
-- - -- ----

Bu sayımızda Polonez ., 
Köyü tereddi ediyormuı r 
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Fırka Grupunda Bugün Hararetli Müzakereler Olacak 
----- .. 
Matbuat Bina iratları • • 

vergısı 

~ürriyeti •• n Mecliste 
ti b~ ırıahiler ki derya içredir derya U u 

baş andı 
1
UnezJer!,, •• k • 

>'et~r lnentlekette ki bir gazete hUrri· muza ere ıne 
l\bi . «roruz diye bangır bangır bafı· 
"at~1Yor, .o .me?11.eket~ hürriyet!n, Bazı maddeler itirazlarla karşılandı ve ta-
d Uat hürrıyetının vUcuduııa bun-
•• büyük delil olur mu? dil teklHierile birlikte encilmene gönderildi 

talktidar ınevkii bugün biitün ~u heze· 
,_ rılara susuvor tahammül güs-
"l'i J • 

bt Yoı,;a ınemlekette meşrutiyetten 
Jt ti hürriyet hürriyet deyip de bir tür; 

-. .ele geçirilemiyen, yer tutamıy~n 
..:. ?'aıhlfıku kendimize ısındırabıl· 

ıçındir. 

ll lllt icra vekilleri heyeti düşününüz. 
er b· · • he " ırı ayrı ayrı en agır ,.e · 

1 lllıı tecavüzlere uğramaktadır, el-
.:llde en keskin bir silah tutuyo~lar: 
._.u_ı'!8t kanunu "devletin emnıyc~ı 
1 ılıye veya hariciyesini ihlal edebı-
~c:; surette neşriyatta bulunan g~~ 
.__.Ya risaleler muhafazai . s.ük~nu 
it 1Yet için muvakkaten meclısı Yuke· 
'-t karariJe tatil olunabilir.,, Buna rağ
-~~ bu heyet bu saHihiyeti kullanmak 
J,_ e dursun, bunu arada sıraka hatır· 
~ llları bile sabır ye tahammüle 
ı.;eı eder: "Matbuat hürriyetinin mi 
'1 llla)i gene matbuat hürriyeti~.e ~ar· 
~ lıtır.,, Derler; siz matbuat hurrıye
~· en ı;amimi taraftarı olarak bu 
._ ın başında olanlardan ba~ı-

\tt kiıııse ararmısınız. Hele bütün 
'lltiJlet, bütün bir dünya huzurun-

bUtUn hüıkQmet, adliye teşkilatı 
~de her şeye sö\·ebilenler bulunur· 
t.,: ~a nurl bir matbuat hürriyeti 
~nlz? 

lfatta biraz bu hürriyetten iğren· 
~ bu çeşit hürr.i~e~i ~~rriye~lcre 
ı_'"""an görmez mısınız, sılah şakırtı-

.._ .. itinde seref ve haysiyetin kanla· 
>t 1 akıtarak yerlerde sürüklendiği bir 
~ 'l'd.e bu acıklı manzaraya adeta U· 
'-ı_ )1 bakan hükQmet teşkilatına 
~hunun için üzülmez, hasım kesil· 

-isiniz? 
~areketıerinin tenkit edilmesinden 
~ enler, milletin muhakemesi kar
Lı. -rıa. aç.ık alınla cıkamıyacak olanlar 
'"W)>)~ # 

illi Yaparlar? 
*** 

'---:-------------------l ürk afyonu 
'1tıhtnı mıktarda lh-

t-aeat yapılacak 
q ~"kara, 22 (Telefon) - Cenevrede
~ton konferansı tarafından Avro· 
r,~ lllubtelif yerlerinde (11) afyon 
~I' ~ ası açılması kararlaştırılmış
lt~ il fabrikaların istihlak edecekleri 
~nun Ytizde sekseninin memleketi· 
~il ~it tedariki de kabul olunmuştu~. 
~ te thtasebetıe hariçle afyon ticaretı-
~a .. ~l'ir için bir af yon cemiyeti ku· 

..... ktır. 

...____~-----------------~ Sayım vergisi 
~. k 
ltıb •nun gelecek seneden 
'•ron tatbik edilecek 

' ra, 22 (Telefon) - Hayvan sa· 
>,111 lltart iptidasında yapıldığı için 

''-Yıın vergisi kanunu ancak ge· 
lır~ne tatbik edilecektir. 

't~ tık ke-çileri vergisinden beş ku-
1lıtJ edilmiştir. 

~ ...... .. (\ ............................... ·--· 
~azanç 
t\anunu 

Doktorları ve taclrlerl 
•llkeder eden yeni 
...... r ve kanunun 
ftlUhlm bir kısmı ikin· 

~!.~!.~.!.~.~-~.~!_• dır. 

Reşat Bey 
Devlet Şurası reisli

ğine seçlldl 
Ankara, 22 

(Telefon)- M. 
Meclisinde bu
gün Devlet 
Şurası birinci 
reisliği intiha
bı yapıldı ve 
tanzimat dal· 
resi reisi Mus
tafa Reşat B. 
seçildi. Reşat 
Beyden inbilil 
eden azalığa 
da Evkaf U· \'eni Devlet. şurası 
mum müdürü {eisi Re,at Bey 
Niyazi Bey intihap olundu. 

gi almmıyacaktır. Bu gibi bina
lar muhacirlere ait olursa beş, 
aşiretlere ait ise on sene vergi· 
den muaftır. 

Vergi, binayı mutasamf gibi 
kullanandan ahnacakbr. Hisse
darlar hisselerine düşen vergiyi 
vereceklerdir. Bina vergisi tahrir 
usulü ile irat üzerine mileısestir. 
Bu suretle bulunacak irattan bi
nanın itfa ve idame masraftan 
mukabili olarak yüzde yirmisi 
tenzil edilerek safi bakiyesi irat 
addedilecek ve vergiye matrah 
olacaktır. Alakadarların 15 gün
lük bir itiraz hakkı vardır. 

• 
1 

Yarın başhyoruz 
Yazan: Nakled~n: 

Jean,. '/nasşoK la. 
"Beşinci Irk,, gayri tabii tc

ıckknJ ctmİf i~anlann ırkıdır. 
Cüceler de bu ırKa. men

suptıırlar, ve onlar da bpkı, a
lelade insanlar gibi aşk ve iz
divacm zincirlerinden kurtu
lama"Zlar. Şu farkla ki, biçare
lerin bu pek tabii his ve ra
bıtaları, sadece söz ve kağıt 
üstünde kalır ••. 

Fakat uoutmıyalım, "Beşinci 
lrk,,ın hususiyetlerini yarından 
itibaren, resimli olarak gaze· 
temizde okuyacaksınız. 

Hariciye mUsteşarı 
Avrupeya gitmek Uzere bugUn 

buraya gellyor 
Ankara, 22 (A.A.) - Hariciye .m~ 

teşarı Numan Rifat Bey tedavi edil-

mek üzere bu akşam mezunen Alman
yaya hareket etmiştir. istasyonda ha-
riciye memurları ve dostları tarafın· 

dan teşyi edilmiştir. 

italyalı seyyahlar geldi 
içlerinde prensler, dükler ve 

markizler var 

tazıaa 3 Uncu .. ,ıfamızdadar) 

• • e r e ayrı-

• ye ve a ıç idare e · 
el·d·r ti i 

Belediye tetkikat yapıyor, hükumete 
müracaat edecek 

l!e!ediye dalml encümeni 
Avnl Bey 

Azasından 

Dün, Kabotaj hakkı bize kal
dıktan sonra milli vapurculuğu
muzda beklenen inkişafın görlll
mediğinden bahis ve bunun se
beplerini işaret etmiıtik. 

Burada Seyrisefain idaresinin 
vaziyetine de temas ederek, yakm 
seferler hasilibnın açık seferlere 
sarfının muvafık olamıyacağım bu 
hasılatın daha ziyade gene yakın 
seferlerin tekemmülü ve ıslihı 
için kullanılmasının doğru olaca• 
ğını, bunu ve hatta yakın sefer
leri idare hakkını istememekte 
belediyenin apaçık bir hakkı 
olduğunu ilave etmiştik. 

Dün bu mevzu üzerinde gerek 
Seyrisefain idaresi gerek bele• 
diye ile konuştuk. Belediyenin 
daimi encllmen azalarından Avni 
B. yazımızı okuduğunu söyledik
ten sonra: 

- Gazeteniz bu noktai naza
rmda tamamen haklıdır. Buna 
ben de iştirak ederim. Evet se-
vahili mütecavire kaıancı tama
men bu halta sarfcdilmelidir, 
dcmiıtir. 

Avni B., bundan sonra, başka 
bir yazıda tetkik edileceğini ip

(Lfitf en sayıfayı çeviriniz) 

Yeni bir edebiyat dedikodusu 

Burhan Cahit B. kimseden 
intihal etmedim, diyor 

Mülhem olmak bir, eseri tamamen almak, 
nakil veya adapte etmek değildir 

Burhan Cahil B. 

Dünkü akşam gazetelerinden 
biri Ankarada Nuri 8. isminde 
bir yllzbaşınıb romancı Burhan 
Cahit B. aleyhine bir intihal davası 

açarak on bin lira tazminat istediğini 
bildiriliyor ve Burhan Cahit B. in 
son eserinin, Nuri beyin (rıeferin 
defteri ) ismindeki romanından 
ahndığı işaret ediliyordu. 

Dün Burhan Cabit B. le gö
rüıtük. Kendisi bu haberin yanlış 

ve başka bir davadan galet ol-

Burhan Cahit B. bundan son
ra, kendisinin, bir ankette Mo-

ris dö Kobrada mülbe m ol
duğu hakkındaki söz üzerine 

duğunu söyliyerek §U izahab 
verdi: 
"- Ordu için askeri matbaalarda 

.TU!lerlere defter bastırılmaktadır. Sun. 
zamanlarda cüıeti askeriye bu def
terlerin bizinı matbC1ıOda da tabedil. 
diği iddia.sile sahibi bulunduğum mat .. 
bc.u aleyhine bir daua açmııtır. O 
gazetenin Ankamdaki muhabiri bunu 
yanlış anlıyarak gazetesine tah'lı.ik ~t
meden bildirmi§fir. 

Yoksa ben lliç bir ı·akit eser inti-. 
lıal etml!dim.,, 

Moris dö Kobra meselesl 
yapılan bazı tefsirler karşısında
ki düşüncesini de şöyle izah et
miştir: 

- Mülhem olmak tabiri bir 
eseri tamamen almak, taklit ve
ya adapte etmek değildir. Her 
muharrir muasır edebiyatla ali. 
kadardır. Mesela Halit Ziya bey 
kendi devrindeki muharrirlerle 
meşgul olmuştur. Bizde garba te
veccüh ettikten, şarkı unuttuktan 
sonra ecnebi muharrirlerini oku
yan muharrirleri, herkesin en 
çok okuduğu, sevdiği eserin 
tesiri altında kalması tabiidir. 
ben şahsen Moris Dökobra ile 
lspanyol muharrirlerinden Mil 
Kosiyo Banzeli çok sevdiğim için 
onların. tesirinde kalmışmıdır. 
Nasıl kı Reşat Nurinin uslfıbunda 
Dömopasan Vala Nurettinin ya• 
zılarmda Rus muharriri Arkadi• 
nin tesirleri görüldüğü gibi.,. 
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ret ettiiimiı, limanda üç ayrı 
Yapur idaresinin bulunması bab
ıine geçerek ıunlan söylemiştir: 

- Bu gUn btanbulda Uç mec· 
liıi idare, Uç mUcueıe, Uç idarei 
merkeziye ve okadarda fazla me
muz var. Bu müesseseler lstan
bulun deniz nakliye vasıtalannı 
ayn ayrı idare etmektedirler. 
Üç müessesenin bulunması hal· 
kın zararınadır. Fiatlar yüksektir 
ve her tirketin kir ve zaranna 
tabi olmaktadır. Bu üç ~irketi 

bidettirmeli ve lstanbulun bütUo 
deniz nakil vasıtalannı bir elden, 
bir müessese, bir idare meclisi 

ile kullanmalıdar. O zaman daha 
m11Dtazam bir proğram yapılır, 
yol ücretleri eksilir, nakil faaliyeti 
inkiıaf eder. Biz bu işi düşün· 
dilk, tetkikat yapmaktayız. Bu 
huauıta hükümete müracaat ede· 
ceğiı. 

•ewrlsefaln idaresi ne diyor? 
Diğer taraftan seyrisefain er· 

kanından bir zatta şunları ıöy· 
ledi: 

- idarenin yakın seferlerden 
temin ettiği kazanç ne belediye· 
yi itma, ne de idaremizi ihya 
edecek derecededir. Bu hasıl.tın 
on da ıekiıi zaruri muarife tab· 
aiı edilir. 

Yakın •~ferlerden elde edilen 
hasılat zannedildiği kadar fazla 
olsa idi, uzak limanlara vapur 
iıletmiyen tirketi bayriyenio mali 
vaziyeti bugünkOnden pek bqka 
olmak llıım gelirdi. Halbuki 
biç de öyle dewğildir. Hisse senet
leri 16 liraya kadar düşmüştür. 

Sonra uzak ve yakın sefer· 
ler haıdlb tefrik edilirse latan· 
bul ci varana itli yen vapurların 
bilet licretlerini indirmek müm-

' kfln .tRatını da pek zaıınetmi· 
yorum. ÇDnkil idaremiz bilet 
ücretlerini imkln nisbetinde 
lıaltmıthr. Meıeli harpten evel 
Kadık6yilne 40 paraya, Uskll
dara 30 paraya gidilirken bugün 
OıkDdardaın daha uzak olan Ka
dıköyOne 11, Osküdara 13,5 ku
ruşa gidiliyor. 

Ziraat odasında 
Şhdiye kadar 15 günde bir 

toplanan ziraat odası idare hey
eti badema her hafta pazar 
günleri içtima edecektir. 

Kazanc vergisi kanunu 

iktısat encümeni yeni 

34 kız talebe 
Buglln bir A vruP8 

seyahatına çıktY0'1 fooP Arnavutköydeki Kostan 1 
11 d,. t fM 

Kollej talebesinden otuz. or ae 
Bugün vekiller cevap muaUimlerden Mis Wılly5 er 

verecekler birlikte bugiln bir seyahat;ito• 
,Aı,kara, 22 (Telefon) - Da- kacaklardır. Talebeler util' 

biliye vekili yarın fırka grupun· kumpanyasımn İtalya v•Pr te 
da Man:sa meb'usu Sabri beyin evvela Pireye, sonra Napo 

1
dtll 

Yeni şekle g6re avukatlarla doktorların memur sui iatimalleri hakkında Marsilyaya gidecekler, or• • 
şlkAyetlerine sebep kalmamış oluyor sorduğu ıuale cevap verecek, Parise geçeceklerdir. Sonra :::. 

tadil ve iliveler yaptı 

Ankara, 22 (Telefon) - Kazanç ver tenzilden sonra. mütebaklslnden yüz. cevap neşrolunacakbr. sile Lüsern, Viyana, Peıte, V dit• 
gisi kanun layihasında, doktor, avu- de 5, 60 tan fazla maaşhlardan yüzde Bundan baıka Cemal (Af- yolu ile lstanbula dönecekle~tir• 
kat ve tacir ~ibi serbest meslek erlıa.. 5 tamamile alına.taktır. yon) ve Kemal Turan (Isparta) Seyahat bir ay kadar sürece v,lı 
hından olanlardan hiç birinin şikaye Beyannameye tabi kısımlarda tim- beylerin Afyon meselesi hak- Giden talebeler arasında loır' 
ti varit olamıyacak bir surette yem diye kadar defterlerin masraf kı&ıın· kında sordukları suallere de ik- Muhiddin beyin kııı da bu 
tadiller yapılmıştır. larına ithal ettirilmiyen ve tahakkuk i· but vekili cevap verecektir. maktadır. 

Doktor "' avukatlar için Jlyih:ıda darelerince masraf kabul olunmryan ti .-;--: 
üç matrah Ü'Lerine vergi tarhı düşü- carethane1erin esas maaşıarına ta•l· Btttçe encttmenlnde istihlak vergıst 
nüJmüş, iktisat encümeni, muhtelif luk d bo f f 1 . rtf Ankara, ~2 (Telefon) - Büt-

. • f d 1 . U • e en rç a z erı, amo sman bit 
nlayet ve sını erece era zerıne l h hl ··ıu h tal k çe encOmeni bu"""'n ROsumat, K l ile 
maktu matrahı kaldırarak ancak ya. arıd trcıra a~. o m ::.fbi iu 1

. 5 .. azanç verg s 1t' 
zrhane ve muayenehanelerile ikamet- yar ım an vem e~e ı n n 9ene Tıpu ve Kada1tro bütçelerini llkt t b il dtlece.P 
gahlannın bina iratıan kanununa tev· lik ia§e muraf_ı, . delterıerhı ına•ra! tetkik etti. Y ar1n da Adliye btit· e 8 S e ,.t 
fikan iratları matrah ittihaz edile· kumuna kaydedıldıkten eonra varidat- çeaini tetkike baılıyacakbr. Ankar~, 22 (T elefo.n) - ik;~ 
rek yüzde elli nispetli Slnıfa ithal la husule ıetlreeefl fark vergi mat- encümenı, tarh ve cıbayet ~ 
edilmiştir. Bu teklifin meddlr sı· rahı ittihaz olunmuıtur. Sul istimal !erinde mükelleflere bir kol•Y ti 
nıf için fazla bir mtikelleflyet olma.- Uylha fk1kmat eneümenindfn sa1ı olmak üzere sinema, lo~~~ 
dığı kanaatini tafıyan iktisat eneü- gUnü meeliı htıyeti umuıni)·eeJne veri· u, .. kta dördUncU enbar me• gibi yerlerden istihlAk vergıll ..ar 
meni mükelleflerin tlklyet n ııııl- leeektlr. muru d• mahkemeye verlldl kaldınlmdsına ve kazanç "'ı~~ 
tısına veya mağduriyet iddiuına Upk, 22 (A.A.) - U'8-k tütün in· l dildi 
mahal bırakmamak mabadlle k~ndi1e Yağmur ve sel hisarı amba.r memuru Hüsıeyin ef ım- sile birleştirilerek tahsi e 
rini ötedenberi U.bi oldalı:lan beyanna- sine karar verildi. _, 

D 1 il... Uhl ı dinin ıul iıriimali meydana çrkarılarak ~ 
me kısmına rirebilmek husuaunda en 2 •• m m z•Nr .,.. bet 

sebep' oldu kendiaine iften el çektirilmit ve mu- Yalan bir ha """ 
serbest bırakmıştır. . Ü ··.ıc.1 ~" 

Bu hak beyann&me uaultl harici Denızıt, 21 (A.A.) - Buı n .,,. e- hakeme altına ahnmıftır. Müfettiş Ankara, 22 (Telefon) - bit 
bırakılan bütün diğer ticaret erbabı den sonra çok ~iddetli yafmn yatmış ve sermurakıp beylerin teftiş ve tet- zan taraflarında 70 k~!i!ik d•~ 
ve san'atklrlara da verildiği cihetle ve Uç Mat devam etmiotir. Sehrin Jmderlnden ıui istimalin 3.000 liradar. eşkiya çetesi zuhur ettıgıne 1'
hiç bir mUk~JJef in bu noktalarda te- muhtelif semtlerine seller ıelmiş Ye fazla olduiu anlaşılmıştır. Şimdiye ka· bir gazete tarafından Y'~ıed 
llşına sebep görülmfyecektlr. birçok ev ve dükktnlan su bumıştır. dar sui iatlmalden dolayı üç ambnr haber yalandır. Dahiliye veL ti' 

Kazanç verıisi hakiki kazançtan Sellerden bir ev 1rkılmıştrr. NUf~a h iAn d t akt 'dl E bu ga•ete hakkında kanuo1 
alınması l!zım gelen bir vergi oldu- zayiat yoktur. mem~ru. ap e e ya m a 1 • .u .. 
ğu için beyanname ve pllnço uıulU d~rdUncileti. oluyor. kibat yapbracakbr. __.,.-
esas tırtuı..rak ttcaıt deftıeri olan ~il Firariler yakalandı ımte • l 
esseselere mecburiyet konulmDIJı di· lmnir, 22 (A.A.) - ManfJI& hapi~a- lbrahfm Tali B. şeb- ikraz me~e~~s nserİ' 
fer mükellefler bina iratları karinesi neelnden firar edenlerden iki kişi da- rlmlze geliyor Ankara, 12 - e ın ..et!' 
"t.el hatkkbılhtıyta;ını :uhafaıa etmek şar- ha yakalanmı~ır. Bö:rlelfkle lımir Ankara, 22 (A.A.) - Birinci umu- ne ikrazatta bulunan mil~ Mir 

1 e a u u mu~.ur. hava1isinde hapiaane k.a~kınlanndan . . lerin teftit ve mürakabeıı -4 
Tahakkuk memurlanna verilen P.ll- balPlla firar! kalınmıştır. mt müf ettit İbrahim Talı Bey tia ak• kındaki nizamname resmi ı~, 

hiyetler tahdit ve ticaret merkuleri· prmd .trenle lsianbula harektt ... etmje- tede intişar etmiş ve ımerl1 
mizden l&tanbul, Mersin, lzmir, An- Ok buğday tir. istasyonda Dahili~. Slhhiye, 
kara, Samsun gibi miihlm ye~lerde bmtr, 22 (A.A..) _ Ulueaktan tmıir Maarif vekilleri, umum jandarma ku- girmittir. d iti' 
eksperler kullanılmasını ve tetkıke ih· bol'8Uına rönMrilen, bu teıltllin ilk mandanı ve Dahiliye erklnı tarafın· b Niıamna;~nin h' n~.frİD. :°jkr'' 
tiyaç göriilen pll~ço ve beyanname- buiday mahaulii piyuaya ar&eclilmit- dan te i tdilmi tir. aren men u re ID uzerın oef' 
!erin vukuf sahibı olan bu eksperler tir. şy 1 muamelesi yapmakta olan 111 •

11
;. 

tarafından tetkik ednm-eıen tek· Bulgarlslanda meb'us ıeıeler üç ay içinde meıuoıı 
lif olunmakla beraber itiraz ko- ltalyada •lddetll sıcaklar lh b vesikası almağa mecburlar. 
misyonlarının teşekkül tarzında yapı Roma, 21 (A.A) - Gazetelere lnt 8 1 ee> 
lan tadil!tta miikelleflerin bu gibi nazaran Friyuldaki ııcaklardan Sofya, 22 (A.A.) - Beş intihap tla· Çekirge mUcadele•I ~J 
ltirazlanna meydan vermiyecek tarz d6it kiti 6lmUft6r Ni1Utoda da lresl müstesna olmak üzere memleke- Muğla, 22 (A.A.) - Kaza p1e ırl' i 
da maddeler ilave edilmiştir. d"j L' t n ak' l tin her tarafından ahnan malQmata nin Yemişah deresinde çıkan çe" .... ,-

75 kuruş yevmiye veya yirmi Ura 1 er "'' ~temm ~ v ~ı o - ,,.. 
m t T da bır,.ok kı-el•• •öre hfiktmet koalizyonu 372.000, mu· 10 günlük mücadele neticesinde ... t maaşlardan vergi affedilmi§tir. ?tle- Uf ur. orıno ... - - • "" 

mur maaşlarından kazanç vergisi 60f nehirde yıkanırken bojulmuı• halefet bloku 561.000 ve komünist fır- edilmiştir. Gölcük mıntakasıııd• 
liraya kadar maa§lardan 20 Urast tur. kul 14.000 rey almışlardır. cadele devam ediyor. - 1, 

VAKiT ın Tefrikası : 11 Bir daha evin içine ahretlik a· de tefkati ve inıaniyeti minidi. deilldir. Siz yıldızlan kibrit bil!ı mazdı. Çünkü o ancak Ç~ ı' 

K 1 k 
yağı sokmamak için ettiii yemine Hudı bu meaele, ehemmiyet• ribi ıöriiraünüz ! Her biri börek si· mektepteyken biraz rahat ııe izi cı niye sadık kalmamııtı. Cihan ile· sizliğine raimen, halledilemiyecek niıi kadar büyüktür de bana, size lırdı. • J. 
min bunca yıllık tecrübeleri ıöste· ıibi aörünüyordu. Dayak vak•a· öyle ıörünür. Eliniz kalem tutmaz· Sonbaharda mekteplerıo f. 

D il 
riyordu ki bu mahlakların içinde sından ıonra Gülaüm ne dütündil i· aa aonra kazma kürek tutar ha. •. ına zamanı yaklaıtıkça lalad•. ti a arı ili.ç için bir tane iyisine ruıelmek ıe düıündü, kimse kendisine bir Kafamza ilim koymazsanız aonr&. lin olacak bir taze kız nete'1 

kabil değildir. Kenditi öyle cellat teY ıöylemediği halde Nadide Ha· tabla koyarsımz ha.. Kim ki mek· heyecanı bat gösterirdi. ~ 
YAZAN gibi bir insan olsa ne iae ne. Araba nımı kendiliğinden (hanımefendi) tebe ıider de okumak öirenmezıe Tahir ajanın vazifeai _.-~ 

._ beyıiri idare eder ıibi sopa ile tek· diye çaiırmaia baıladı. Peyıamber efendimiz .,finnari fin· ka lalalar gibi - çocukları ~I. 
~ E Ş A T N U RI me ile k\ıllanabildiii kadar kulla· VI nari,, buyurmuf yani uapça demek leyin mektebe teılim edip cıf'~ 

Gülsüm kavganın hararetinden nır. Fakat karıncayı incitmekten Lalanın okuyup yazması yok· ki cehennem aletinde yanar ... Bir üstü geri getirmekten ibaret lf 
büyük hanın•ın ne halde geldiğini korkan rikkatli, merhametli bir ka tu. Fakat kitaba, mektebe o kadar tite ıörürsiln ••• Üstünde "iliç,, ya· di. Hanımefendi, ders dev..ısı-,,., 
farkedememitti. Kendini çocukla- dın için böyle sütsüz mahl\iklarla emniyet eder, gezdiii yürüdüiü zar •• Benim gibi (elif) i (mertek) ği müddetçe, ona mektep tı-P 
nn elinden kurtararak kotlu: "An- uiraşmak ne uzak! yerde tahıilin faideleri hakkında sanan takımdansan ıurup ıanır İ· da nöbet bekletirdi: f. 
ne bak .• beni döğüyorlar.,, diye Na- Evet hanımefendi Gülıümü döğ öyle propaıandalar yapardı ki ken çenin, zehirlenir ölüraün •• Bir zen- Öyle ya, inıanlık hali bıJ~ 
dide Hanımın eteklerine sarıldı. düfüne piıman olmuıtu ama bu diıine bir maarif nitanı verilse hiç ıin çocuiu varmıt, "okumak yu- birinden biri haıtalanıverir ~j 

Fakat beklediği imdat yerine dayak da onu hayli yola ıetirmit· de haksız olmazdı. mak neyime ıerek? babamın kona· batını alıp kaçarsa ... Hoca 0 ..;1 
kulaklanna iki sinirli el yapıftı, lop ti. Artık evde herkesten fazla ba· . Çiftçinin, İtçinin fılcarahğı, ha· tında oturur, kalan paraları bir dar yumurcak arasında buıııl 
yanaklarında iki deh}etli tokat t•· ğırıp gülmüyor, merdivenlerde say malın, arabacının, çektiii eziyet keyif ederim,, dermiş .• Likin kazın f arkeder? •• ~- 1 

kırdadı. gııızca topuk atmıyor, çocuklarla hep "cehaletlikler,, inden hep "el• ayalı öyle delil ... Babuı · ıözleri· Nadide hanım bu no1't• ti' 
Hanımefendi kızı tırnakları i· eskisi gibi bat kotmuyordu. lerinde iki ıatır yazılan olmama· ni yumunca bu çocujun ne diye kadar titizdi ki Tahir ağ•~ .. ~ 

le parçalamamak için keQ.dini zor Bu dayak, pek ehemmiyetli ıından,, ileri ıeliyordu. Onun fik- ajladıimı size okuyu vereyim.,, minatına inanmaz, bir kaç ı:~ 
zaptederek haykırıyordu: olma.makla beraber bir mesele,,-i da rince okuyan mutlaka adam yani Lala bir kaç namaz ıura.ile bir, ya bir hizmetçi ya bir - 01' 

- Seni tabanı yarık dağ ayı· ha halletti. Gülıüm Nadide Ham· kalem efendiıi olur, oturduiu yer· beraber .anelerden beri ezberinde vasıtasile lilamn mektep~e 
ıı aeni !.. Hangi elinle onlara vuı-· ma "anne, anne,. deyip gidiyordu. de maaı alırdı. Meseli memlekette tutmafa muvaffak oldufu qajıki olmadığını kontrol ettirird•·. ..,~ 
dun bakayım? .. Seni iz'ansız nan· Hanımefendi küçük gönüllüydü. okUyup yazma bilmiyen kalmaaa üç m11r&1 heyecan ile okudu: Lala bu sadedilliğe •si~ 
kör ıeni.. Sen kim oluyorsun baka· Kimsesiz bir çocuiun kendisine Anadolu battan bata kltiple, ka· - "Peder ıitti, konak yandı, gülerdi: Şu hanımefendi 1 11 
ynn •• Daha dün yırtık pabucunıa (anne) demesinde bir mahzur rör lem efendisile dolar, bu ma'ut mil birader hali de malum,, çocuk gibi bir ,eydi. Mektepte,~ 
aokaklarda süründüğünü ne çabuk mezdi. Hatta "ben ıenin annenim .. let ründüzleri aıcacık bir tilte Ü• "Elimde bir yazım yok her :<i· gelip vücudünü dinlemek du~ 1'' 
unuttun? Koca tokmak gibi eleriy Sen bu evin çocuğusun,, ıibi söz· terinde yazısını yazar, akf&lllları me bir arzu hal etıem,, onun sokaklarda dolaşaca~ııı ~ıı' 
le nasıl da vuruyor .. Allah sizin ka ferle kızı buna tetvik bile etmit sa· yer içer uyurdu ve likin bizde 'bu· ••&enim ya:ıım benim alnımda· but beyhude yere para ver•P "I~ 
fanızdan ıopayı ekıik etmesin .. yılırdı. Ancak malum ya ne de ol· nu anlryacak kafa nende?? ki fU kara yazımdır. ,, veye gideceğini insan nasıl • ıf 
Allah tevekkeli sizi sırtınızda yor· sa bir evlatlığın evin büyük hanı· Otuz seneden beri konalın Demek elinde bir yazıtı olay· getirebilirdi? Çınarlarla dolıJ}l,.11' 
ıanıruzla sokaklarda süründürmü· mma daima "anne .• anne,, demeai mektebe batlatılan çocuklan ilk mıı hiç olmuaa bir baba ahbabına cami avluıundaki bu tat . dldii"j1 
yor .• ,, ele güne karıı bir tuhaf dil!er? dersi ondan alırlardı: bir arzühal yazıp halini anlatacak, mektebi Tahir aia için b~r ı-"~ 

Maamafih hanımefendinin da· Hanımefendi bunu birkaç kere - Haymana beyıirleri ıibi biraz bir teY iıtiyecekmif.. ilih cennetiydi. O, hava tebdilı •Y etıl'' 
hiddeti ta.mamile ıönmeden için Gülsüme üstü örtülü sözlerle an• ıezmekten bir teY çılanaz. Okuyup ilih.. da Pendik yahut Çamhcad• ~){tct 

~ .. piımanlık !>aj göstermitti. latmağa çalıtmı,tı. Fakat nerde on adam olmalı. Hanyayı Konyayı Maamafih lalada bu ilim muhab· ği sıkmtıların acısını bu .. ~~IJ 
'lli etmemek için hııımla ıe da o kafa? Daha a&ık söylemeaine öjrenmoli. lı aizin bildiiinia ıibi beti pek o kadar da bubi ıayıla· (Bıını-
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Bu işe sizde şaşın 
Sefı·r k d·ı · · k 1 k Muhtırası en 1 erJDI 8f il Jyara Kırktan fazla çocuıun 

bir nutuk söyledi yatacak yeri, yiyecek 
D yemeıı yok 

hJa Un ipret ettiğimiz İtalyan sey- metin ve atisinden emin bir millet ha- Tasarruf maksadile balık· 
o)& ları diln sabah limanımıza vasıl line getirdiğini ıöreceklerdir. çı mektebi lağvedildi. Fakat it 

ll ltaJyan vapurile gelmişlerdir. Tenezzühe iştirak etmi§ olan bü- hu kadarla kalmıyor. Bura-
ltaıraıu.n "Lega Na"ale,, bahr·ı sey tün zevatı eski ve sadık. bir denizci da balrkçılık tahsil eden bir hha • hayli çocuklar vardı. Bun· 

1-a t cemiyeti tarafından tertip edi- sıf~tile, b~r İtalyan sıfatıle n kralın Iarın kırktan fazlası şehir 
hu seyahate cemiyet azasından sefıri sıfatı le selamlarım.,, yatı mektebinden ahnmıt ço-

"t ltalya aristokrasisine menaup bir "Lega Navale,, cemiyetinin İstanbul cuklardı. 
~ lllaruf şahefyetler i~Urak tmiş- şubesi reisi doktor Mario Manara Mektep kapanınca bu JaJk. 
.:· Bu arada ttalya akademisi :ıasın da !u nutku söylem~ştir.: .. tan fazla çocuk şimdi açıkta-
._• tair M. Cesare Pascerella pren - Muhterem mısafırler: Bugun dırKimse bunların hallerini, 
D.11_ l>iayatem, dük n düşes 'Flavi sizi aramızda görmek .b~:ıim .iç~~ ve b~- hatırlarını sormuyor. Ne ya. a;-n, Marki n Mali<' D 1 Gallo tün vatandaşlarımız ıçın büyük bır tacak yerleri vardır, ne yi-

ron Pel'80ne, Kontes 
1
;ua:di bulu~ bahtiyarlık te~il eder .. Uzak v~ta- yecekleri, ne de içecekleri. 

llltittadrrJar. nın evl!tlarının bu samımı tezahtira. Nereye müracaat etseler 
Se;yya.hl b od t 

1 
tında, onların vatana karşı besledik- herkes i~ yok diye başından 

Ql.ı. ar uraya R oe an ge • . h bb t b ti t h · 1 · · savıyor. Bu çocukların hali 
d~!tdirler. Şehrimizde iki Pıt kal- lerı mu 3

1 
el ve mer. t~ .yhe kkıs edrıkn~ ne olacak. Bu .kırktan fazla 

... .._n son d . 'd ki d. n faşist ta yanın a ısı a ın a ı ana!ff, babasız, mek~be il-
Se ra a Pıreye gı ece er ır. sarsılmaz imanlarını göreceksiniz. tica ederek yaşıyan çocuklar 

., 1Yahlar rıhtımda ltalyan sefare- ,, t d t• · d radak' b .. ... trkt . 1 a ana av e ınız e, o ı u- ne yapacaklar? 
IJadan nkı, ve ltaJyanrdkolonıs tara- tün kardeşlerinize bu memlekette istikbal için çok mühim bir 

&?§ılan.mışla ır. b' 't l k lb' • k t 1 f 1 Bu ij J f" . B yaşıyan on ın ı a yan a ının gurur- uvve o an kırktan az a 
1'ta p nı naaebette talya~ se ;rı a:. la vatana müteveccih olduklarını, yük halk socuğunun ceffelkalem 
ı.. 1._.:~o Aloizi cehn~pba~1 ene1~u sek ve asil emellerin temini için o- kapı dışarı edilmelerine göz 
l ır ... r_ edenleri f1l ıta e ı e se öm yumanlar bir taraftan da 
'lllıftı . na daima hizmet etmeğe amade olduk- memlekoetin kırktan fazla iş~i 

r • Jarrnı bildiriniz. kuvveti, tahsil ve terbfye-
kıd - halyadan, d0&tumuz Türkiyeye Ve bu faı;;lstlerln daima vatan- den deiil, cemiyetin şubesin 
"r ar bu sene de. m~im ve mtitema~!z dan gelen h;berJeri günden güne 21· den koğuluyorlar demektir. 
ltttf&ıırupun fştırakıle bir teneızuh tan n gemici milletlere mahsus bir he- Bunu yapanlann istikbalimiz 
~ P etnıeğe mu,·affak olan faal yecanla beklediklerini de ili.ve edi- hakkındaki düşüncelerinin ıe-
U ta Navale,. cemiyetine en hararet· niz. Bu misafirperver ve dost mem- lametlne siz de şafln-

lebriklerimi takdim ederim. lekette asırlardanberi vatanın adat ve 
ta llq kadar mükemmel bir surette an'anelerini muhafaza ederek yaşı· 
ltı~ıl111 ve tertip edilen tenezzühler yan ,.e 0 vatanın evlUları olmakla 
-

1
1ttlerfn mlitekabilen tanışıp anlaş- iftihar duyan italyanlar, müşterek bir 

ı._~ arına pek büyük bir hizmette iman ve mefkure ile mütehassis ola
~ •nur. Binaenaleyh bu gibi te!e~ rak, Duçenin arzu ettiği şekilde yt;k
'dilltri" ~üy{I( bir ciddiyeti~- t~!akkı 9ek ideallere doğru .teaU etmiş olan 
l aatlerı ve bu hususta her turlu r.ıu- cemiyetimizin kıymetlı azalan olan 
ttıaeun esirgenmemesi icap eder. .sizleri, muhterem ve 9evgili misafir· 

ı ~l.hdut da olsa, Türkiyede yap;- Jeri, aralarında görmekle çok mes'ut
tf'tak bir te\111dtuf ile, tenezzühe iş- turlar.,, 
ltl'ak eden ze,·at, türk misafirperver· ltalyan sefiri Baron Aloize te· 
tf ile beraber, ayni zamanda (Ke- naplan tarafından dlin akşam İtalyan 

:--)) htkılAbınrn bir milletin ruhunu, sefaretinde misafirler şerefine bir :zi
laJyanrn faşist ihtilAll gibi, nasıl ta- yafet verilmiştir. Bugün deTarabya· 
llıtınııe deği~inni~ olduğunu anlıya- da Tokathyan otelinde bir çay ziyafeti 
~. ve onu nasıl büyük, kuvvetli, ,·er~lf!~'ir, r \ tr.ı r1 ı ı:-r:•-. r 

''PôlööeZ~b~llii
·tereddi ediyor? 

Şehrimize gelen bir Leh gazeteci alAka 
\re merak uyandırıcı şeyler sllylOyor 

Biz de şaşalım ! 

Validei Hidivi 

Alman sefiri 

Takvim - Salı 23 Haziran 6 ınet 
ay 1931, senenin günleri: geçen 1?4 kalan 
günler: 191, 6 Sefer 1350. ' 

GUnetDoğuşu: 4,29; Batışı; 19,45 

Namaz vakit!!!:!=, Sabah: 2,26; 
Ôğlc: 12,16; ikindi 16,17: Ak~am: 19,45 
Yatsı: 21,48; imsak: 2,08 

* Hava- Dünkü hararet tazamf) 29 

(asgari) 17 derece. Bugün rüzglr 
poyraz hava kısmen bulutlu. 

'* Bugün 
Gelenler·aldenler- Babanzıde 

Hasan Samih Bey. gözlerini tedavi ettir· 
mek üzere, Vlyanaya gitmittir. 

Muhakemeler - Eski Musul 
meb'usu Nuri Beyi öldürmekle maznun 
Arnavut Hacının muhakemesL [Ağır ceza 
mahkemesinde, saat on üç buçukta.] 

Radyo 
lstanbul - Saat 18 den J9 ı kadar 
gramofon plAklan neşriyatı 19.30 dan 
20,30 a kadar birinci kısım alaturka su, 
Vedia Rıza \'e Nermin H. b.ruı refab 
tile, Anadolu AJansı haberleri 20,30 dan 
21,30 a kadar orkestra 21,30 dan 22.30 a 
kadar ikinci kısım alaturka saz. Belkll 
R ın iştiratile, borsa haberleri 
r 
VakıbAbone '8rtl•nı 

1 3 6 12 Ayhk 
Dahilde 150 400 750 1400 Karuf 
Harlcte - 800 14SO 2700 .. 

idare heyeti toplandı 
Vilayet idare heyeti dün öğ

leden sonra toplanarak isklna 
ait işler ve diğer dairelere ait 
meıelclerle meıgul olmuıtur. 
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Yeril fırka . 
Yeni flrka te~ülünü efkarı U· 

mumiyeye arıediyor. Günlerdir sahl
f e, sahile program! .. 

Pro&'ramda neler yok, neder7 .. 
Kulaktan dolma bir ilim .• her şeyden 

bir parça .. Her fasıl bir njnn. Bunu 
yapan bir kişi, hem erkek hem dişi.• Ye 
nl fırka hem softa, hem sosyalist, hem 
devletçi, hem liberal.. Hem ~ç, "hem 
ihtiyar. Hem sağ, hem sol- Buna çor
ı.. da denemez.. 

Maruuf Bey bundan daha makul 
ıslahat projeleri yapardı. Zavallı tı

marhanede öldü. 
• • • 

Bu nasıl sosyalistlik 
Haftada kırk sekiz saat çal~ıla

caık.. Yeni fırka böyle söylUyor ve sos 
yaUstim diyor .. Halk fırkası baltada 
45 saat çalışılacak diyor sosyalist. de· 
fildir. 

• • • 
Başsız fırka 

Yeni fırka lidersiz olaeak. Bqsız 
fna olıtr mu? Demeytniz başı oluy 
dl bu kadar derbeder llflar meydana 

1 AClllye Haberleri ......._, ----------1 
Bir l<adın 

Dtln muhakeme edi
lirken bayıldı 

Evinde kaçak müıkürat yap1l
masana mahsus aletler bulunduğu 
kaydile aleyhine dava açılan, 
Raziye H. isminde bir kadın, 
dün btanbul ikinci ceza mah
kemesinde muhakeme edilirken, 
bayalmıtbr. 

Hemen Adliye doktoruna ha-
ber g6nderilmiı, doktor gelerek 
hanımı muayene etmif, ve ken
dİIİDİn muhakemeaine devam 
edilecek halde olmacL~nı bildir
miştir. Bunun üzerine, mubake· 
meİım devamı adliyenin yaz ta· 
tilinden sonraya, teşrinievvele 
barakılmıf, Raziye hanım tedavi 
edilerek evine gönderilmittir. 

Halı ve paçavra 
iddiaları 

~dmaazdı. 

.AP.Alyan Ef. isminde bir hah 
taciri, 11Meaajeri Maritim,, vapur 
kumpanyasa aleyhine, teslim . et
tiii bir balya . balınm nakil eı
nasanda kaybolmasından dolayı 

• • • . hukuk mahkemesinde kumpanya 
Parolıilan . meçhul .~eyhine on: bet bin mgiliz liralık 

. . h . . bır dava açmlfbr. . 
Fnkanm. u:mwnt. reısinı eyetı U· ·Diier taraftan kumpanya da 

•111D'fye intihap edecektir. A.b 1 Ef aı' h" dd ~ 
B f rk b' istiy ek amma ne a yan • ey ıne mB eı 

u 1 a ır feY ec ' 11 umumiliğe mOracaatla bir dava 
Wfyecek, marşı ne olacak, hentli m • . k d' • ·t li =-1·1 

b k b't ed' · 
1 

• açmlf; ' en ıaıne es m euı en •aaım ı. ,... . 
Bakalna LdilalıeUlallalı diye ill- balyada, hah değil, paçavra bu-

lü mi söyli;ecek. , ·l~Cluiünu ileri s6rmlltt6r. Tab· 
Yoksa, hürriyet; kıkat yapılıyor.. . 
liberalizm llfı mı parola olacak. . Çolak Ha,..ı, teYklf edllece~ 
Talilerine hangisi çıkarsa! Polise ka111 . ge1mek, d~mek 

• • • Ye yaralamaktan mamun çolak 
Mustafa sa...a- ..lbt .. Hayrı, ·~n~ ls~anhul ikinci cez.a 

f5.U. !§•. mabkemesınde muhakeme edı-
mfinevver! · )ecekti. 'Mazn~n, muhakemeye 

Darülfünun kalkacak..! Gençler . gelm,emİf, bulunamadığı aolaşıl • 
Kembriçte, Oksfordda yetişecek. Ve a- . rnıt ve ' mahkeme, bulunarak tev
sale-t öğrenecek. Darülfünun ıslah edil kif edilmesine karar vermiftir. 
miyecek. , . , Yeni bir tayin 

uı AJ.iı ~rülfünu~4an şikayet. ediyo. Adlijede toplu bir haİde ya· 
raz bar mun!,kil mılld duülfilnunu· pılaa tebeddülittaa sonra arası-
muz olsun diye.. · J d · J k d 

"' .. 1 b 1 h k .. 1 .. h • i ı r.a tayın er e yapıma ta ar . 
.ı.,e guze u uş em oyu, em Ş- Dü d K . li ftdd · · · 

ı M d 1 tl P e ocae m eıumumı11 
ç ' H~ tı: ;:3~~f s · d İ iliz Kemel beyin iıtanbul ıulh bakım· 

n Uı:n-4 a agır e ftf r w, t . d'Jd'.llr' b~fd' "( , f 

SPOR Haberleri 

' Maçlara hazırlık için 
1 Memleket Haberleri 

Yansenln plAnı araziye 
uymnyor mu? 

kamp kuruluyor Alman şehir mütahasslst M. Yan· 
Türkiye idman ittih.kında.n bir he- sen tarafından yapılan Ankaranm 

yet dün belediye reisi ~uhittin Beyi imar ve inşa planının araziye uymndı· 
ziyaret ederek temmuzda yapılacak Yu ğı iddia edilmektedir. 
nan maçına bazır\a:ıma.kta olan spor- Kadastro mühendisleri planı sokak 
cular için bir kamp kurulması hususu- ve caddelere tekabül ettiremediklerin· 
nu görüşmüşlerdir. den keyfiyeti imar müdürlüğüne bil· 

Belediye ti!mmuz başında Fenerbah dlrmişlerdir. 
çede sporcular için kamp kuracaktır. idam fırarlsl yUzba,ı divanı 

Yunanlstanda spor faallyetl hrrbe tevdi edildi 
Atina, 21 (A.A.) - Beynelmilel oto- Sekiz sene lzmirde saklandıktan 

mobil yanşları bugün ilk defa olarak sonra geçenlerde Bornovada yakala
Atina - Jarnes yolunun en tehlikeli nan idam firarisi yüzbaşı Sabri evra
kısınında yapılmıştır. • kile mevkii müstahkem divam harbine 

Nash markalı bir otomobil 12 kilo- tevdi edilmJştir. 
metrelik bir mesafeyi 11• dakikada ve MUdafaai Milliye vekaletinden lz
Bugati markalı bir otomobil de ayni mire gönderilen evrakta Sabrinin, har
mesaf eyi 11 dakika 49 saniyede katet- bi umumide tayyaresile beraber düş· 
mişlerdir. · mana iltihak ettiği ve İngiliz tayyarc-

Bir milyon drahmilik at koşusu bü- lerile hudutlarımız üzerinde istikşaf 
yük mükafatını bir piyade mülAzimi uçuştan yaparak esrarı askeriyemizi 
kazanmıştır. ifşa etmek suretile vatana hiyanette 

Enosis taklmı ile Aris takımı ara- bulunduğu bildirilmektedir. 
sında yapılan futbol° maÇında ~ - 1 Çar .. mba yol'9nda fecı 
Enosis galip gelmiştir. bir kaza 

Selanikte Paok ve Olimpiyakos ta- GeÇt!nlerde Samsun - Çarşamba 
kımlan arasında yapılan müsabakada yolunda feci bir otomobil kazası ol-
0 - 3 Olimpiyakosun mailfıbiyetile muş, şoför Celalin idaresindeki k:ı.m · 
neticelenmiştir. yon ikinci köprüyü dönerken uçuruma 

lspanpCI• futbol .-mplyonu yuvarlanmıştır. 
Madrit, 21 (A.A.) - İspanya futbol Yolculardan Emine hanım ölmüş, 

pmpiyonluk müsabakalarının Finali on kişi de ağır surett.e yaralanmıştu·. 
Bilbao ile Sevill . takımları arasın- Şoför tevkif edilmiştir. 

da çok fena bir havada cereyan etmiş- MahkOmlar arasında 
tir. Bilbao, Sevilli bire karşı ilç Samsun hapisanesinde mahktinılar 
sayı ile mağltip ederek İspanya şam- arasında çıkan bir arbedede sekiz mah
piyonluğunu ka7.anm~ştrr. ktim birbirine girmiş, bu arada mah

Belediyede : 

BUtçe iade ve tadll edilecek 
Dahiliye vekileti belediyenin 

varidatı hakkında yeniden bazı 
izahat istemİJtir. Daimi cncllmen 
don toplanmıı istenen malumatı 
bazırlamııtır. 

Bundan başka belediye bnt-
çeainin yeniden tadili için bele
diyeye gönderileceği anlaşılmak
tadır. Çünkü vergilerde bazı 
tenzilat yaplldığı takdirde bu 
vergilerdeki belediye hisseai de 

ktimlardan Kadir, Bayburtlu Yaşar 
tarafından bıçakla öldürülmüştür. 

lzmlrde bir facia 
Evelki gün lzmirde yanlışlıkla bir 

facia olmuş, bir otomobille gece tü
tün kaçırıldığını haber alan Tire tü
tün kolcuları yoldan geçen Hüseyinin 
otomobiline dur emri vermişler şoför 
bunu dinlemediğinden ateş açmışlar. 

dır. 
Çıkan kurşunlardan şoför mua,·:ni 

ölmüş fakat otomobilde yapılan arama 
da hiç bir şey bubıoamamıştır. 

Kokulardan Hüseyin çavuş te,·kif 
edilmiştir. 

,..._ ' . 
Ahllksız bir baba 

darülfünunundan çıkmıştı. Ağahan dn ıgıne avın e ı lgl ı iri mış ır. 
oradan diplomalı idi.- Sabık lktı .. t veklllnln davaları 

f tik hlkA f . lkhsat velcil~ Şakir bey tara-

inecektir. Halba ki belediye büt
çeıi eıki hesap Dzerine yapıl· 
mışbr. Bundan dolayı Belediye 
biltçelnin değijlmesi icap etmek
tedir. Ankaradan gelen haber
lere göre bazı belediyelerin 
bütçelerı yerlerine iade edilmit
tir. 

Bir habere göre Ahi Mes'ut civann
da, bir köyde İ91ltail isminde biri lli 
yaşındaki kızının bekrini izale etnıiş

tir. 
Ahlaksız baba jandarma tarafından 

8 raz ayes fından AJpullu ıeker fabrikası 
Yeni fl.rka borç alacağım, ve J)or- · ettafındaki ·neıriyahndan dolı.yı 

camu istismar sahalrını ecnebilere ter '!Son Posta,, aletJiine açılan ba-
kederk ödiyeceğim· diyor. • · · kare~ davası, dün OçüncU çeza-

Dostlar bu şiı demektir: : . aa rUyet edilecekti. 
Yeniden bir tanzimat.. . .Ankarada Şakir Beyin "Ya-
Yeniden bir m-eşrutiyet, ı 
Yeniden btr büy'ük harp. •. nn,, ,aleyhine açtığı bir · davanın 
Yeniden bir istiklal harbi, da birJeıtiriJmek Ozere gönde-
Yeniden bir Sakarya, yepiden bir rildiği anlatılmlf, mablceme tev-

Dumlupınar, ' ' bdei kanuni lüzum g&rmemif, ge-
Yeniden bir lzmir zaferi, len davayı Ankara ceıa mahke-
Yeniıcien bir Lozan için şimdiden meıine iade eJmittir. 

hazırlan.. ı · . · · ~-ııı=iiı--=:::im::ı:ı=:::i:iıııi=i:ı::ı::11m1== 
. dü b.:.:ı. ·a . rektır." 

Dün daimi enct\men Azasın
dan Avni bey demittir ki. 

"-Henüz bizim blltçe geri 
gelmedi.Gelirse icabına bakarız.., 

Fakirlere ~ardım faslı 
genı,ıetlllyor 

Fakirlerin gömOlmesi, me
zara götDrOlmesi ile bunlara ilAç 
verilmesi evvelce belediye büt
çesinın bir f ashndan verilirdi. 
Veni bütçe ile bundan ıonra 
g6mülme ve götürülme parası 
ile iJAç parası ayrı maddelerden 

91 seaeyı r, -· yenı en rerıye · M 1 k tt k tif h d" em e e e esen oopcra a\·a. 
on.S. k .. 1 .. 1 . . k 'ki . in kooperatiften evvel kooperatif~ive i'Aç geçen senelere nazaran da· 

1 
~ adrya 

0 
u bierıAnın delmı taer1ı 1par- ınuhta~tır. Hem öyle ki; kulaktan d~l- ha fazla verilecektir. 

veril,cektir. Bu sene fakirlere 

ça anma an, gar na o u r a arr-
1 

· d 
nm çiçeklerinde hala bizim kanımız m~ ilme değil .. mütehaseısa.! lk mektep binaların a tetkikat 
kıpkırmızı dalgalanırken bu kadar güç . ~ooperatff yürümek lçın. koopera- . devam ediyor 
k 1 ihtTI bir1raç serseriye ita- tıle ınanmış a.d&m IL91er. Dön ticaret Daımi encümen azaam<lan Av-
azanı an 

1 
a " 1 · · fiki 1 • i ·eh 1 " · · • B N k' b f b · ra~, mezat sattırılamaz. muesse

1
se erı1n1 ın 1 .rbeerın1 ., ı i o1~~~sıdnı nı, d • . azıye an1m, 'fen edyeb 

İ tik h"kA e$fnin bir müstemle yapan ar, YI arca ı ra ızm n a11n e mil ürü ı ya. maarı mil Oril 
k 

8 
rl az ldı v Y bilmiyen kalmn- ömilr çürütenlerin bir gü:ıde koopcra- Haydar B. ler bu aabab Şile 

e masa ı o ugunu tı• i 1 b'I ...ı.ı . 1 'h . l Ö 
mıştır. •Ç o a ı ecn\ enne nası ı tım:ı ve- ve merliye gidere~ orada yapı-

klk ti rilebillr? lan ilk mektep bina!aranı göre 
Birkaç palls hl a Olurlar .. Amma, bu, papasın klJj.. ceklerdir. Heyet akıama d6oe-

Kooperatifçilik fikri aldı yürüdü. aede dinaizlik talim etmesi gibi bir şey cektir. 
Gazeteler yazıyor: Yüksek mektep olur.. Tasmasız köpekler BldUrD• 

lerde kooperatifçilik hakkında derin, Kooperatifle ticaret fikri daha IUyor 
derin fikirler veriliyor. Kitaplar bası- başlarken biriıbiriuia . zıddıdır. Bir mü Belediye şehırde dolaşan bft-
1ı1or. Şimdiye kadar etliye, sütlüye ka cadele cephesinde, fikrini, hissini, ru- llln tasmasız kf peklerin ö!d&rül
nşmıyan darülfünun bile bir koopera- hunu mukabil cephenin zaferi için sak meıi için ka) makamhklara dün 
til9flik cemiyeti yaptı. Çok iyi, enfes lamrş adamlarııı senelerce düşman o- yeni bir l mir yollamıştır. Anado
şey, gideceğimiz yol bundan başka bir larak yaşadıkları bir cepheye kum:-ln· luhisarında kudurmak tehlikesi 
şe1 olamaz. Fakat yolun başında iken dan olmaları hayli dtişiltıülecek şey- gösttr~n eJhye yakın ~ öpek te 
eöylenecek sözler var. Gerçi bu sözler, dir. öldOrlllmüıtür. 
yeni bir şey değildir yahut yeni bir ÇünkU kooperatif sadtcc OtobUsler muanen ••rlerde 
llemden bahsetmez. bir teknik meselesi olmaktan ziyade duracaklar 

Bir yeni buluş değildir. Orijinal bir kurtuluı imanıdır. Belediye encilmeni yann vali 
h~bir tarafı yoktur. Fakat doksan bir Yaratmak isteditimiz yeni Tilrki· Muhittin beyin ittirakile topla· 
eenedir, yenilik yolunda mütemadiyen ye fikrine en sadık formül koopera- nacaktır. Eu toplantıda olobils· 
orljlnallteyi kör, topal ve aydaş bir ço- tiltir. Fakat formüllerin imansız a- ler talimatnamesi ıon defa ola· 
cak haline aobn densizliklere dairdir. damlar elinde mukadderata bir midye __ _ 

tutulmuştur. 

SelAnlkte bir barut 
deposunda lnfllAk 
Sellnik, 22 (A.A) - T ounto

ularda buıuai eşhasa ait bir ba
rut deposunda bir infilak olmuş
tur. Depoda bulunan iki bekçi 
ağır ıurette yaralanmıştır. Bu 
deponun içinde bükümetçe ida
reten haczedilmiş 54 .ton· barut 
bulunmakta idi. Bu miktarın bir 
kıımının gizlice kaçınlmı' oldu
ğu ve gui kalan kısmın da kas-
den ateılendiği zannolunmakta
dır. 

Pftrvanell lokomoUf 
Berhn, 21 (A.A) - Mühendis 

Krigenbergin icadettiği pervaneli 
lokomotifin dün gece buradan 
geçıfin~e azim bir halk kitlesi 
baur bulunmu~tur. 600 beygir 
kuvvetindeki motörün sür'ati sa-
atte 230 kilometreyi bulduğu va· 
kit Azami kudretini ik t ;sap et-
miştır. Bu sür'at demı ryolu üze
rinde yeni bir rekordur. Bu es-
nada yağ istihlaki 183 litreye 
~ıkmıştır ki motörün l;u ıilr'atte 
sarfettiği yağ miktara yilz kilo
metrede 70 lıtredir. 

rak tetkik edilecektir. Talimat· 
nameye göre, otobüslerin iste· 
dikleri yerlerde dur mal arı men' -
edilecek muayyen yerler gaste
rilecektir. Bundan sonra otobUı
ler bir adam gördükleri zaman 
duramıyacaklardır. Aksi halde 
ce:ra alınııcal<tır. 

Yetıl bir yola çıkarken Palis haki· kabutundau farkandır. 91 senedir KAN s 1 z LI K Nctrutenl, 
katlerhıi yine tekrar edelim: TUrkiye hareketlerinin yürümiyen, ha zafiyet ve 

•ı - Bir fikri b"n tatbik tder. reketlerini anlamak istiyenler bu nok- Chl 
2 - imansız fildr 7ürümez. tayı akıll&nndan çıkarmamalıdırlar. oroıe 

Almanyada tahriki! 111ıı-
Berlin, 21 (A.A) - Pol~5 teri' 

dürü, mılliyetperver sosyalııt bot' 
nümayişlerini menettiğindeD ofll 
lar dün akşam ?1~htelif u:rti9 
müesseselerde ıçbmalar ,111 
etmişlerdir. Birçok grupl~et' 
tertip etmeğe teşebbüs et d bele 
se de zabita derhal m~ a yJt
etmit ve 30 kişiyi tev~ e ~,. 
miştir. Milliyetperverler. il, 
münistler arasında da .b•r ,ttJ 
dtme olmuş ve iki millıyetpt z.'i' 
ağır surette yaralanmıştır. itt 
ta yeniden bazı tevkifat y•P 
tar. 6' 

Romanya parlamento•11{eiJt 
Bükreş, 21 (A.A) - Pr~ .e 

Pompei meb'usan riyasetıoe ,r 
muharrir Badovenda ayaD dit• 
yasetine intihap oluomuflar 

Bir ihtira ı;.ıe' 
Berlın, 21 (A.A.) - Ser ,,-

Tageblat gazetesine nıs~of 
doktor Mannheimer sineıo• ;rt!" 
raf resimlerini 2COO metre bit 
fada bulutlara akıeltirecek 'fl 
alet keşfetmi~tir. Bu resiaıle;; 
ki!ometre mesafeden gözilk 
tedir. t 

Bulgaristanda lntih•~.,; 
Sofya, 21 (A.A) - Meb ,fi 

meclisi intihabatı bugün b 

mıştır. ' 
Yeni Avusturya kablll~ 

Viyana, 21 (A.A) - M P, 
yör Zaypel yeni kabineyi teseı!' 
den vaz geçmiştir. Bunun. ~ JI. 
ne aşağı Avusturya valili ol'. 
Dureı bir burjuva ve ~ "1 
yon kabinesi teşkil etmişti~ 
Şoeber başvekilet muaf-__w1 

ni ve hariciye naıırhğmı def'i""' 
etmiştir. 

M~sır parlAmento•"p~ 
Kah1re, 22 (A.A.) - bJ" 

mento mesaisine buglln 
mışhr. 

ispanyada lntlhab•l 
hazırhkları tıf 

Madritrit, 21 (A.A.)-1'~~ 
meclislerin~ ait intihabat ~~ 
namzet göıterilenler bakksO ~ 
resmi beyanname melPielıj 
her tarafında bu sabah 11 

ve ilan edilmiştir. . tıA 
Müntehipler arzu ettikler• tJI 

ka namzetlere de rey vere 
ceklerdir. . bİ' 

Bu beyanname her baPf 1' 
intihap heyetine dahil o 
hakkını da vermektedir. 1'.. 

18 meb'us intihap edecek 'il' 
gine intihap dairesi olan ~· / 
166 namzet tefrik ve ir•e 
mittir . 

Tıp kongresi açlld• ~ti. 
Brüksel, 21 (A.A) - Tıp~ 

gresintn ikinci içtima de'-fl' 
açılmıştır. Kongreye 3 l ısıt 1 
ketin mümessilleri i ştirak etılJ 
tedir. 

11 Burgazda karaya ot11r' 
ltalyan vapuru pitlı,f 

Sofya, 22 (Hususi) - ,t 
ay evvel Karadenizde fırtıJI~ 
nasında Burgaz limanı ci~• ~ 
karaya oturmu' olan ıtl '/ 
band1rab Kampedoglya vapu;, 
tlin rahneleri kapatılarak Y 
rülinüşlür. 

Bir Fransız hava tll••" 

• 

8, 

Sofrada , 
Sofya, 22 (Hususi) .... ~ 

miralayın kumandasında bul dl tt 
altı bombardıman tayyare•111~ it 

mürekkep bir Fransız bav• ~ 
Sofyaya gelmiş, Şehrin af•\t1• 
bazı cevelinlarda bulundu 'f' 
sonra Belgrat tarikile f raO" 
dönmüştur. 

Zelzele et' 

3 -Ya,atmı bilerek yapmak ıe- SADRI ETEM ı=::
1

::1ı:m.J:':.=. =PihJô..= SIROP DESCHJENS. PARIS j 

Roma, 21 (A.A) - l(o~ ~ 
della Sera,, gazetesi #_,. 
bir zelzele olduğunu ve dl~-' 
fib zayiat ve basarat vuku 
dığını yazmaktadır. 



MUrebblye - Çocuklar ... 
yapıyorsunuz? 

-Hastane orunu orua,ora 
-Bu nere bUnı,. çıltayor't 
-Onu bir MI •llldott_. 

11a rolladık da ondan. 

•tir.a le f.O al~ordu.. -l$J,t tpan11r ~'rakip ettir Uar nehri De ~evri1m r. An'baırn 
:iiiid~ıs za--.. ~ orta~k d~ a• ~· il' •imsebatI da şehre yükselmete bqladı. Ha+. 

C Z - armtttr. ·ı.;vtçreye .~dar ~nan Ka olaa .. ı.-. )1lkleık.,bir alma_. IHIBU- çok saf ve berraktı. Mlnara fftbll 
• e ~n tattan ~da iluHy:,r· ru idi. Dk ~ kan iltt mil elen bu de glzeldf. Şehri daha bt _.... ltla 
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:· Harp scaelcrtndc lsunbulda çalışmış qıan len .Wlt• edfyerı-. illatet hata- ıe.weıi• *- ıörm.iiftii,. Otelciye git \ILJlıyan Flajo muhtelif mevkileri l,a-
blr 1111111& C11G1unua haııtCf ta &*tar ... rjl~ 1'1'J• llieil111r u...~.- ~MINll birinth- bulunan kim- ret ederek anlatıyord': 

- 52 - ••r awrla ~ ~lijı'O· o .. thrt eeaı. ~ ....... u diitmaD' hafiyeledn- -.Ş11 uzaklarda glrdllln• ..... 
~ bi motörtln hınltısı duyaMu. ~ -1~ glrlYord11: dea o14ub•• haber ftJdiaı. Herif he- sa.na kütle Oberlant .e Ben. At,ıert-
!tli ~u... Pabt diler taraf· :.aıdıa;..; ._, ıııl h4 IWNır .._ ı.ı.. Harpte• .vvel Ballaı'll men daktilo ile memurun kapalı olcklk dir. Bu alpler fehlrden takılbeu otus 

Bale çıkmana ıayri müsa __ .._ balftlar. 1119rur lılr .ed zaMııiılrna 11...,ı-.. Jletbüt a• ları kafı7ı kilitledi. Kapının önüne bir kilometre mesafededir. Şa karlı zlne 
'wl_ .ll•Uab ildartllmenls kararlq yola~- leketlta ~ aitadliı -.aa .,.n n~tsi l(.o)rıdar'11m. Ve-ben avdet etme lerl seyretmekten "bıknurort-. Be-
~l'. baiU'dıH .a.a.t. BaradayDa: ba nevi v•tlfiye ayftldna. dea -1c-...ıa içeri koaalllii.masmı ta"-.. yaılildan ile banlar sahalı dnetlnde 
·~ tle 10rdam: -: -:;...deki ba tofii: halis •ir - ~· ~UIP.ı .,W· siye ettim. HAia beai dinlemeleri ıa- ıeltnastan bir kime ıı'bl pmldiyorda. 
,l&Ide ne yapmalıyı.._ n!:":dL Ar&Wyı danluanea d .. i det çaliftıaı& mıt ... c•lif•1· Meler ki betbaht adamı ~rdlğlm ftk'alardan 9ellra ha 
~ ilk ettL Her teY• kartı koy Pa - Belçikada 1181 Evet. ,Almonlar Jnvtanaıt Dlsaalar .. Fabt caclı karw stik8n bana ne kadar tatlı ıell;erdw!. 

..... •llk ık bir te1di. ld: H h oNa canınız mlalm1- beni tanıyınca :(adar" SonrJ FA• bu• haber ..-ıınea acalNHw ppat bu Flajo şoföre bazı talimat vff«IL Ara;. 
~ '-ı. bir otomobilim vardır. - e ey .. Y sız casus t~na hlzmtttl'ne ginllfl' ! mes'ele de başkL. -ba yandan bir yola saptı. Yol atlaMla-'t.lt enelkl istasyonda beni blok· yormut be- i e&le ıühll& Ba aadar ml~İ'efe ttialn~~ GUte1 almança - Arkadqmız: lngiliz ufiyesiAl tım bana elini uzatarak dedi kh 
~ defala'r onula fehre avdet Me=~=-~'al•rd-. •nrA '" ':f'D blliİ'I~ mr f~ncTillav;-Aiı \lP\D~ kurtarabildi mi? ..1.:. işte vardık ~atmazel- Ski tel'o 

.....__. ·- fac~ e 1
6 le feraıhludırıyonla kL. y(m. - Ondan kolay ne vaTT Polis m&r kederR~n tekrar giirtlşmek UımNlnt hee 

~......_ J&rDll aat IODr& ilk ısaıu ~ 1' u 1., •mimi .._. Köyleri yıldıtmı ~t lt~fJ,Ordak. kezt tenhalatmıştı. Arkadatnn mevla- lem-eklifime mUsaade ediniz... Tetmırr 
'8ıtettlE ve beraberee bl)'flk yo- Şu par • •:..:..... elltli§e •· Dostum ~D\buni1etıe dec\İ 'iT:' fa 1Nı9ka bir tarafa rötür.cet.kii söy1i karşılaşmamız kavi1en mematdtir. &i 
~ Seri adımlarla yilrtlyerduk. siimlll adamın aHuıu.rordu.. Oau - 111 tllfşt\ Ylıttnda Ta:racafii.. yerek ) anına aldL Yelda etbiaeslni ~ ne sizi şehrin öte tarafındaki na1'am 
~ ...... idL ötede beride ba atlerhni bana.:.' tamamen MQiyette Yolda zama•t ı~fı4i1Mk i~• Ploe- ğlştirdi ve dağ tariki ite Lmııltete av· sef4rethaneslne tltUrecektir. 

L""llk...,_.erbaia llavladıflnı veya yanında kend ODI. • n miiddet- perPhrjottaaa •Wiete lfi'Ml ~rmlt det etti. Otontfıbitden atladı. EH De samimi 
~ 70• bir •oronn batak ılrtiyordu• Sanki ll oldafa \aa drılZe_...-ı aıttıttr. "llt- Böyle fil.ela eıtfls -birçok n.t'alar bir banket yaptı. Son bir defa tete. 
~ :• ltttiilnl d117111or•U. Ki- tir tanırnup.. 1 ti~ Rla• maay~to seli günUq bfrttdf Allflall ZilMtl t1't dah&' .&y._... l'Ja.t- 'Pell ~k şeyler to'I' süm etti .. Otomobil tekrar hareket ee.; 
' .,._ lainden ı~tik. Flajo de Otomobile Y": Af. aottra uyıuktao. sesi IİJmit ve lm~te •..ıadau Yatln mut n beH•ftt· litbayet INlğırlı: ti. 1 

Y11 lw'ebte ,etir na -·~ biJ 'ı) ·• .,.eu..- biat -lıati,_ lR@I ..ıo.o Halt. ifte .. .BtNe nnlık- Şa Prosper Plajo cenr bir ada 
.... barada olacak. O benim Bqım Flajo.,• ;pJ;ı-_ "-.iif dt ubıwı k•ınarke~ ilmaa .._ Bern ı.ertmiüe keskin bir yaylı dı •• Bundan baŞka ne samimi, we sa 

• · tim. O .. 1111t1~ 8'a _..., ._.. btl' •••• IJ!p ~·1ı-· ff gfbt azalfl1eYdd". ~ntn manmrm bir kimse idi.. t,imde niinnetürl* 
~ ile temP6 tfiank bir y9J lmrd'f ~a.; ~~ar.4tlUli rat; tkU'Wi 1 ....... •1•••7Bil per daklwi'afeti Mirada ftt.\lım. lavi~re si bırak11nla 'hasında alia'tuhliM Mı 

.. '-:.~ ..-ıa çalmaia başladL ll~ mek ar~a ~ ma idi?. na..- ..-e&1 laa&lrlllıli*sa 11.WI' ala pa)'ltahtı oJaa Bera tıç tarafından mevki işgal eder. 
~ War J.Ol allDl§Uk ld uU tMI Yik1141e ~ l:Or yt dflord11 if: -ı 



azar gUaü, itle onu adaya arö- 19 yatın a ne hadiseydi u! 
tUrmiye geldL Yolda "gene bana kU· Johan iri adımlarla uzaklaotı. Ku· 
rek çektirecekler,, diye düşündü. Rıh· b.klarında mızıka ve alkışlar hlll çın· 
tnnda pazarlık elbiseleriıni giyinmiş lıyor büyük bir heyecan onu hep ileri 
bld<aç f§9{zden başka kiIMe yoktu: itiyordu. Evini seçti ta, ocağma çıkan 

intihar ettiği söyle
nen çocuğu babası 

mı Uldtlrdtl? 
her şey sakin; cucak bir güneş gökte orman yolunu tuttu. Orada ıilne'H Dün poliı müdüriyetine iki 
parlıyordu. Birdenbire suyun içinden bir tarafa oturdu. Elbiselerinden hir ihbar yapdmıfdır. Bunlardan biri 
bir mızıka sesi yükseldi: ilerden, ada buğu yükseliyordu. Şiddetli bir snlnç Uç gün evvel Kumkapıda taban· 
lar arasından posta vapuru geliyordu. onu Yerinden kaldırdı, ötede beride do ca ile intihar ettiğini yazdıjım11 
Genit bir münhani çizerek rıhtıma y:ı.- la.ştırdı. Saadetten taşıyordu! Bütün 13 yaşlarmdaki çocuğa aittir • • 
naştı. Gemide bir orkestra vardı. Jo. mevcudiyeti minnettarlıktan eriyordt., Muhbir, çocuğun intihar etmt· 
han sandalı çözdü ve kürekleri eline- ve diz çöktü o. orada idi ve alkııları diğini, pederi Yusuf B. tarafından 
aldı. Tuhaf, haJAvetli bir hisle sallanr duymuştu! . '"Gidip değişin iz,, dtmiştl. odaya kapabluak hiddetle &1-
yormuş gibi oldu; bu g-üzel günün haş Oturdu ve sevincinden g-ülmeğe batJa dürOJdUğüoU ve bu ıaba bir o{ıJu 
meti, mızıka sözlerine çiçeklerden, dı. Evet. onu 19 başında., bu kahraman daha olduğunu fakat bunun 
yaldızlı demetlerden bir tül çekiyordu. ca har~etl yaparken g-örmüştü, dl,le. meydanda bulunmaciığını ı&yle
Nlçin Ditlef onu takip etmemişti, rıh- rinin arasında kurtardığı kızla yüzer miıtir. 
tımda dimdik duruyor, çıkanları ve va ken göğsü kabararak bakmıştı. V\k- ikinci ihbarla da, bir müddet 
puru seyrediyor, sanki hiç ha ka bir torya! Yiktorya! ona nasıl ıayri ka· 
şey düşllrunüyordu. Johan kendi kem- bili itiraz bir surette bütün hayatının evvel Unkapanında. çöp iskele· 
dine: "Artrlc elimde küreıkler bekliye- hM anında nasıl alt olduğunu bilse ı sinde tuğla yUklU iken batan 
mem, yanaşacağım,, dedi. Sandalı si· onun uşağı, esiri olmak yolunu omuz- Kamil kaptanın salapuryasının 
ya ettl. ları ile süpürmek, iki kliçtik iskarpini· sandalında çalışan Salih tarafın· 

O zaman, birdenbire, gözlerinin Ö· ni öpmek isterdi. Arabasına koşulmak. dan; kaptanın cebinden 4,5 lira· 
niinden beyaz bir cisim geçer n "flok,, soğuk günlerde sobasına odun koymak sı alındıktan ıonra onu boğmak 
diye bir 5es işitir. Vapur ve rıhtımdan isterdi; yaldn;h odunlar koyardı, Vlk- için kasten batırıldığını bildirmit· 
ümltai'z bir çok feryat yükselir, gözler torya? tir. 
n birçok eller beyaz cismin kayboldu· Başını çevlrdi, faıkat kimseyi gör- Polis bu iki ihbarı ehemrui· 
tu yeri gösterir. medi. Yalnızdı. Ve avucunda kıymetlt yetle tetkik etmektedir. 

Mızıka durmuştu. Bir an aonra Jo saat tık, tık yapıyordu, işliyordu. Tek gBmlekle sok•k 
han orada hf.ç düşünmeden, hi~"ii ile- Mersi, oh, bu güzel güne merai. ort.sınd• 

hareket eder. Yukardan "kızım, kızım ,, Eli ile saııkan dalları, taşların yo ·un· Evvelki aktam Zekiye isminde 
diye feryat eden anneyi işitmedi. Kim· larını okşadı. Viktorya ona tebe•ilm bir kadın yalnız bir iç ı&mle§'ile 
,eyi görmedi. Sadece sandaldan atla· etmemişti, - olsun: adeti değildi. Pangalhda dolaıırken g~rillerek 
dı ve daldı. Bir müddet kayboldu ; Orada, rıhtımda ayak üstü duruyor karakola götUrülmllftür. 
daldığı yerde suyun kaynadığı görül- du, işte o kadar; yalnız hafit bir 

0

kır- Zekiye polise verdiği ifadede 
dU, ve çalıştığı anla§rldı. mrzıhk yanaklarını kaplamıştı, eğer bir müddet evvel Darüliceıeye 

Vapurda feryatlar devam ediyor· saa.ti Viktoryaya vermi§ olsa acaba k·ı- kabul olunduğunu, orada bir ka· 
du. Kua yerinden birkaç kulaç öte· bul eder miydi? . dınla kaYga ettiğinden cezaya 
de suyun üstüne çrktı. Asıl istikameti Güneş batıyor, hararet azalıyordu. çarpılmamak için gömlekle kaç· 
bağıra çağıra gö.sterdiler: "Hayır, hu- Islaklık hissetti. Koprak eve döndü. tığını söylemittir. 

rası, buraaı.,, Bir kayık devrildi 
Tekrar daldı. lntezar feci idi. Gilver 1 Mahkeme ve icra lllnlerı J Dnn öğleden sonra, Kartal 

tede bir adamla bir kadın eHerini bü- ile Ada arasında rllzgirm tesirile 
kerek kınanıyorlar, durmadan ferya.t lıtarıbul birinci iflaa TMmurluğun- ıebıe yüklü bir kayık devrilmif, 
ediyorlardı. Vapurdan birim daha atla dan: ve içinde bulunan üç kişi denize 
dL Bu gömleğini, çoraplarını çıkardı!\ Adr.es: Büyük adada Batik paz~rı d6kUlm0şUr. 
tan 80nra yardıma gelen gemi ikinci- caddesınde 17 numaralı bakkal dUk-
&i idi. Kızın düştüğü yeri dikkatle a- kAnında madam Marika Foskolo H. Kayıkta bulunan aebıecl · Ya• 
radı; herke. ümidini ona bağlamıstı. Bal!da ismi ve adresi yazıh olan kup Ef. ile kayık ıabibi Mustafa 

B
. d •<'Y J h b '>I zatın tflasr açılıp taefiyenin ldt tekil· ve taife HUıeyio ağa etraftan 
ır en Dtre O anın aşının 8U· d I · · vetitenler terafmdan aarU)erek 

d kt ğ ·· Uldil d ·nk· d e yapı masına kaı·ar nrılmı§ oldu· J . • 
an tı ı ı gor ; eımı ı yer en ğundan: kurtaralmıtlardır. 

daha uzak, beş on kulaç daha uzakta _ . Bir polls raralandı 
idi. Kasketi kaybolmuş, ve başı güneş 1 - Muf!ısten al~ca~ı ol:ın veya Ak bıyık polis meYkiinde l 245 
•- b. fok ·b· ı d G" ü mallarında ıstlhkak ıddıasında bulu· 
e.e ır ıı ı par ıyor u. ıor nmt"T. . . No. h Hikmet Ef. dOn •kııam 
bi 1 r.- d 1 d 'b' t k k 1 nanların alacak n ıddıalannı işbu 

r şey e m~a e e e er gı ı e o u 1r d . . . . karat.olun yatakaneıinde taban· 
·1e ·· lük' 1 Ü •• d S d' 1 · 1 an an hır ay ıçınde eyyamı reamıyt 
ı gıı.ç e Y zuyor u. onra ış erı .. . . casını temizlemekte •ken tabanca 
nin arasına büyükçe bir paket aldı~ mustesna olmak üzere her gün saat ateı almıt çıkan kurfun Hikmet 
Bu denize düşen kız idi. Yapur ve rıh- (~3 te~ 18) .e kadar ~ultanah~ette Ya- Ef. nin kotun• isabet etmittir. 
tımdan hayret sesleri yükseldi nu kı adhye bınasında ıcrayı vazıfe eden 

l · . ' t .k. . • d k • b birinci iflae memurluğuna gelerek Hlzmetçlre slllh çekml' 
ses erı ış,ı en ı ıncının su an çı an a· . . B 'kt t K- · · d t 
şı etrafa bakındı. Nihayet Johan a· alacaklarını kaydettırmelerı, ve se- eşı 8f a oyıçın • o uran 
kınt.ıya kapılan sandalına 'yetişti, kı- net ve defter gibi delilleri her ne lse Sabri beyin hizmetçisi Emine 
ıı içine koymaia muvaffak oldu. Ye b~~ların asıl veya musaddak suretle- hanım karakôla ıelerek bir ye• 

k di d b. di k .. tti .•. 1 k rını vermeleri, mek meselesinden dolayı Sabri en e ın , nın us ne ıgı ere 2 _ M··rı · _ 
elbiseeini yırttığı ıörüldü. sonra kü· u ıse borçlu olanların yuka- beyin kendiaine sitib çektiğini 
reklere sarılarak butlin sUratile vapu- rıda gÖ&terilen müddet içinde borçları bundan korktuiunu 16ylemiıtir. 

d ğ il 1 dl miktarını yazdırmaları hillfına hare· Emine hamm korkudan fe· 
ra 

0 nı ere • ketin ceza kanunu mucebLnce takibat na halde haatalandığından Be-
Kaza.zede vapura çıkarılır çıkarıl- ve mes'uliyeti mucip olacafını bilme· yoğlu hastanuine kaldmlmıştır. 

maz ller ıar;ııa .. n alkışlar koptu. Her leri. Kertaını bıçakladı 
kf.8 eoruyor u: - O kadar uzakta a· 3 - Müflisin mallarını nakit ve Dün akıam Kumkapıda İsmail 
ramak nereden . ':1'~ınıza geldi.,, tahvili.ti ve buna mümasil kıymetli ev- çavuş isminde bir jandarma tUp· 
d - Sulan bılırım, akıntı da vardı, rakını her ne euretle oluraa olsun el· he yüzünden kansını bıçakla ya· 

edBi: d i.sk 1 t d ~ 1 terinde bulunduranlar ister şahsi i• ralamııtır Kadın hastaneye kal-
. .. ır .. • .. a~ .. e e ~ ~gru.yo açıyor; ter banka ve sair müessese olsun bun- d l · • ·ı t tul 

ytlıu olu ııbıdır, kirpıklerınde Yll§lar 1 .. . d k. h ki hf k 1 m m11 11maı çavuı u muıtur. 
• . ..... 1 ·~·l k 1 . arın uzerın e ı a an ma uz a · E ki 1 1 1 1 k ti 

asıl~, asabı hır gu uş e ıAı ere ses enı- mak şartile 0 malla.n ayni müddet fçin • F ". ,.n ısının en•~• n •• 
yor. . de daireye vermeleri, vermezlerse ce- atıhte kunduraa A met! Yu. 

- Bir dakika çrkınız, sııe te.şek- zat takibat ve mea'uliyete ufnyacakta. ıufpapda tramv~y caddeıın~en 
kür etmek isterim. Size öyle minnet~ rının mazeret bulunmadıkma rüchan geçerken eski nıı~nlaıı Medıba 
tarız ki bir dakikacrk... haklanndan mahrum kalacaklarının H. a te1edQf etmıt on• kızgın 

Ve &dam alelacele uzaklaşıyor. bilinmesi oldujıı için usturatını çıkararak 
Johana yol açtılar, güverteye çıktı. O 4 _ 5 temmuz 931 tarihine müsadff kızcağızın ensesini keamiıtir. Me· 
rada çok kalmadı, ismini, ad re f ni ver- pazar günü saat 13 te yukarıda yazılı diba H. haataneye yatanlmıı, Ah· 
di; bir kadın bu sırsıklam adamı ku· ola.n iflas daireainde alacaklıların ilk met kaçmıthr. 
caklamıotı, OIU yüzlü bKkin adam eli- içtimaında hazır bulunmaları ve müf- Sahte •enet yapan edem 
ne bir saat tutuşturmuştu. Johan, iki Jisin mü~erek borçlularlle kefillerinin Polis, sahte senet tanıim et· 
kişinin kı~ı •.yrltmıya uğraştıkları ka- ve borcu tekeffül eden sair khnseJerfn mekle maznun Toma Guze is· 
maraya gırdı. "Ayılryor. işte n~bız1a~ içtimada bulunmağa hakları oldutu minde birisini yakalamııtır. 
n çıkardılar. NMıl karaya çıktıgını ve ilan olunur. (1299) T · d' k d · d 
yatan genç kıza baktı; esvapları ıHr- oma. tım ıye a ar ~ıyaaı a 
tından tamamen parçalanmıştı. Sonra lıtanbul ikinci ticıa~t mahk~meıin. mar~f bırkaç tüccarın mzaıını 
biriei batına bir şapka koydu ve dışa- dm: taklıt ederek muhteHI vasıtalar· 
n çıkardrlar. aNstl karay çıktığını ve l\lüflis İbrahim Lütfi ve Kemal Na· fa para almıştır. 
sandalı çektifini pek hatırhyamıyor- si şirketine ait olup Bahçekapıdl\ Oto~oblll•. tramvay •r•sınd• 
da. \'apur bir duman bulutu l çind~ Tip - Top kundura mağazasında mel'• Dun Üaküdar~an Haydarpııa· 
azaklaşırken "yaşa" t.Sleri işitti, mı· cut bulunan masa, dolap, elektrik ya giden vatman Salihin idare· 
zıkanın çaldığını duydu. Bütün benli- obası, ,·antilatör, du,·ar ımati, iskem ıindeki bramvıy Burhanın oto 
tini ,ehvetli bir "''inç titremesi dolaş Je, sanda1ya, demirbaş dolaplar n mobiline çarpmıf •e otomobilin 
tı; rUlUyor, dudaklarını oynatıyordu. sair e~ya açrk arttırma suretile ~ ha- arka camlarmı kırmııhr. 
Ditl~f suratını asarak "öyledi: ziran 931 pazar günü ve bitmedifi tait. Bu eınıda olomobılde bu1unan 

- l,te, bugün gezemiyeceğiz. dirde anı takip eden eUnlerde saat iki müfteri hafifçe kolJarından 
Viktoryn orada idi ve yaklaşarak onda mezkur Tip - Top mağazasında yaralanmıştır. 

l}iddetle dedi ki : satış muamelesine dt\'&m tdilece~: tir. ikinci 'ube mUdUrlUIUnde 
- Deli misin, eve eiciip değişmesi Taliplerin ye,·m "' vakti meık6rda tahkikat r•pllıror 

lbım. 1 müracaatları Jl1n olunur. Emniyeti umumiye müfettiıleri 

l lnailfz llra11 Kr. 103 
~ T.I.. motahlll Onlar 0,41' lS 

• Frank 1 6 

Liret 9 IJ'J 
Relııa 
r>rahm 

• h. Frank 
Leva 

• Florin 
it uron 
~lllnr .. • Peıetı .. • Mart 
Zlott ... 
Penırll 

?o Lev Kurus 
ı Til rk ll ruı Olnar 

(.'ervoneç Koru~ 

"ukut 

ı lmrlln ( ln~lllı · 
ı Dolar ( Amerika ı 

lO Fran k { Fransıı 

iO Urer 1 lralra 
O Franlc l'elçllı 1 

Drahmi [ Yunanı 
iO frınt 1 hvtçre 
:ıo Leva Rulgar 1 

t fo'lortn [ ~'e lement ) 

ıo Ku ron [ÇelloslovatJ 
Şılın, A \uHuryıJ 

1 Peıeta 1 hpaoya] 
1 Raysmar• IAlmaoyı ] 

BugUnkU bulmacamız ı 7.ıotı Lehlmn 

Soldan sağa ve yukardan aşağı: ı Pengll l\lacarlstan 

I o 1.ey [Romanya) 
1 - ntizar (8) ' ( ıo Dinar Yuıoslovya f 
2 - Bir vapurumuz (3) ı ("evoneç Seq·et 

3 - Kefalet (7), ıart (3) A ltın 
1 

909')0 

4 - Nar (4), aa (Z) ' Borsa ı M ecld ı ye \ harici ~3 'o 
5 - Aptalca (5), i!i gok (4) Bantonoı 26 ~'l 

8 - Uygun (Z), 11alan atmak f.6) •~-------.----
7 - Köl• (4) 
8 - O torlu (7) 
9 - Si (Z), at, ıildh ... (5J 

10 - Çocuk (4), nota (Z) 
11 - Gezme 111:ri (6), Şöhrt:!t ( :!) , i· 

ıiln (3) 

Heydarp•'8 hammallara 
protesto ediyorlar 

Dün matbaamıza Haydarpaşa ha· 
malları, başları Sofu ile birlikte gel· 
diler ve dediler ki: 

- Bi11k9.ç ıUndUr ıazeteJerde Hay 
darpaşa hamallanndan şikayetler gc
rüyoruZ. Biz yolculardan fazla"para a· 
lıyormu9uz. Bu sözlere itiraz ediyoruz 
Kat'inen bizıim hamallarımrz böyle 
terler yapmozlar. Bu gibi vak'al:m 
yabincı hamallar yapıyorlar V'e bizim 
üzerimlıe atıyorlar. Bu hamallar müş
terilere "t9yalarmızı verin, biletimi7..i 
de alın biz trene kadar gütürilrtiz,, di 
ye fazla para alıyorlar. Bizim hamal· 
larrmızın (1) den (40) a kadar numara 
tarı vardır. Eler bu nam:ır:ılan 
tafıyan hamal böyle bir şey yaparsa 
biz htr şeye razıyız. 

Seyrisef ain 
Merktı acentası \.alata Köprü başı 
tt 9362 ~ub~ ıcentası Sirkecide 

MUhOrdır zade hın ı 2 2740 

TRABZON POSTASI 
( Karadeniz ) 25 Haziran 

17 de 

• 
MERSiN POSTASI 

(Konya) 26 Haziran 10 da 

Galata rıhtımından kalkacak

tır. 

poliı ikinci ıube müdüriyetinin 
3 Uncü ve dördüncü kııımlarında 
yeni bir tahkikata batlamııtar. 

Müfettişler bu tahkikat etra· 
fında Üç memuru dinlemiıl~rdir. 

Tahkikat ikmal edıldikten son. 
ra evrak memur in muhakemat 
encümenine verilecektir. 

Bir talebe yaralandı 
Feyziye Jiıeıi ıekiıinci ıınıf 

talebelerinden Sabahaddin efen
di dün sabah Betiktaştan geçer
ken 1714 numaralı otomobil 
kendisine çarparak ağar surette 
yara'arnıttır. 

J>ara rerlne yumruk! 
Dün ıkşam Sirkeciden Yedi

kuleye hareket eden ıon tram· 
vayda bulunan Hayrettin ismin· 
de bır aarhoı biletçinin kendi· 
sinden para istemesine kızmış 
ve yumrukla tramvayın üç camı
nı kırmııhr. Hayrettin yakalan
mııtar. 

Yiyecek 
Toptan flatıar 

Et • Sebze • Meyve 
• rcıt: 

Et - (Kilo"u) Oağlıç: 55 K. f\ t11 ~ 
50,70 K. Karaman: 54 K. Mezbaha ku:~ ı:. 
46 K. O~lık: 46t80 ÔküT~ 19,50 52,r dl 
Dana: 39 K. inek: 23,40 kuruş M•ll 
21,84·31,20 kuruş. 

110 
Peynir - Beyaz ya~lı 580 den .~r 

kuruşa kadar. Yarım yağlı 17· 14 olck ı.r 
ıc\\•P teneke 45(1.550 1\. yağsı z 1l · 12 o 

teneke 160· 230 kuruş. 

C.nerlOI : Okkuı 20 - 22 - 55 litıf'll~ 
Teze soıen: ( Demeti ı SO • 1 

para. sarımsak: 2 kuru~. H•"~ 
40 para K1rmız ı turp: 20 pı p 

Dereotu: 20 P. Maydanoz: ~-
Araka: 10 • 12 • 14 kuruş. Se"' 4 
otu: 2,50 · 3 • 4 K. Pancan 3.50 '

1
s 

K. Yaprak : C Yerli ı okkası 
5 ı. uruş. Kabak: (\'erli) 4. 5. 6 ~ oııJS 

Tazefesulye: Yerli Çalı 6 • 7: eli 
kuruş. A y~e kadın 20·22·23 1\. V• , 

1 ·•'" Barbunya. 20 kuru ş . Sırık çalı fuu ~ · 

13-15 Kururtur. .f 
Englnan (Yerli ı adedi S·4 6 ti 

Saramsak: (Okkası 8· ı 0-121\. Hıt• 
<Y crlil adedi 50 · 60 P. 2 • 3 kuru~ rııf 
Domates: Okkı~1 ~5 . 40 45 ~o .11 
Bamye: (Adana ) 60 K (Ycrlil tı~ 
200 · 250 1\. Si\·ri biber ;-o • SO 

Merve 
kiraz: 17 · 20 - 25 ı..urus Çil•~ 
20 25 30·60 70 ı uruş Kayı•a: SO 
Zerdali: 58·30 35 K. vı,ne: 55 ~ 
55·60 K Ş6ftah: 40. 45 50 . ';'0 . I 
K. Akça armudu: 45·55·65 K. 

Bu§day • Arpa • Fasulye 
BuGday: \'umu~ak CI\araman) kifo!: 

6 ( Yahşihan ) 6.12,50. 7 1\. KüıahY' 
S 

.. ,c 
Polatlı. 7 kuru{• Şarkışla: 6,7.50 J' • 

ıo · 6.J 7.50 • 6.SO 6,!17.50 Ankara: 6. . 
6.I 6 • 6 .. 12,50 • 6.:15 . 7,5.50 K. l\•)'~tf~ 
6 32 K. Yerkoy: 6,30 1\. Es~. işehir; 6,7.S 

1 
K. Jlgın . ~.22.so K. Yulaf: (Adapıı•rı 
~.1 0 kuruş . 

Çay, kahve, pirinç, ~eker, r•'' 
patates, sabun 

Çay; Ca,·a) okkası 260 400. (Çili ' 
240 ·800, l 1 lindiyc ) 270·400. ( SeylAll 
260·400 Kahve: ( l\hıhtelıt tipler) ıoO 
108 K. Pirinç: Wombıy) ::16 42 ıC•''' 
.l3-~3.5 (l lindiye) 32.5·34 lRangon) 28 
28,50 CHiıon) 36.37 K Şeken ( 1:,~ 
\'erli) 35.50 36.75 (f:aıebi) 35.60·85,t 

~üp 39.5 1 ı R u~: Küp)39.50( 'foı' 
35.60 K. Sade yaft: ı Urla . l\lardln 
!Taze) 125 135· l 40· 145 (Erzurum- l\arSJ 
( ~rinmiş) 80 • 90 ( Trııbmn ı 105 • f 1 

Vejetalin: ı Ycrli) 62 Zeytin y•I'~ 
( F.ı.stra d:stra) 65·67 C Ekstra) 61 · 0

6 <Yemeklik ı 56 . t O (Yemeklik) 54 · 5 
r Sabunluk ) 43·46 K. Patates: 1'ıf' 
naturel 18 19 K Sabuna (Ze)tlnyaAndP'I 



Terlikçi esnafının 
Nazarı dikkatine 

TBrkiye Hillliabmer cemiyetinin ihtiyacı olan ve nümunesi 
lat.nbwda Yenipoıtane civannda Aksaraylılar hanında 3 No. lı 
karahiıar maden suyu ve oyun kiğıtları satiş bürosunda bulunan 
terlikten 4 muhtelif nilmune üzerine 2,500 çift terlik pazarlık 
- · ti ••V mek -.-etiJe ıipariı olunacakbr. Talip olanların ıar arı ogren . 
llG11nuıeyi görmek ve milnakasaya iıtirak etmek Uz~re . 29 ~~zı
rtıı pazartesi günü öğle vaktine kadar bilro müdürıyetıne mu:a-

~tlan ilin olunur. (325) 

Satılık ve Kiralık bina 
B Sirkecide y enipostane aıra8.'nda Tilrkiye Sanayi ve Maadin 

anka.aina ait bina aablık ve kırahktır. • 
Talıp olanlann Galatada Voyvoda caddesinde TOrkiye Sanayı 

Tarsus Ziraat Bankasından: 
31 ·Mayıs - 933 tarihine kadar olan icarı 20 • 4 • 931 tarihinde kapalı zarf usulile müza

yedeye çıkarılarak mllzayede müddeti 21-5-931 tarihinde hitam bulan Tarsusun Mersin cad
desi üzerinde Kancıkkapı civarında Havaç Debbas evJitlanndan metruk buz ve çırçır fab
rikaları ve müştemilitının müzayede neticeıinde tekarrür eden icar bedeli Maliye vekile· 
tince az görUlmüf ve mllzayedenin on beı gün daha temdit ve pazarlıkla intacı emir bu
yurulmut olduğundan müzayede 11-6-1931 tarihinden itibaren onbeş iÜn daha temdit müd
detinin hitamında bedeli icar haddi liyikini bulduğu takdirde badel istizan ihalesi 
yapılacaktır. 

Taliplerin Tarsus Ziraat Bankasına müracaat ederek şartnameyi görmeleri ve müzaye
denin hitamı olan 27-6·931 tarihine müsadif cumartesi günil saat on altıda (2000) liralık 
teminatı muvakkatelerile birlikte Tarsuı Ziraat Bankasmda müteşekkil müzayede komisyo
nuna müracaat etmeleri ilin olunur. 

Ve Maadin Bankasına müracaatlan. 

Kiralık Daireler 
lLAN 

Nafia Vekileti celilesi ile Tllrk 
Anonim elektrik ıirketi ve Sat
gazel denilen lstanbulda Hava
glll ve elektirik ve teşebbusah 
sınaıye TUrk Anonim şirketi ara· 
sında 20 Niaan 1931 tarihinde 
aktedilen bir mukaYelename üze
rine Tnrk Anonim elektrik tir· 

1 Vakıf akarlar müdürlüğünden: 

Ankara caddesinin en mutena nokta· 
sında, Orhanbey hanında 

M M. v. Setin alm• komisyonu lllnlan keti imtiyaz1nın Anudolu cihe· 
tine de teımil edildiği havam 

tarkr fiati taahhüdünü ifa edemi·ı 3• K. o. SA. AL. KOMiSYONUN- mezküre ahalisine arzolunur. 
>'tn tniitta.hhide ait olmak üzere pa· DAN: · · · 1 ,..92 Bundan dolayı Anadolu cihe-
'-'tlrkı .. k 1 tali· Topane fırınında bınkmı~ o an n 
bt Ç\k a rnuzayedeye ~ ar~ an v~ ve kilo ekmek kırıntısı ve tekne kazıntısı tinde bulunan elektrik müsteh· 
bakı ~;~n 14 ~ 18 :::_'<~1~~;:~er- aleni miizayıede suretile satıl~caktır. liklerine badema Tlirk Anonim 
""'be gtin~P~:a~ ~~1 

tea Fındrkhda hey- ihalesi 12 - 7 -. 931 ~aat 15 ~e ıcra ~~- elektrik şirketi taraftndan kendi 
~lırııute paurlıkla satılacaktır. Ta· lınacağından talı_ı>le~_n U~~kt~ m~ayy ... şartnameleri ve mukavele veni· J1ttin kırpıntıları Eyüpte askeri di- ninde tem~natlarıle 1~13) e omısyon· z:amoameleri ıartlanna göre elek-
d 1'l evtnde ve şartnamesini heyetimiz· numuza miiracaa;ıa:ı • trik verilecektir. 
~ lôrrneleri \'e ihale saatinden eni SA AL KOMISYONVN· Bu münasebetle Tlirk Anonim 
llthıatıarile hazır bulunmaları. (410) 3. K. O. • • 

DAN: elektrik şirketi Rumeli ciheti 
• • "' 803.200 kilo oduna verilen fiat g:ıli tarifesine niıbetle evvelki yüzde 

tı Bursa Ye Mudanyadakı kıtaatın ih· görüldüğünden yenider.- pazarlık sure- 10 zammın bundan böyle yüzde 
1\ )acı oJan 11;ır eti kapalı zarfla mü· tile atın alınacaktır. İhalesi 2~ hazi. Se indirilecegini Anadolu cihe-
lklsaya konmuştur. ihalesi 22 tem- ran 931 saat 15 ten 16 ya kadar ıcra_ °: 

'-tıı: 931 çarpmba günü saat 15 te Bur- lunacağından talipl~.r ..• şartnameaı~ı tindeki muhterem müıterilerine 
'-«a a.kerf satın alma komisyonunda görmek üzere her gun o~leden evel "~ kemali memnuniyetle beyan eyler. 
>"lpıJacaktır. Taliplerin şartname al- pazarlığa iştirak etmek için de vaktı Müşteriler, yine okisi gibi 
~ve tekllllerini vermek üzere tc-mi· muayyeninde teminatlarile birlikte ko- Kadıköy şubesine (Telefon, Kadı
llttıarile mezkur komisyona müraca- misyonunıu141a ~uh~nmafarı. (l6) • ltöJ 3 S. 3S6 G~tıdar ıubeıin~ 
~(411) ıh ....... ! .... ~-! .. ı"'' y'oNv':.!' iskele (Telefon, Kadık&y 312) 

ııı ., ., 3. K. O. SA. AL. KOM S n· 
ve Beyoğlunda Tünel meyda-

lıJa L • k t t 'hf acı ohın DAN: ıı.._ e.niyedekı 1 aa m 1 ıy 4103 kilo ,,.8 ., sebzeye verilen fiat nanda Metro Hamna ( Beyog· ıu 
~ k 1 · ahrukat · · " :s ka 1 em erzak, yem " m pahnlı olduğundan yeniden pazarlıkla 692· 693 müracaat edebilirler. 
l~ Palı z:arfJa münakasaya ~.0~.1°u_ş!u~. satın alınacaktır. ihalesi 24 haziran Buraharda bilcümle muamelat ile 
)' aleaı 7 temmuz 931 salı gunu Islahı- 931 ~at 17 den 18 e kadar icra oluna· tahsilat yapıla bilir. 
'Yt~t askeri satın alma komi onunda cağından taliplerin şartnamesini gör- ------------
iti Pılacaktır. Taliplerin şa.~tname a~- mek üzere her gün öğleden evel v.e pa-

1\k ,., tekUflerlni vermek uzere temı- zarlığa iştirak etmek için de vaktı mu-
1\~~larne birlikte me:zkur komisyona ayyeninde teminatlarile birlikte kornis-
llıttracaatıarı. (402) yona müracaatları. (19) .. "' • "' * 

İlrnir müstahkem mevki kıtaatı hay 3. K. O. SA. AL. KO.UISYONliı\'· 
._tıatının ihtiyacı olan kuru ot kapalı DAN: . h t 
tarrı . lh 2.200 kilo ekmeğe tahp zu ur e me-
ltai a mUnakasaya kon~~~tur. il_: tidinden bir hafta daha temdit edil· 
bl! 7 temmuz 931 sah gunu saa.t la miştir. ihalesi 24 haziran 931 saat 
tı Sllkta lzmirde müstahkem me,·kı sa- 16 da icra olunacatından taliplerin 
l':l llma komisyonunda yapılac~ktır. şartnamesini görmek üzere her gün 
~ iplerin şartnameyi görmek uzere öğleden evel ve ihaleye iştirak .etmek 
'ı:dıkJıda heyetimize ve şart.~ame al· için de vakti muayyenind~. temınatla-

k te tekliflerini vermek uzere te· rile birlikte komisyona muracaatları. 
:ırıatıarile birlikte mezkur komisyo- (20) 

'ltlüracaatları. (400) "' "' • 
,1. K. O. SA. AL. KOMISYONVf\'. • • • 

lst ri k t t DAN: . te ~nhul ve civanndakl aske 1 ~a Gümüş suyu hastanesi için 20,000 kı 
k tnut86esatın ekmek, erzak ve saıre lo Büte talip zuhur etmediğinden ye
ıı'ta nakliyatının daha ucuz fiatla nak niden aleni münakasa suretile sa-
rı, t . 1 . ... h . sa alip çıktığından 24 hazıran tın alınacaktır. haleSl - __ıızıran 

d/ Çarşa.ınba günü saat 14 de Fın· 931 saat 15 de icr~ .kılı~.acagından 
. klıdll heyetimizde pazarlıkla ihale taliplerin şartnamesını gorme~ tize· 
~1

1 Yapılacaktır. Taliplerin f8rtname re he~ g.ün öğleden ~,~·el ve ~~~~: 
heyetimizde görmeleri ve ihale saya ıştırak ~tmek ~çın dbe. vl~kt k 

'aat· . · de temınatlarıle ır ı e o-
•- 111den e\'Vel temlnatlarile bfrlık· ayyenm . 1 (18) 
~ha · ·ona müracaat arı. 

ıır bulunmaları. (409) mısy 

ıstanbul Belediyesi ll~nları 

"" . d "b et Molla Gürani Şem· 
Süleymaniye cıvarında 4 oda an 1 ar k' .1 ek 

•ettin medresesi bir seneden üç seneye kadar ıraya . ve~ı m k 
· • T ı· 1 · n 11artnameya gorme •çın açık mllıayedeye konmuştur. a 1P erı ., k . . 5 1. . . - d airme ıçın ıra 
ıçııı hergüa levazım müdurlüğilne müıaye eye • • .. .. t 
te11ıinat akçe~nle ihale günü olan 13· 7-931 Paıarteaı gunu saa 
01l beıe kadar encümeni daimiye müracaatlar · (374) 

h 11 l · · n iskemle vaıet-Emirgin ve Boyacıkay meydan ma a e er.nı . 
llıek üzre gayei Şubat 932 tarihine kadar icarı daar~de 

1
me

1
vcut 

lartnımeıi mucebince müzayedeye vnedilmiıtir. Talıp 0 an arın 
14 Temmuz Salı günü Emirgln meydan mahalli için ~abableyn 
•ıat 1 O da ve Boyacı köy meydan mahalli için de yevmı meıkür· 
da öğleden scora saat 14 te daire enclimenine müracaat eyle· 

ll'leleri ilin olunur. (375\ 

OtubU• seyrUseferi 
lstanbul Tramvay şirketinden: 
Beşiktaş ile ( Maçka tarikile) 

Harbiye arasmda işlemekte olan 
Otubils seferlerinin Takıim mey
danına kadar temdit edildiğini 
Müdüriyet ahalii mubteremeye 
ilin ile kespi şeref eyler. 

Bu bat Beyoğlu ile Boğaziçi 
ve Üskildar arasında Beşiktaf 
vapur iskelesinden deniz müna• 
kalihnı kolaylaıbrrnaktadır. 

Seferler, Beıiktaıta vapur is
kelesi yanında, ve Beyoğlunda 
·1 aksim meydanında Tramvay 
durağı yanındaki mahallerde 
asılı saatlerde g5sterilen zaman· 
Jarda ve tam on dakika fasıla 
iie icra olunmaktadır. 

Hareket zamanlar1 1 

Saat 
Taksimden ilk hareket 7133 

" son ,, 20 
Beşiktaıtan ilk hareket 7, 13 

1, son ,, 20,19 
Seferler seri ve rahattır. 

DAVET 
Fatilı aski!rllk dairesi reuliğinden: 
323 ila :326 doğumlu bulunanlarla 

muameleye tAbi piyade, Jenzım n ıa
nayii harbiye sınıfına mensup olan or-
ta eMiyetnamelller 30 haziran 931 ta
rihine kadar se\·.kolunmak üzere ~ube
lerine müracaatları . 

Tarihi mezklıre kadar gelmiyenler 
hakkında Askerlik mükellefiyeti kanu
nunun ahkamı ceıaiyesi tatbik oluna
cağı ilan olunur. 

OskUder Hile slnemaaında 
Olk Panınlon) ırı;m r <1

1
1: (1 luri Lank

ıoa) chuuuıye JO ıu.ıruttW". 

Bir sene müddetle icar için 
Müzayedeye vazolunan emlik 
1 - Çemberlitaşta Molla fenari mahallesinde Boyacı 
sokağında 3-5 No. h hane 882 
2 - Sultanahmette Alemdar mahallesinde Şeftali ıoka
j'ında 18 No. b hane 
3 - Erenköyünde Caddebostanı camisi ittisalinde 226 
No. b hane 16 
4 - Pangalbda Çayır sokağında 53-63-1 No. lı dnkkan 59 
5 - Çenberlita,ta Yağlıkçı ban üst katta 10 No. h oda 652 
6 - Galatada Kemanket Karamustafapaşa mahallesinde 
Y eraJtı camii önünde 63 No. dükkan 260 
Müddeti icar: 1-6-931 den 1-6-932 tarihine kadar 1 senedir. 

.. * "" 
iki ıene müddetle icar için müzayedeye yozolunan emlik. 
7 - Bahçekapı Hubyar yeni postane. C. 44-66 No. dükkAn. 457 
Müddeti icar: 1·6-931 den 1·6·933 tarihine kadar iki ıene. 

• • • 
Üç sene müddetle icar için müzayedeye vazolunan emlik. 
8 - 4 üncü vakıf han birinci kat 34No. oda 1068 
9 - Süleymaniye medrese altında 41 No. dükkan. 5tı6 

10 - Çakmaı(cılar büyük yeni ban orta kat 31 No. oda. 486 
11 ~ Beyoğlu okçu Musa kara molla S. 26-28 No. dij~kan 339 
12 - Oaküdar Harem iskeleıi 3 No. dükl<in _.. 84 
13 - Nuruosmaniye C. 57·1 No. dükkan 795 
14 - Mabmutpııa mahkeme S. 6 No. dükkan 798 
Müddeti icar: 1-6-931 den 1-6-934 tarihine kadar 3 senedir. 
Mebdei icarlar: Eaki müstecirler için aktin hitamı. Yeni müs-

tecirler için teslim tarihidir. 

Müddeti müzayede 5 haziran 931 den 27 haziran 931 cumar
tesi günü. 

Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayf'deye 
vazolunmuıtur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat 14 
buçuğuna kadar prtnameyl okumak ve teminatı muvakkate ita 
ederek müzayedeye iştirak etmek üzere lstanbul Evkaf müdür· 
UiğOnde vakıf akarlar müdürlüğilne mliracaatları ilin olunur . 

Evsaf ve milştemilih hakkında maliimat almak iıtiyenler bu 
müddet zarhnda· müzayede odasına müracaat ederek ecri miıil 
raporlannı görebilirler. 

ı1~soroy uilHYBli ~nimi encümenin~en: 
1 - Akıarav-Bor yolunun 15 + 000-19 + 900 kilometreleri 

arasında ( 4 + 900 ) kilo metrelik ıosa inşaab (22726) lira (94) 
kuruı bedeli keıifle ve kapala zarf usulile mUnakaHya konulmuıtur. 

2 - Bu inıaata ait evrakı keşfiye ve ıeraiti fenniye ve umu .. 
miyeyi görüp izahat almak istiyen vilayet Nafia Baımühendiıliğine 
müracaatla yevmi ihaleden bir hafta evvel ehliyet vesikalarma 
ibraza mecbur bulundukları. 

3 - Münakasa 1·6·931 tarihinden başlayarak 30-6-931 tarihinde 
aaat on beıte ihale edilmek üzere ( 30) gün müddetle devam 
edeceğinden taliplerin müzayede ve münakasa kanununun maddei 
mahsuıası ahkimına tevfikan yevmi mezkiirde muayyen saatle 
Encümeni daimii viliye~e müracaatlan illn olunur. (101) ----

Jandarma imalathanesinden: 
(2936) yem torbası (2936) kaşağı (2936) gebre (1468) kıl 

kolan (1100) çul (2936) fuça (2936) sünger (300) urgan (1468) 
Brande bezinden su kuvası (1587 ı a ltı kütüklü palaska (382) ön 
tırjllr ve (1036) arka şarjör (155) askı J..ayışı münakasa ile mü· 
bayaa edilecektir. Kapah zarfla münakasa 13-7-931 pazartesi 
gOnü saat 15 de icra edilecektir. Şartname Gedikpaıada jandar• 
ma imalathanesinden verilir. (350) 

Beykoz mal müdürlüğünden: 
Göllü köyünde sıvat mevkiinde biri 50 diğeri 100 lira kıy· 

meti muhammeneleri iki parça tarla temliken satılmak ve bede
li peşin olmak {izere 17 Hazirandan itibaren yirmi gün müddetle 
mU:ıayedeye ~onu!muştur. ihalesi 7 Temmuz 931 salı günü saat 
16 dadır. Taliplerın Beykoz mal müdürlüğüne müracaatları. (357) 



GILLE·TTE 
Milyonlarca kişi taraf 1ndan 
kemali zevk v~ nıemnuniyetle ' 

kullanılmaktadır. 

Her yerde satılır. 

Askert mektepler sabn alma k'~mlsyonu lllnları 

Kilo 
20,000 Taze fuulye 
20,000 Taze kab'ak 
20,000 Patlıcan 
5,000 ' Bamya 
4,000 Domatea 

20,000 Semizotu 
20,000 Bakla 
8,000 adet Enginar 
1,000 Salça 
3,000 demet Maydanos • .. 
3,000 demet Dereotu 

20,000 adet Limon 
4,000 lapanalC 

10,000 adet Kıvarcık salata .. 
300 Kuru sarmııak 

.S,000 Havuç 
15,000 adet · ' Hıyar 
3,000 Do'mah~ bHier 
4,000 Beıelye 

Askeri mektepler ihtiyacı için yukarda yazılı 19 kalem yazlık 
ıebze ihalesi 27 Haziran 931 Cumartesi · glhıil ~aat 14 fe pazar
hlda satın alınacaktır. Taliplerin tartnamesi için Harbiye mekte· 
bindeki satın alma komisyonu ııda n llrteırntları · ,.e i!t;ı ~. çin de 
Yakti muayyenınde haıu bulunmalan ilan olunur. (13; .. 

Ot Saman 
Piyade mektebi 30,000 1 S,000 
Baytar " 3,000 3,000 
Tıbbiye . ,, 1,500 1,500 
Tatbikat hastanesi 1 :soo 1,500 
Kuleli Jisesl 1,200 H,500 
Çengellcöy orta M·b. 1,000 ~ t,200 

Yek6n 38,200 3,700 . 
Harbiye mektebi 30,QOO 4,001)• 
S6vari ,, 45,000 45.000 
Topçu nakliye ,, 45,000 30,000 
Topçu atış , 30,000 . 18,000 

Ölçme tabwu 15.000 .6,000 . : 
165,000 123,000 

Balldaki mekteplere bizaJannda gaste~ileo miktarlarda 165 
bin kilo ot pazarlıkla aahnalınacakbr. 38,200 kilo ot ve 23,700 ve 
123,000 kilo saman talipleri uhteıindedir. Daha dun fiatla talip 

olanlann 28 haziran 931 paıar günii saat 14 tc Harbiye mekte· 
bindeki mahalli malıauıunda satın alma ·komisyonuna mtıracaatları 
ilin olunur. (12) ..... 
1-931-932 ıenei deniyeıi için yalnız Erzincan ve Konya As. 

Orta mekteplerinin albna sıotflanna meccani leyli talebe alına· 
caktır. ihtiyaç gör610rse yedinci ve sekizinci ıımflara alınacaklar 
aynca illn edilecektir. Bu mekteplere talip olanların doğrudan 
doğruya veya askerlik ıubeleri vaaıtasiıe mezk6r mekteplere 
mDricaatlan lazımdır. 

2 - Talipler çok olursa miıHbaka imtihanı yapılacak ve mil· 
aabakada kazananlardan ihtiyaç niabetinde alınacaktır. 

3 - ikinci devrelere 9, 10, 11 aanaflara kadronun milsaade
ai nisbetinde talebe ahnacakbr. Bu devreye talip olanlardan Tıb
biye eczacı kimyager sınıflan için de talebe alınır. 

4 - ikinci devre talipleri Bursada ukerİ liseler m6dllr1Dğ&
ne ve Iıtanbulda aıkert liseler mllfettiilijine · aıllracaat edecek-
lerdir. .. ' 

S - ikmal imtihanı olan talebe ikmal imtihaninı !Eendi mek
teplerinde bitirdikten sonra mllracaat edebilirler. 

6 - LOzumunda yapılacak. mOsabaka imtihanı i~ ' muhtelif 
mahallere çağınlacak talebenin azim~t ve avdet tiarcırablan .. keo
dilerine ait olacak ve müsabakayı kazanmıyanlar veya muvaffak 
olup da ihtiyaçtan fazla kalanların biç bir güna hakkı talebe ve 
tikiyetlere haklan olmıyacaktır. _ . 

7 - Kayıt ve kabul için tem.muz nihayetine kadar m8racaat 
edilebilir. ikinci devrenin 11. nci sınıfına gireceklerin kaydı ve 
mDsabaka imtibauları temmuzun nihayetine ve diğerlerinin 14 
atustos 1931 · tarihine kadar ikmal'•edileeektir. ~ , , 

' • . 1 
8 - Kayıt c !:abl!I ıartlannın tafailib ukerlik daire ve ıu-

belerine ve aakert mellteplere r&ıderllmittir: km edenlerin mez· 
k6r mahallerden 6irenmeleri lizamdır. 

• • 1 

. Sabhk ev ap•rbman;araa,e,ya 

Satılık: sandal motöril - 12 
Beygir, I:iOOd~virli Aster motörü,mağneto, 
şanjtman, pervane ve şaftile beraberdir. 
Küçüklüğü için çıkarılmıştır. Asla tamire 
muhtaç değildir. Elden 150 lira. Bu mo· 
tör 5,5 xt,40 M. blr sandala 10 mil 
veriyordu. Kalafat yerinde Bursalı 

dükklnı üzerinde 

Satılık deniz moUSril - 1930 
modeli 10 beygir kuvvetinde 6 ilt 8 
kişilik pek az kutl4nılmış Johson deniz 
motörü saalılüır. 

Arzu edenlerin Gazetemiz Heyeti 
idaresinde Ahmet Beye mürıcaadan. 

Satılık piy~no - Alman markı 
güıet •bir piyano ehven fiyatlı ıatılıkar. 

Beyoğlu Hamalbaşı No 27 birinci kat 

Satılık apartimaiı arsası -
Aksarayda • şerefli bir mevkiae M.ıstafa 
Kemalpaşa caddesinde 6 metre mesafede 
iki ·arsa satılıktır. 9· 12 arasında müra
caat. (1288) lstanbul dördüneil Vakıfban 

Asma kat 29 UnionkOI 

Satıhk hane _: Şebzadebaşında 
Çukurç•şme yanında Taşhan arkasında 
Marmarayı nezaretli 9 numaralı beş oda 
ve müştemilltlı müceddet klrg1r hane 
satılıktır. içindekilere müracaat. 

Kiralat< E9 
Harb:yede Sipahi ocağı karşısında 

Ferah aparttmanı yanında 169 numa: 
ralı ev kiralıktır On Oduı, terkosu, 
clcktri~i ve bahçesı vardir: 

Evi görmek ve konuşmak için JÇin· 
dekilere milrıtcaat cdilmeşt. 

Kirgir ev satın alırız _: Tram· 
vaya, şimendifere, iskeleye yakın olmalı 
Pazırhlcsız son fiıtinizi mektupla bildiri· 
nlz. mektuP. içine 6 iuruş1uk nul koyunuz. 

Jstanbul P•ıc:~ıı kııtuıu No 400 

ı, •rıyenlar -

Daktilo - Gayet iyi lngilizce bi· 
len • hır daktilo hatnm iş aramaktadır. 

lstiyenler gızetemizde Fikret Adil beye 
her gün öğleden sonra müracaat edebi· 
bilirler. Telef: 2.4371 

MUteferrlk kUçUk llAnlar 

Muayenehane, idarehane -
veya ikamet için fki havadar oda. . bir 
sofa Ye bir ha!Adan mürekkep bir daire 
müsait 'eraitle kiralanacaktır. Ankara. 
caddesinde 55 No. lı Muallimler kitaphı· 
nesine müracaat. 

Para - KefaJıtle yahut cm!Ak ter· 
hinile veririz, kefillerinizi yahut emllki· 
nizi bize mektupla bildiriniz, mektup 
içine 6 kurusluk pul koyunvi 

lstanbnl Postanesinde No. 400 

VaJscı aranıyor - Izmlre yakın 
şehirlerin birisindeki son sistem un fab· 
rikalarının birisinde çabştnak üzere ehli· 
yetli bir Valscı aranıyor. Taliplerin 
izmlrde tüccar Yako Benciya Ef. ye 
Borsa sarayı civannda milrıcıatlın 
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Yal ava Kaplıcaları 
AÇJLMJŞTJR 

12 Kişilik ork.estra 
Oteller: 75-SOO kuruı 

Y ki . Tablıdot (Sabab-Oğle· eme er. Akıam) 225-450 kurut 

3 üncü sınıf otellerde yemek mecburi değildir 

Banyolar: so-7s-ıoo kuru' 

Vapur ücretleri: ~ ::~: ~~ ~::: 
Her türla malumat YALOVA da müdüriyete 
litanbulda Seyrisefain mlldüriyet kalemine 

mOracaaL Telefon· Beyoğlu: l 745 

Ali ~eniz ticaret mektebinde~ 
Mektebin 932 maya gayesine kadar ihtiyacı olan et, ekJll~ 

de yağ ve 21 kalem muhtelif erzak'. ve saire 2 temmuz 931 ~' 
müıadif pertembe günü aaat on üçte ihalesi ayrı ayn 11_ 
dilmek üzere münaaakai aleniyeye vazolunmuştur. .1, 
lerin teminatı muvakkate makbuzunu hamilen yevm ve saati ~ 
k\irda mektepte mütetekkil komiıyonu mahıuıuna müracaatlatl 
fartnamelerin mektepten alınabileceği. 

1ürk 

lerinin en 

büy~k r1zitesi 

nedir 

• 

Kayıp aranıyor t VE Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 

Yetiştirmek. 

Pazar gilni.1 öğleden sonra evl!dım 1 
J 1 yaşındaki Muharrem kaybolmuştur. 
Bilenler insaniyet namına şu adrese bil · 
dirslnler. Kasımpaşada Bedrettin mahal-

lesinde Ayni Alibaba soka· 
lında S7 No. lı hanede KAmile 

Dl' tabibi ----
Suat lsmall 

. A·vrup,dan gelmiitir.' Yeni 
Postane caadeıinde' ikbal kü
tü~neıi karıısmdaNo 8teJefon: 
lıt. 4156 

Sabık Şehremini 

Operatör Emin Bey 
Istanbulda Nuruosmaniye caddesinde 
34 numaralı muayenehanede Cuma· 
dan maa<b. hergün öğleden• sonr~ 
h~stalannı kabule "tilşlamışar. Aıne· 
liyatlannt T<;>phane clvınndakl Jtalyın 

tfntahınctindc va;caktır. 

O haldel derhal 

ZIBAA1 
B aa kasıadall 

BiR Hllntl 
.. ............................................ ~,, 

Mes'ul Müdü.r. Relik i\JloJ 


