlık sokağı 23 N. 36 dönüm 

Kandilli Mektep sokağı 25 No. 49 dönüm 

Kıymeti 

4.900T.L. 

1.275 

arazi ·1. 730 
Kandilli Meıarlık sokağı 26 No. 50 dönüm 
arazi 2.000 
Kandilli Mezarlık sokağı 27 No. 70 dönüm 
arazi 3.525 ' 
Büyilkada Rıhtım caddesi 26 No. iki odayı 
havi dükkan (mesken de olabilir) 2.400 

151 • Büyükada Nizam 34 No. maa oda dükkan 2.000 
169 Ayazağa Hacı Osman bayırı 13 No. gazi-

no ve 14 dönüm arazi 4.940 
226 

232 

236 
237 

244 

245 

247 

260 

Laleli Balabanağa mahallesi bozmacı han so· 
kağı 2 No. arsanın 7/8 hissesi 218 
Kumkapı Baklalı Kemaleddin mahallesi kü
çük lanğa sokağı 37.39 No. arsa 
Rumelikav:ığı Dere caddesi 51 No. han~ 
Laleli Balabanağa mahallesi Bozmacıban so
kağı 1 No. arsa 
Yeşilköy Sevketiye mahallesi Salih Ef. rn
kağı 19 No. arsa 
Yeşilköy Şevketiye mahallesi Bulvar so-

360 
350 

110 

736 

kağı 20-22 No. arsa 1.768 
Laleli Balabanağa mahallesi Derbent soka-
ğı 3 No. arsa 350 
Yeşilköy Şevketiye mahallesi Salih Ef. 'so-
kağı 15 No. arsa 1.877 

Balada yazılı emlak peşin ve taksitle satılıktır. Taliplerin 
ve bu bapta fazla malümat almak istiyenlerin şubemize 
müracaattan. 

• * • 
Pazarlıkla Satılık Çiftlik 

Küçükçekmecede Ali Bey çiftliği civarında ·Turan çiftliği 

bedeli peşinen veya mukassaten tesviye e :ilnıek üzere pa
zarlıkla satılacağından taliplerin 22-7-931 tarihine kadar şu-
bemize müracaat eylemeleri. · - --------- ·~~--~~-~~-

Kars Vilayetinden: 
Ardıhan yalnız Cam yolunda 14/ 200,21/ 900 231461 25-500 

ci kilometrelerinde vaki 12; 00 18/ 00 24/ 00 66/ 00 metre ~·k 
lan ve 24,373 lira 18 kuruş bedeli ketifle kazık ayaklı ahşap dö
tetneli dört adet köprülerin yeniden inşası 29/ 6 931 tarihin<'en 
itibaren yirmi gün müdetle ve kapalı zarf uıulihi münakasaya 
vaz'ınll karar verilmistir. 

1 - Ehliyel vesikalarını haiz olanların münakaaa 9eraiti u
mumiyesinin birinci ve ikinci maddeleı·inde yazılı vesaikın mü· 
nakaaa gününden laakal sekiz :gün evvel Vilayet Nafıa Bat 
Mühendiıliğine tevdi etmeleri. 

2 - Münakasa tafsilatı proje ve şartnameler ıureti musad
dakaları Nafıa Ba, Mühendisliğinden alınabileceği. 

3 - Münakasaya ittirak edeceklerin münakasa ve ihale kaı.u 
nile şartname ve tafsilatı daireıinde hazırlayacakları teklif mek 
tuplarını tarihi ihale olan 19-7-931 pazar günü saat 15 ten evvel 
Vilayet Daimi Encümen riyasetine vermeleri ve müt~hit fen 
memuru it hususunda müteahit derecesinde mıul olduğundan 
mukavelenameyi müteahhitle beraber imza etmesi li.zımgeleceği 
ilin olunur. 

IST ANBUL YILA YETİ 1 
DEFTERDARLIK iLANLARI 

lstanbul Vıliy~ti Emvali metrüke kaleminden: 
SATILIK EV HİSSESi, 15/1 No. Mıımbane caddeııi, Ar

ııaav öy, Boğaziçi aağ tamı kal Y · vereıeıi ve Adale 
Yokoviç ev bahçesi, sol tarafı 2 harita No. abare ferağ olu
nan bahçeli ev, arkası Cemal Bey arsası, cephesi Mumhane 
caddesile çevrilmiş, } harita No. üç katta 9 oda, mutfak, 
kömürlük, 2 bela ve terkos suyu tertibatını havi maa bahçe 
1116 buçuk ar~ınlı evin 8 hisse itibarile 3 hissesi satılıktır. 
Mezkiır hissenin bedeli 8 sene ve 8 taksitte verilmek şartile 
tahmin edilen kıymeti 2703 liradır. Satış açık arttırma; 27-7-
931 pazartesi günü saat 15 de Defterdarlıkta (M-335) ·-

Ankara Nümune hastahanesi 
Baş tabipliğinden: 

Hastahanenin 1 Ağustos 931 tarihinden 31 Mayıs 932 
tarihine kadar on aylık ihtiyacı olan 250 ton kok kömürü 
kapalı zarf usulile 8 temmuz 931 tarihinden 30 temmuz 931 
tarihine müsadif perşembe gilnü:ıe kadar münakasaya konul
muştur. Talip olanlar yevmi mezkürda teminatlarile birlikte 
hastahanede müteşekkil komisyona ve şeraitini öğrenmek 
için de Istanbul s·bhat ve İçtimai muavenet müdürlüğiine mll
racaatları ilan olunur. 

Tayyare Cemiyeti 
1Laleli Apartımanları İdaresinden: 

------~ - - -

Fenni bilumum otomobil 
döşeme atelyesi 

boyası ve 

Bey oğlu Ahmet ve Resul 
• 

Ihsan 

M. M. satın alma 
komisyonu ilanı 

Eskişebirde yapılacak bir 
askeri inşaat kapalı zarfla 
mnnakasaya konmuştur. İha
lesi 16 temmuz 931 perşem
be giinü saat 14 te eskişe
birde 4. K. O. Satın illma 
komisyonunda yap~lacaktır. 
Taliplerin şartname ve ke
şifnamesini a'.mak üzre te
minat ve teklifnameleri~· le 
birlikte mezkur komisyona 
müradatları. (420) 

* * * 5 temmuz 931 tarihinde 
ihale edileceği ilan edilen 
beş ton mazotun beher kilo
suna verilen dokuz kuruş 
fiat haddi itidalde görülme
diğinden ihalesi 12 temm!JZ 
931 pazar günü saat 14 de 
yapılmak üzere talik edilmiş
tir. Daha aşağı fiatla talip 
olanların şartnameyi fındıklı
da heyetimizde görmeleri ve 
ihale saatinden evvel temi
natlarile birlikte hazır bulun-
maları. (443) 

•• * 
Ordu ihtiyacı için yerli 

fa brik a 1 ar mamulatından 

60000 metre boz renkte 
kaputluk kumaş kapalı ~arf
la münakasaya konmu~tur. 
İhalesi 25 temmuz 931 cu
martesı günü saat 14 de An
karada merkez satın alma 
komisyonunda ) ' apılacaktır. 
Taliplerin şartname dmak ve 
tekliflerini vermek üzere te
minatlarile lıirlikte ıoezkür 

komisyona mliracaatları. ,,. ,,. ,,. 
Ordu ıhtiyacı için yerli 

fabrikalar mamulatından 24380 
kilo yün çorap ipliği kapalı 

zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi ~6 temmuz 931 
pazar gilnli saat 15 de An
karada merkez satınalma ko
miıyonunada yapılacaktır. Ta
liplerin ıartname Llmak ve 
tekliflerini vermek ilzere te
minatlarile birlikte ıııezktr 

komisyona müracaatları . 
"' ,,. ,,. 

Ordu ihtiyacı için yerli fab
rikalar mamulAtmdan 1 
adet dlSkme soba kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. )ha
lesi 25 temmuz 931 cumar
tesi gilnli saat 15 de Anka
rada merkez satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır, Ta
liplerin f&rtname almak ve 
tekliflerini vermek lizere te
minatlarile birlikte mezkür 
komisyona müracaatları. 

* * • 
Ordu ihtiyacı için yerli 

fabrikalar mamülatından 625 
buçuk ton çimento kapalı 
zarfla münakasaya konmuf
tur. İhalesi 29 temmuz 931 
çarşamba günü saat 15 de 
Ankarada merkez sabnalma 
komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin ıartnameyi görmek 
üzere Fındıklıda heyetimize 
ve tartname almak ve tek
liflerini vermek üzere temi
natlarile birlikte mezkftr ko
misyona müracaatlan. (445) 

• • 
'~ MiLLiYET,, 
Kağıtçılık kısmı 

Milliyet, 1 Temmuzdan itibaren bir kağıt
çılık şubesi açmıştır. Memlekette gazete ve 
matbaa kağıtları il! levazımının celp ve teda
riki için müracaatlerim'.zin keyfiyet v~ mah;
yetini gazeteci ve matbaacı meslekdaşlarımız 
pek ala bilirler. Bunu, teşebbüsümüzle memle
ketin ve meslekdaşlarımızın nef'ine halledece
ğim:zi ve her halde kendilerine nafi olacağı
mızı ümit etmekteyiz. 

Lüzumu kadar fedakarlık ve bir az da ce
saret ederek işe başladık. Ticarethanemizde 
gazete ve matbaa kağıtlariyle her nevi tabı ve 
teclit levazımını mümkün mertebe stok bir 
halde bulunciuracağız. Piyasaya rekaöet için 
değil müşterilerimize hizmet için fiatleri mute
dil ve teminatlı siparışlerde tediyatı müsait 
bulunduracağız. 
' Mağazamız Ankara caddesinde Milliyet 
binası ittisaliodedir. 

Ist. Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baş Tabiplijfinden: 

Vesaiti nakliye ihtiyacı için 2000 ila 2500 teneke beli 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Münakasa g<inü 25 temmuz 931 tarihine müsadif cumart 
günü saat 14 on dört olarak tespit edi'ıniş olduğundan 
liplerin mezkur benzine ait şartnameyi görmek üıerv 
gün Galatada Kara Mustafa paşa sokağında kain mer1't 
miz levazım dairesine ve münakasaya iştirak edebil 
için de münakasa ve ihalat kanunu mucibince ihzar edec 
!eri teklif mektuplarını münaliasa vaktinden evvel komisY 
makbuz n.ukabilinde tevdi eylemeleri ilin olunur. , 

BÜYÜK TAY\'ARE 
Piyangosu 

6. cı keşide 11 "emmuz 1931 dedi 

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

LİRALIK iKRAMiYELER 

ve 100,000, Liralık 
Bir mükafat vardır. 

Devlet Demiryolları İdaresi ilanla~ 
Haydarpaşa - Eskıtebir hattı üzerinde Bozöyük istasy 

civarlnda 257 ve 258 nci kilometrelerde vaki taş ocağın 
çıkarılacak4000Ma Balast ibraciyesi kapalı zarfla münak• 
ya konmuştur. 

Münaka1A 25 Temmuz 931 cumartesi günü saat tS ~ 
Ankarada devlet demiryollan İdaresinde yapıll!caktır. ""-

Mlinakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve ,...._ 
vakkat teminatlarını aynı güdne saat 14,30 kadar milnakll"' 
komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

T .. lipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde "; 
karada veya Haydarpqada idare veznelerinden tedarik e ·· 
bilirler. ,; 
~~~~~~~--~~~~~~~~~~..-/n 

r 

Tayyare cemiyetinin Laleli aparbmanlannda ( 900 ) adet 
pencere kafesi bilmüzayede satılacağından talip olanların 
Temmuzun 11 i.:ci cumartesi ııünü saat 10 dan 12 ye ka
dar mezkür apartımanlar idaresine müracaat eylemeleri. 

Beyoğl~ orman ida
- resinden: 

Jandarma imalathanesinden: 4'e 
(2936) yem torbası (2936) kaşağı (2936) gebre (1 J 

kıl kolan (1100) çul (2936) fırça (293~) sünger (300) ur S 
0 

(300) keçeli belleme (1468) Brande bezınden su kuvası (15Je 
altı kütüklü palaska (382) ön şarjür ve (1036) ~ka şa 

1 
(155) askı kayışı mlinakasa ile mübayaa edilecektir. I(a~ 
zarfla münakasa 13-7-931 pazartesi günü saat 15 de ~ır 
edilecektir. Şartname Gedikpaşada jandarma imaldthaııe a 
de verilir. / 

_. Tuzla içmeleri Açıldı 
Sabahlan Köprüden Haydarpaşa'ya hareket eden 7 ve 
ondan sonraki vapurların trenleri membalara gider. 

Fiatlar tenzil edilmiştir. 

KARON Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanında 523 

Kabataş ve Beşiktaşta ma:
but on çeki mahlut odun ile 
476 kilo meşe kömürü mü
zayideten satılıktır. 27-7-931 
de ihale olunacağından talip
lerin Beşiktaş orman idare
sine ve ihale günü mahalli 
kaymakamlığındaki müzayede 
kom'syonlerine müracaatları. 

~----..------.,...__,...-~---~~~-----/' 
'" Mes'ul müaür: Bürhaııeddi-


