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Havadis 
Ve yazı 
Mülkiyeti 
Yeni matbuat kanunu hakkı telif 

kanununun gazetelere ait havadis ve 
h.zı mülkiyeti hakkında.ki ahkammr 
tadil etti. Onun için kanunun neşri 
tarihiııden itibaren mer'iyyete başlıya. 
tak olan bu yeni ahkam ha.kkrnda bi
raı fzahat vermek faydadan hali de
fildtr. 

Hakkı telif kanunu bir gazetenin 
dJğer bir gazeteden yazı ve havadis 
nakletmesini mehaz göstermek şar
tiie serbest bırakmıştır. Fakat dene
bilir ki şimdiye kadar hemen hi~bir 
ıazete taraf mdan h~vadis ve yazı 
nakletmek hususunda kanunun vaz.. 
zettiği şarta riayet edilmemiştir. 
Her gazetenin dlğerlerinden aynen, 
Yahut tadfl!t ile mehaz göstermek· 
Bizin havadis alması bir nevi teamül 
haline ginnişti. Bir halde ki mehaz 
göstermeksizin havadis ve yazı naltle
dflmestnin suiistimali gazeteciler a
rasında umumi bir şikayet mevzuu ol 
muştu. 

işte yeni matbuat kanununa na.. 
Ye edilen ahkam bu şikayetleri her. 
taraf edecek mahiyettedir. 

Y eıtl matbuat kanunu mucebince 
, bir guetenln hususi bir emek ve fe. 
da.karlık: ile elde edip neşrettiği ha. 
:vadisi yirmi dört saat geçmeksizin 
sahibinin muvafakati. alınmadıkça me
haz göstermek suretinde olsa bile 
iktibas edilemez. Buna. muhalif hare
ket vukuunda mutazarnr olduğunu 
iddla eden taraf mahkemeye müra
c:aat edebilir. 

Müessif hAdlse 
Vahit 8. kendini 

1 öldürdü 

Merhum Vahit Bey 
Son 24 saat içinde şehrimizde 

bilyük bir teessür ve teessüfle 
karşılanan bir intihar hadisesi 
olmuştur. San,at aleminde kıy
metli tetkikleri ve eserlerile ma-
ruf bulunan ve elyevm barut in
hisarında idare meclisi reisliğini 
yapan Vahit Bey dün sabah saat 
5 te, evinde ağzına bir kurşun 
sıkmak şuretile kendisini öJdür
müşUir. Senelerce Darülfünunda 
ve Güzel San'atlar akademisinde 
san'at tarihini muvaffakıyetle 
tedris eden Vahit B. 314 sene-
sinde Harbiye mektebinde ho· 
calığa başlamış, kıymetli eserler 
çıkarmış sonra erkana harp kol 
ağası rütbesinde iken ask~rlik-

Gazetelere ait havadis mülkiyeti. k k 
hakkındaki bu usulün tatbik edilebil- ten çe ilere Düyunumumiye 
lllesi için Jier gazetenin basrldığı idaresinde çalışmış, uzun müddet 
l':arda-a~ ~~clıiı tarihi de kay mektupçuluk yapmış, son zaman• 
d~tfM'Sl tabif I.izımdır. Jıfrda bulutı8dfti nınskfrat inhi-

Bunun için de yine kanunun bir sarından aynJarak barut inhisarı 
ınaddesmde her gazetenin üzerine idare meclisi reisliğini deruhte 
neşredildiği günün tarihini yazması etmişti. 
bir kayıt oJarak kabul edilmiştir. Son tasarruf dolayısile bant 

Yeni kanunun bu hükmü bilhassa inhisarı idare meclisi reisliiinin 
gazetelerin akşam çıkacak nüshaları tahsisatı, beş yüzden yüz liraya 
iç!n ehemmiyeti haizdir. Çünkü umu· indirilmişti. Kendisinin diğer ma
ınıyetle akşam gazeteleri sabahleyin li işleri de iyi gitmiyordu. Bu va.
saat dokuz~ dokuz buçukta basıl· ıiyet Vahit beyi çok müteessir 
dıkları halde bile üzerlerine ertesi gü- . b .. 'h b 
nün tarihini koymaktadır. Haddi ıatın· etmış ve u teeıs~r Dl a!e~ u 
da mantıki olmamakla beraber teamül feci hareketle netıcelenmıştir. 
haliae girmiş olan bu usul de artık Vahit B. Taksimde sıra ser
kanunun neşri gününden itibaren nJha.- vilerde . 108 numaralı Gravuje 
yet bulacaktır. apartmanının 4 üncü katında bir 

Her gazetenin kendisine mahsus daire İfgal ediyordu. 
bir istihbar heyeti vardır. Kendine Merhumun cenazesi bugün 
ınahsus i~tihbar membaJarı vardır. Bir kaldırılacak, teşvik.iyede naman 
gazeteclnın mesleki muvaffakıyet yo- kılınacak Anadoluhisarında aile 
lunda hissedeceği zevk her gün neş- . ' d fn d' k · -ttfğ' ı k d' go··re kabrıstanına e e ılece tir • ... .., ı yazı ar arasına en ıne . . • 

(Alt tarafı 2 inci sayıfamızda) Merhumun aılesıne teess6rlen-
.AteluHe.t .A.sUff mizi taziyetlerimizi beyan ederiz. 

Gazetelerin 24 aaat geçmeden birbirlerinden havadis 
alması memnudur 

[ Mııtbuat kanunu] 

Yarınki sayımız: 

12 Sayıfa 
Gençlik, Çocuk aayıfalar1 
Meraklı, mUtenevvl yazılar 

Hatıralar arasında 

-----------···-----------Bu Sayımızda 

H. M. S. 
Haşmetpenahinin 

casusları 
-5 inci sayıfada-

Başvekilimiz 
· Hariciye veklli ile 
beraber Yalovaya 

gittiler 
Başvekil ismet paşa Hz. leri 

dün Y alovaya gitmişlerdir. Baş· 
vekil Hz. Heybeliden motörle Er· 
tuğrul yatma geçmişler, yat saat 
on birde hareket etmiştir. 

Y alovada bir hafta kadar ka· 
lacaklardır. 

ismet paşa Hı. !erile birlikte 
birkaç gün evvel şehrimize ge
len hariciye vekili Tetfik Rüştü 
bey de Yalovaya gitmiştir. 

Meraklı bir hatıra 

Enver Paşa kızıyor ! 
Sofya ataşemiliterinin müracaatı - V'.a· 

purda bir yemek - Zaferin şerefi 
kime aittir ? 

nasmın mukassi bir odasında calı. 

şıyordum. Odamın kapısında (gi;ile
mez) levhası asılı idi. 

Başkumandanlık vekaletinin bl 
rinci harekat şubesi namını alan bu 
oda.da benden başka Çanakkaleden 
gelen raporları harita üzerinde renk 
li boyalarla. tesbit eden hamiyetli 
bir arkadaşım bulunuyordu. Erki 
nıharp miralayı olan bu vatanperver 
bilahare Şamda şehit düşmüştü. Mer 
hum bir gün kanb bir muharebenin 
raporunu tesbit ederken telefatın kes-

, retinden tedehhüş ederek mütehey
yiç bir vaziyette yerinde kıvranmağa. 
başladL Siması da renkten renge gir 

di. Hiddetle: 
Enver Pş. - Millet kınlıyor. Kanlar dizleri 

[Umamt harpte Gazi Hz. nin maiyet· boyluyor, hala hırs ve inat 1 dedi. 
lcrinde bulunmak şerefini kazanmış olan Durduğu yerde bir yanardağ gibi 
mütekait erkAnı harp binba~l Tevfik B. in feveran ediyordu, sabır ve taham .. 
vücuda getirdiği eserden alınmış bir mülünü gösteren miiteesslr bir tavır· 
makaleyi dün dercetmiftik, bugün de la devam eyledi: "Sofya ataşe mili· 
başka bir makaleyi neşrediyoruz.] tıeri Mustafa Kemal Bey (Gazi Haz. 

Nihayet Türldye de umumi har- retleri) mevki ini, istirahatini feda e. 
be iştirak etmi§ti. Çanakkalede pek derek başkumandanlrk vekaletine mü 
kanlı bir mücadelenin cereyan ettiği racaat etmiş, orduda faal bir hizmet 
sırada Beyazıtta harbiye nezareti bi- (Alt t:ırafl 5 inci sayfada) 

Hava aleminde en büyük bir zafer 

iki Amerikalı tayyareci Nevyorktan 
bir uçuşta şehrimize geldiler 

Tay,yarecller 4984 mili 49 saat beş dakikada almışlar, Parls 
ve l.Jond.ra tlzerlnden geçerek gazeteler atmışlardır 

-
BUyUk zaferle beraber, şehrimizde bulunan Fransız tayyareclsl Koste alt uzun mesafe 
rekorunu da kıran Amerlkah tayyareciler Ankaraya gitmek istemişler fakat benzlnlerl 

Nevyork 

-

azaldıl•~ için eş!lk8~~ _ ınmlşlerdir 

~evyorttaılbtı uçuşu gelen •Amerlbıı u y 
yarecllerl Con Roludo llo Rruel Morgu 

Amerlta sdlrıle blrllktt 

lstanbql 

"Nevyork,, taın hiç bir yere ufra-
ma~~ şartile lsta.nbula gelm.eğe t;e. 
şebbus eden ~rikan tayyarecileri 
J ohn Polando ve Russel Boardman 
teşebbüslerinde muvaffak olmuşlar ve 
dün Yeşilköyde yere inmişlerdir. 

Amerikan tayyarecileri bu suretle 
tayyarecilik aleminde çok büyük bir 
muvaffakr~t kazanmışlar ve şimdiye 
kadar Fransrz tayyarecisi Deodonne 
Costesin muhafaza ettiği hattı mus
takim uzun mesafe rökorunu da kır-
mışlardır. Evvelki gün şehrlmlze gelen Fransız tayyarecileri Ceneral o·· ·· i . .,_d 

F d.. F ·h k' h ı oguys n rıyaseuu e 
ransız hava filosu ile beraber bu· un atı te ·ı tayyare ~e it eri abidesine bir çalenk koy 1 d R ... muş ar ır. esmimiz 

raya gelen ve şimdi şehrimizde bulu- . Fransız tayyuecilerinl ihtiram halinde gösteri or 
nan Costes bu rökoru '1:l ve 29 teşrini- raber Parısten kalkarak Çinde (Tsit-IAldığı mesafe 790y 5 k'l . . 

l 19 B 
. -ıı_ ) • ı ometre ıdL ·· 

eve 29 da arkadaşı ellonte ıle be- ::;ll\ar a uçmak suretile kazanmıştı (L..,,tf 
• u en sayıfayı çeviriniz) 

. 
ısa,, Yarınki savımızdan itibaren "Hazre i Yakıt sütunlarında başlıyor .1 



~ 2 - VAKiT 31 Temmuz 1931 
Amerikan tayyarecilerinin şehri- diktan sonra Tayyare cemiyeti tara- z.I mul'affakıyetle baprdığımızdan çok H d• 

mize gelecekleri haber alınınca lrn.rşı. frndan misafir edildikleri Pera Palil8 memnun olduğumuzu söylemeğe JU. ava }$ 
lama merasiminde bulunmak üzere \"3- oteline geçtiler. istirahat etmek üı.e- zum görmüyoruz.,. 
Ji Muhittin, polf müdürü Ali Rııa, re odalarına çekildiler. Amerikan tayyarecileri Pera l'alas ve y 3ZJ 
lJ, Fırkası idare heyeti reisi Cevdet Ke- Amerikan tayyarecileri çok yorgun oteline geldiklerinde, Fransız hava filo 
rim Beylerle tayyare cemiyeti erkanı, oldukları fçln eyahatlerf hakkında ga u ile ehrlmfu gelen Fransı~ tayyare- Mülkiyeti 
Amerikan sefiri Mr. Grew n Amerl- zetecllere mufnssal malOmat nrt-mi- elleri de orada bulunuyorlardı. Bu . 
k asefareti erkanile kalabalık bir halk yeceklerdi. Fakat kendileri ile bir a· meyanda cihan uzun mesafe rökorunu . [Baş makalemızden ~ab11t] .. .. 
kütlesi y eşilköy tayyare meyda"rna ralrk görUştük diyorlar ki: §imdiye kadar muhafaza tden Cnst da hır ~ususlyet . umumJyeeı ile mumkun 
gitmişlerdi A 'k d· ·ı··· k' h. b. . olabılfr. • - rnerı a an ur ıyeye ı~ 1r bulunuyordu. Cost Arnerıkalı tayya~ 

Tayyarecilerin Londra üzerinden yere inmeden uçmağa uzun zamandan cileri haran!tle tebrik etti. M~eslekt~,ıarın ~~·at ıeVk~.b~rada 
gestikleri telgrafla bildirilmekle bera. beri istiyorduk. Fakat geçen hafta T•rrerecl Kost ne dlror? oldu~~ gibı gazetecilik mesl~gının t&-
ber ondan sonra hiç bir haber ah nama- içinde yaptığımız ilk teşebbüsümüzdt Ko t diyor ki: r~kkısı ~~ ~undadır. Eğer b~r gazete. 
dığından hemen hiç bir kimse Yeşllkö- muvnffnk olamadık. Ne\'YOrktan ha. . - Fe\·kalade bir muvaffakıyet ve cı kendısının emek ve feda~arlık sar~ 
ye kadar gelmeğe mu,·affak olacak!~ reketimizden bir müddet sonra aldığı. şeref kazanmış olan kıymetli Amerl- f'~de.rek gaıetesfnde ne§rtrttiği hususi 
rını ümit etmiyordu. mız benzinin fazla olduğunu, ve bu kah meslektaşlarımla ~örü"müş oldu bır haberin iki aat sonra neşr~lunan 

Bir motör gUrUllUsU ağırlıkla tayyarenin yük:;elmesi kabil ğqmdan kendimi çok mes'ut ,.e b:thti· difer arkadaşı nya arkadafları tara. 
Fakat saat tam on üçte bir motör olmadığını anladık. Ve geri dönme~ yar buluyorum. f'ından bir ~a~nı darbe ile kesilerek 

ıUrültü ü i itildi. Ve çok yük eMen mecbur kaldk. ~imdiye kadar benim tıırafınıdan alındığını gorür e ve bu tarzı hat·eket 
uçan bir tayyarenin Ye ilköye doğ~u Fakat ümidimiz kesilmemi~, uzmi- muhafaza edilmekte olan dünya mesn· gaıetecl~ik mesleğinde bir teamUI ha
llerlediği görüldü. Gelen tayyarenın mlz kırılmamıştı. Uz.un hesaplardan fe rökorunu kıran bu kıymetli genç- ll~e ~lırse hunu maıur \'e mnkbul 
beklenilen tayyare olup -~lmadığı ::-ı~~ır sonra tayyaremize daha az benzin ala lerle ı tanbulda görüşme-kUğlm taliin göstermeğe imkı'\n yoktur. . . 
bulunanlar arasında munakaşa cdılır- rak ikinci defa hareket etmiye karar çok gUzel bir tecelli idir. Bunda~ başka şayanı dikka.t. bır .tı· 
ken tayyare yuaş yavaş alçaldr ve ka- verdll<. Ve 28 temmuz salı günU ımba- Kendilerini en büyük samimiyet ve h~t daha nrdır. Farzedelim kı bugün
, .is çizertk sut on üçii beş geçe yere hı Granoviç aatile alttda (biziın sa. takdirle tebrik ederim.,. kü sabah gazetelerinden biri yanlı§, 
indi. atle 13) ayı·ıldık A lk t .1 . 1 t b ld yahut yalan bir hRvadlı ne§rettf. Jla. 

Tayyarenin üztrindeki işaretlerden eahrJmuhll Uzerlnde ü mer d~nt 8.~·ya:e~ı er~l sdan un 
3 

vadit nı\ldl \'e iktıbaa aerbut olunca 
Amerikalr tayyarecllere ait olduğu an- Bahrimuhiti muvaffakıyetle \'t'! hi,. Çd'·eya or giudn ·kal a~ah a:. ır. 1 ... u- iki saat sonra çıkan aktım ıueteleri 

, ra an nere-ye g ece erı enuz ma um 1 d aı.ı dl 
J~ılmı~tı. bir arızasız geçtik. Çarşamba ~ünil t' d bunu aynen a ıp neşre ecq\ er r. nu 

Hazır bulunanlar heyecanla koşa- 15 tc ll'landa üzerinde uçuyorduk. de ıJ lr. takdirde bir sabah gneteeinin neırettl-
rak tayyarenin yanına git.tikleri \·akit Londro n Parfs üzerinden gtçtik. Ve Fransız tayyarecllerl ği yanlış, yahut yalan bir h~berin 
tayyareciler de yere iniyorlardı. bu iki şehre Amerikadan ~tirdiğlmiz Şehrimizde bulunan Fransız tayya- diğer üç gazete tarafından aradan ta. 

Yerde gazeteleri attık. Bundan sonra mUsait recileri dUn !abah saat onda Fatih par hakkuk edecek kadar vakit g~meksf. 
\'ere ilk ayak basan John Polnndo ha,•a cereyanlarından j tirade edebil- kındııki tan·are şehitleri abidesine m& zin iktibas edllmesi ile intişar ahası 

oldu. Onu müteakiben de Russel Uoard mek için yükseldik. Hattı mustakim ra!;imle güzel \'e büyük bir çelenk koy- tev ü etmi olacaktır. Tabii bu sur~tlt 
ınan yere indi. Ta)'yareeilerin yanı- istikametini takip ediyor. Ve uçtuğu. muşlardır. mtmleketin her tarafa dağılan yanlıf 
na yaklaşan Amerika ısefiri onların e- muz yerleri harita ile istikametimizi 1'ayyareciler bundan sonra beledi- yeya yıtlan haberin tamtihf, n teln:ibi 
Jini sıktı. \'e tebrik ettikten sonra tayin ediyorduk. yeye, Tayyare cemiyetine, ''ilı\yetf de o kadar güçleşmiş olacakttr. Bugün-
Ye~lköy han kumandanı Zekeriyya Şİddetll ya§mur \'t üçüncil kolordu kuml\ndanlıfınll gi- kü rnziyette hemen her gün tekerrür 
Be)'le hazıı· bulunan diğer zevata tak· Balkanlarda o;iddetll bir yağmura derek mutat ıiyaretlerde bulunmuş.. etmesi mümkiln olan bu ihtimal yeni 
dim etti. tutulduk. Tan.;remizin üstü açıktı. tardır. kanunun ıkabul ettlii şartlar ile bir de-

Bu sırada meydandaki halk ces'ur Amerikadnn hareketimizde asırlık Pransa sefiri Kont dö Şambrön receye kadar bertaraf edilmiş olacak-
n cür'etklr tayyarecileri heyecan ,.~ olmaması için yanımızda en Hizumlu dün Fransız sefaretinde hususi bir öğ- tır. Çünkü bir gazeteden.havadis al· 
hararetle alkışlıyorlardı. Amerikalı- aletlerden baska bir şey almamıştık. le zlyaf eti \'ermi~tir. mak aradıın yirmi dört :saat geçmd'e 
Ja.rın tayyare i an şeklinde, tek sn· Hatta yanımı~da sırtımızdakinden baş- Akşam saat dokuzda da 1'ayYaNı Cf bağlı. olduğu için bu müddet ~:ufın~a 
tıhh ,·e tek pcnıınelldlr. l\anatlnrı sa· ka elbise bile yoktu. Bunun için yat- mlyetl tarafından l'era Palasta hliyük ek erıya yanlış ,·eya ~·~lan ~abtrle.rın 
11 n göğdes:i siyah renge boyanmıştır. murdan sonra elbisemizi değiştireme- bir ziyafet verilmiştir. tah:ıkkuku imkan dahılme ıırecekt.ir. 

Tayyare?ler .ço~ yorgun görünü- dik. Ve ıslak elhise_mizle seyahate de· Fransız filosu bugün Eı-kişehire gi- Hu~Asa .?·eni ".'atbuat kanununun 
yurlardı. 1 ere ındikleri r.aman bncak \'ama mecbur kaldıgımız iGin UşUdttk. d k . aktam ü tü yeşil köye döne. havadıs mulkiyetı hakkında kabul et. 
]arının titredikleri Ye sendeledikleri Ve ıstırap çektik. 'ihayet lstanbula ~:. '~ilo yarın ~'·aha tine devam tiği kayitler ,., şartlar yalnız gaıete
farkcdilfyordu. Motör gürUltüsün- )'akla mı~tık. Yorgun olmamıza rai· ~~m;~· Uzue Atinaya' hareket ede<"ek- ellik mesleğinin hapdyet ve l)erefi ve 
den kulakl~rı .~a .. sağrrlaşmışt_ı ... Soru. men seyahate daha devam et.m.ek ve tir. terakkisi için faydalı değildir. Ayni 
)an suallerı guç1ukle anlıyabılı)orlar- Ankaraya kadar gitmek kudretını ken- ımo kumandanı j~neral dö Gnya; zamnnda yalan veya yanlış ve hlnaen-
41. dlml~de hissediyorduk. Fakat benzi· dU bl harrirlmlıe demicı.tir ki: aleyh zararlr haberlerin intişar anhıı.· 

M. John Polando arkadaşından da- nimiz ~ok az kalmıştı. Ye ilköyd~ ye- n rCmu il lhtl ; eını tahdit etmekle beraber tashih n 
ha zayıf olmasına rağmen daha dinç re fnmeğe mecbur olduk. ener• n b 

1 
••d•~ 8 " T'" ki tckt'ibini d kolaylaştıracağı cihetle 

\'e daha az yorgundu. Cihan mesafe rekoku - Uzun ıaman u un uıu m ur • hnyırh olmu tur. 
Amerika sefiri Mr. G~w tay;·are- NeYyorkta tayyaremiıe 720 galon Y•d•n teessür ve teessüfle aynl~ı~ım. .A{e/aHct.t .A.&UH 

clle:ı:e: 1ıani 2880 litre benıin almıştrk. Bu Bana. çok uzun gel~n bir ayrı ı tan ===========-=-=:=::;::= 
- Yorgun mu unuz.? Diye orduğu benzin ile 49 saat 5 dakikada 4984 mil 50b •• n~kresmen lbu,ra)a gttel~tt~kb v1e çd~lk hüsnü kabulden çok memnun kaldıkla-

1 k f 1 k uyu \'e sam m su~ e ıs ı a e ı · .. . .. h t zaman on ar: yani 9200 ilometre mflia e a ara k , d rını soyJemış n: "Turk mat ua ının 
- Biraz yorgunuz. Uzun müddet Fransız tn1'Yııreclleri Ilellonte ·e Coa- me le m~. u u~. Fransız tayyaredleri hakkındaki d0& 

arni \•aziyette :kaldığımız için bacakla- teste olan cihan uzun mesafe rökorunu Muhtelıf v~ılelerle lstanbulu t~nı· tane ve samimt neşriyatına çok müte-
rımız çok ağınyor.,, diye ce,·ap ,·erdi· kazandık. mıo olan arkadqlarım da bu ıuzel ~ekkirlz.,, demiştir. 

Hava kumandanhOında Yere inmek fQin Türkiyeyi ıntJhap §ehri tekrar ıördüklerinden çok mem- • ____ ,,... _____ ___ 

mtndan sonra tayyareciler hava etmekteki dilşüncemizi soruyorsunuz. nundurlar. GördUğümUz samimi hüs- Parlste atılan gaseteler 
kumandanlığı binasına götürilldüler. Ent, Nevyorktan mesell Irana uça- nU kabul ve mlnffrperverllkten çok ~ Bourıe4 30 (A.A.) - Tayyare 
P.tırada ta)•yare cemiyeti mükemmel bllirdik. Fakat hakkında dalma yeni mUtehıuıaleiz. hangarı ch·arında Ntwyork - Istalibul 
bir bUf e hazırlamıştı. ve güzel şeyler lşlttiiimiz Türkiyeyi BUyük bir muvaffakıyet ıÖltermit seferini yapan tayyare pilotları tara. 

Burada tayyarecllere bir §eY yemek görmek istiyorduk. Binaenaleyh Tür- ve ihtimal ki Co&tun rökorunu da km fından •hlmış n içerisinde Nevyork 
isteyip istemedikleri sorulduğu vakit: ktyeye gelmekle ayni zamanda merak mıt olan Amerikalı tayyarecilerle bir Taymis gaze~esinden birkaç parça bu· 

- Evet; çok açız. Cevabını verdi- h!Mfml'&l de tatmin edeceğimizi düşü· tesadüf eeerf olarak burada bulanma- Junan hUyük bir zarf bulunmu~tur. 
]er. Ve biraz viski ve and,iç aldılar. nerek burada )'ere fnmete karar ver- mız btıl memnun ettill kadar arkada· Zarfın üzeri Paris belediye reisine hi
Bundan 80nra otomobillerle Beyoğlu- dik. Hatta Ankaraya kadar gltmeği şım1z Costu da memnun etmiştir.,, taben yazılmıştır. Maahaza 'Uzerinde 
na reçildi. Tayyareciler Amerika se- bile istiyorduk. Fransız aefaretl atetemilterl Kolo- rlitubet eseri olmadığı için yerde çok 
faretlne giderek bir müddet orada kal- Fakat imkln olmadı. Seyahatimi- nel Saru da tayyarecllerln gördUğii kalmadığı anla ılıyor. 
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Kızılcık. 
Dalları 
YAZAN 

REŞAT NU~i 
Şu vardı ki bu bolluk kızın gÖ· 

z(fnü lltr türlü doyuramıyordu. 
(Gık) deyinceye kadar yedili hal· 
de vakit ve aaati geldi mi yine da· 
marındaki ıoyıuzluğu yapıyor, ço· 
cuklann elinden yemif, sahanların 
içinden kedi gibi kcn1ik çalıyordu. 

BOyllk hanım su içerken dai· 
iM durur, bir bardağa bir GUI· 
ıllmDn yüzüne bakarak sitemle: 

- GOlsüm ne vakit senin 

elinden ıçım inana inana 
bir bardak ıu içeceğim? Diye 
gülümserdi. 

Bu galiba hiç bir zaman nasip 

olmayacaktı. Halbuki ondan pek 

olmayacak bir ıey de iıtemiror· 
lardı ~ 

Meseli kendisi başkalarının 
artığını yemekten iğrenmemeli 

fakat kendi artığını baıkalarına 
yedirmekten son derece çekin· 

meli, bunun affediniz bir piılik 
olduğunu idrak etmelidir. Kız 
bu basit tarifi yapabilse dava 
kökUndcn halledilmiı olacaktır. 
Fakat yazık ki bunu onun idrak· 
siı köyln kafHına bir tOrlU sok
mak kabil olmayor. 

111 
Yaz sonunda BUlent ağır bir 

hastalık geçirdi. 
Konakta çocuklardan biri baa· 

talandığı vakit onu evveli bir 
mUddet Karamusalh sDtnine te
davi eder ve ancak hastalık 
ehemmiyetli bir şekil aldığı ıa· 
man daktora bat vurulurdu. 

Bunun iki sebebi vardı: Ço· 
cuklar doktordan korkarlar. Ko· 
nağa gelen misafir dokt~rJardan 
bile bucak bucak kaçarlardı. 

ikinci sebep Karamusallı sütni
nenin çocuk bastalıklannı dok· 
torlardan daha anlamasıydı. Bü
yük Hanımın fikrince doktorlar 
büyük insanları bazan muvaffaki
yetle tedavi ederlerdi, Fakat iliç 
larını daima büyük insanlara göre 
tertip ettiklerinden onlarçocuklara 
aiır ielir ve biçareleri hiç yok· 

tan aıom tehlikt1lne bile atardı. 
BDleadin bu ıcm- h11tahğı ıid· 
detli bir iıhal ile baılamııh. 
KıramuNlh ıOtblne llç ıOn Hin
diıtan ceviıi yaj'ı, anaıon ve 
kızılcık ıurubu Ue haıtahğm ö
nüne geçmcie çalıştı. Ancak 
QçUncü gece sabaha karşı ço
cuktan kan gelmeğe başlayınca 
hepsinin eli ayajı ı•tırdı. Orta
lığın ağarmasını zor bekJiyerek 
bir doktor ıetirdiler. Bunu daha 
bııka doktorlar takıp etti. 

Hastahk iki haftadan ziyade 
ıllrdü. Çocuk baıan iyileşir gibi 
oluyor; sllkün ile uyumıya, uyan
dığı zaman küçülmüş ve sarar· 
mıı yüzile etrafındakilere iülU
clikler yapmıya baıhyor; sevini· 
yorlar, evliyalara mumlar ıön· 
deriyorlar. 

Çak geçmeden ve ıebebi bir 

diirlll anlaıılamadan ate§ ve 
sancılar tekrar başlıyor; yav· 
rucık kendini kayıp ediyordu. 
Bu iki hafta içinde Bülent bir 
kaç defa öldiı, öldü yeniden 
dirildi. 

Konak geceleri uyumamııtı. 
Büyük hanım ıababa kadar 

nöbet bekleyor, çocuiun annesi 
teyzelerini odalarında bir az 
uyumağa göndermek için akla 
karayı aeçiyordu. 

Hastalığın ilk zamanlarında 
Nadide hanım Gülsümü odaya 
bile sokmıyordu. içinde ona kar· 
fi garip garip hisler vardı. Haa
ta hğın ilk ıcbebi anlatalamamı§lı. 
Acaba bu kız, çocuğa zararlı bir 
ıey mi yedirmİftİ. 

Yoksa kardeıinden ayırdık· 
ları için ah etmiıti de yavrucuk 
onu mu çekiyordu? Sonra bu 

ne anlaşılmaz i~ti yarabbi ? Ya.· 
bamn yangın yerlerinde yatan 
aç çıplak çocuklarının yanağından 
kan damlıyor, üstlerine titrenilen, 
gözlerinin içine bakılin kendi 

çocukları, hiç sebepsiz urarup 
soluyorlardı. Fenll yemeden de. 
sek dcğlJ. Meseli ıu aç gözlü 
GUlsüm afı küfü yediği halde 
karnı bile ağrımıyor. iyi bakıl· 
masmdan desek oda değil. Ge
ne meseli GUlsilm serserisi za
man oluyor ki gömleğini yıkayıp 
ıılalc ıılak arlca11na giydiği halde 
bir kere öksürüp akıırmıyor. 

-=-

Eminönü kayma· 
kamı 

Hakkındaki dava istidası 
adliyeden vlllyete 9ti"dertldl 

Eminönü kaymakamın1n bir 
biletçinin yanlıı bilet vermeıi 
üzerine tramvayı durduduğu ve al· 
h poliste birlikte Aksaray depo
suna gidip biJetçiyt heıap verdir

meden alıp Beyazıt karakoluna 
ıetirdiii ve orada dövdüjti ya
zılmııtı. 

Tahkik ettik. EminönD kay
makamının pasosu vardır. Ya· 
nındaki iki arkadaımın biletini 
kendisi almıı, birisini Sirkeci 
diğerini Eminönü için istemittir. 

Biletçinin yanhı bilet kcıtiği 
görülünce kcndiıine ihtar edil· 
mit fakat biletçi ald11mamııtır. 
Keyfiyet o ıırada tramvaya hi· 
nen 117 No. kontro18re anlatıl
mı§sada mumaileyh benim vazi· 
fcm yaloız bilet seriıine bakmak-
br. Demiı. it münakaıaya bin• 
mjı. biletçi ağır söıler ıöylemiyt 
baf layınca kaycnakam bey kene 
diıinl terbiyeye davet etmlı ~• 
haddini bilmesini ı&ylemlftir. 
Biletçi ıOkut edeceğine elindeki 
bilet kutusu ile kaymakamın 
üzerine yürilmüı ve kaymakam 
itidalini bozmıyarak tramvayın 
son istaıyoau olan Alc11ray de· 
posuna kadar gitmiıtir. Orada 
tramvay mlifettiıine hıher ver. 
mit ve biletçinin heup vermesi 
için Uç saat bekledikten ıonra 
müf cttişle birlikte Beyıııt Dl• 

hiyuine gitrııif)erdir, 

Tramvayan durduruldufu ve 
6 polfs çağnldiğı doğru deiil· 
dir. Biletçi döğülmemiftir. ifade
yi alan komiserdir. Biletçi bu 
~ınada bir c~hillik ottijini ıöy
hyerek mllkerrcfen affıuı rica 
etmiıtir. Hadise b&ylc ıeçmiı 
olmakla beraber 900 numarala 
biletçi Nurettin Ef. kendiıini 
karakolda 6 saat alıkoyduf\I 
tokatla ve kayııla dlSğdOiO id· 
diaaile Halak Nihat B. aleyhine 
dava açmııtır. 

Nureldin efendi, lnalağındın 
yaralandığını ileri silrerek, mu. 
ayenesini iıtemiı, muayene için 
bbbı adliye ganderilmiftir. 

Diğer taraftan, Haluk Nihat 
bey memur oldujundnn, momu• 
rin mubakemat kanunu mutibln• 
ce hakkında alakadar makamca 
tahkikat yapılmak Dzere, dava 
istidasım, mllddei umumilikçe 
vilayete havale oluomuıtur. 

Hasıla bu Allabın itleri anlatı • 
maı bir ıeyler vesselAm! 

Kendine bile açıkca itiraf et• 
memelde borabeı- bliyük hanım 
Gülıümün sıbhatioi kıskanır, ço
cuklardan biri hastalandığı za
man adeta kıza ı•reı olurdu. 

ÜçOncU hafta içinde haatalak 
geçti. Fakat çocuk altı ay dü
zelemedi. 

Biçarenin barsaldan iyiden 
iyiye bozulmuıtu. Doktorlar oaa 
en hafif gıdaları baımettirmenin 
çaresini bulamayorlardı. Çocuk 
yaşayacak mı ölecek mi? Banu 
anlamak bir türlO mOmkDn ol· 
mayor ve bu hal bınımların ıi· 
nirlerini boıuyordu. 

Didinmek, •ilamak, uılltee•ir 
olmak kabiliyetleri zaman ile 
qınmııtı. Bazen her ıeyi unuta
rak gülOyorlar, konuıuyorlar, şar
kı ıöyliyorlar fakat haıta alrıl
Janna gelince btrdea bire yür•k· 
leri yanıyor, bir birlerinden fena 
halde utanıyorlar~l.. 

Dürdane hanım yeni yaphnl· 
mıı ıık bJr elbite ile ortaya 
çıktığı zaman : 

(Bitmedi). 



' Adliye Haberleri J 

Açık neşriyat 
MUcldelumumlllk ehemmiyeti• 
takip ediyor. Muavinler hey•' 

etln6 iki zat daha tllve 
olunacak 

Iıtambul mliddeiumumtJiği, 
n~ıriyab muntazamen ve dikkat· 
le tetkik etmektedir. Yakında 
mevcut muavinler heyetine iki 
zat daha ilave oJunacakbr. Bu 
ıuretle bütUn neşriyatın daha 
kolay, çabuk ve esaslı surette 
gaıden geçirilmesi temin edile
cektir. 

Nqriyatın tetkiki jıJerile meş
pl olacak muavinlerin çalışması 
için adliyede ayrı bir oda hazır
lanacağı söylenilmektedir. Yeni 
matbuat kanununun tebliğinden 
aonra mOddeiumumiJikte bir top· 
Jantı yapılarak, ne gibi oeylerin 
mOatebcen aayıJacağınm tespit 
edilmesi muhtemeldir. Tespit 
edilecek esaslar, dava ikame.sin· 
de bir miyar mahiyetini alacak 
müddeiumumtliğln noktai naza
rını ifade edecektir. 

Terenub eden maliimata gö
re, umunıt ve nezih bir toplan
tıda s6ylendfti zaman hazır bu
Juuınların hoı görmiyeceği ve 
Gzerlerinde iyi intibalar bırakmı
y•cak ıöılerin neşri müstehcen 
savılacakhr. Umumi yerlerdet 
plajlarda ve mesirelerde, erkek
ler veya kadınlar, herkesin önün
de nekadar açık gezebilirlerse 
bu tekildeki vaziyetleri gösteren 
rcıimleriIJ neşri müstehcen te-
14kkt olunmıyacak, daha açık 
resimler, müstehcen telakkisinin 
ıu111ulü dairesinde görülecektir. 

lkt gazete 
Ale,hlne mUdc:leiumumlllkç.e 
••• le " .... .,.. d.,,... ·~ddı 
lstambul mliddeiuoıumıliğince 

dün iki gazete aleyh~ne iki da. 
•a açılmıştır. Davalar, açık neı
riyat davasıdır. Biri "Bıldırcın,; 
mizah gazetesi aleyhinedir. 
Sc>n nusbasandaki bir yaudan 
dO:ayı ikame olunmuıtur. Diğeri 
"Son Posta.. gazeteai ~leyhinde 
dir ve yirmi dokuzuncu nDsha· 
tında çıkan bir hikaye dolayı
ıiledir. .ıBıld11cm.,m davası, ye· 
dinci müıtantikliğe havale edil
miş ve menuu bı.his nUıhalar 
hakkında topJatt" ma kararı ve
rilmi§tir, 

1 Spor Haberleri ( ------Bugün kil 
Müsabakalar 

Bugün şehrin dört muhtelif 
yerinde ayrı ayn dört ıpor ha· 
reketine ııhit ol•cağı:z. Evveli, 
Veliefendi de at yarışları batlı"' 
yor. Bu sene bu temiz sporu 
Yunaniıtan ve Romanyadan a-c
len yeni atlarla daha heyecanlı 
bir surette görüp yaşıyacağ;z. 

Sonra Taksimde tenis 
korularında dUnkil spor sayıfa
mııda yazdığımız tenis milsaba
kalar1nın neticesi almıyor. Bil· 
h11aa tek erkek müsabakaaında 
Sedadın Şirinyana karşı olan 
yeni vaziyetini öğreneceğiz . 

Taksim ıtadyomunda Rusyaya 
gidecek DarUlftınun takımının 
ekzersis maçı var. 

Yeni gelen futbol antrepöril 
takımda merkez mubacimi oynı· 
yacaktır. 

Nihayet Beykozda bu senenin 
btanbul gUref pmpiyonluğu 
mUaabakaJan yapılıyor. Vel
haıd futbolcular, kiirekçiler 
teaiı ve at yar11larile dop dolu 
bir ıpor aünU ••• 

Ev kiraları iniyor 
Müsakkafat vergisinin yan ya

rıya denecek derecede tenzil 
edilmesi icar bedelleri üzerinde 
derhıl tesirini g6ıtermiı ve ev, 
mağaıa dilkkAn lciralırı yüzde 
30 Dİıpetiade iaıniye ba1la1Dı1tır. 

Onun için d1>ktor Bendienin mu· 
vnffkıyeti, beşeriyet namına· biiyük 
bir kıymeti haizdir. 

Günün 
Muhtırası 

Takvim - Cuma 31 Temmuz 7 

inci ay 193!, senenin J!:Ünleri: ~çcn 21t 
kalan günler: J5S, 15 Rcbiülcvve1 13:50. 
Eyyamı buhur başlıyor. 

GUne!-Doğuşu: 4,54; Bauşı: 19,27 

Namaz vakltlerl- Sabah: 3ıf 4: 
Op;le: 12,20; ikindi i6,i"57Akşal'I\. 19,t7, 
Yatsı; 21,18; imşal;;: 2,52 

.,, 
Hava - Dünkü hararet ıa:ıı:amf) H 

ıaşgarf) 21 derece. Bggü11 rü~d• ııoyru 
hava kısmen a~ı!< kı,>mcn bulutlu. 

* 
Bugün 

Gelenler - pldenler - Jstınbn1 

meb'ugu Abdullah Bey dün Anbradın 
9chrimize ,(Clmlttlr. 

§ Maarif emanetinin IA!vı üzerine 
şehrimlzneki ecncbl mekteplere alt hu!!-g· 
flt& nezaret etmekte olan mııanf veHt~ti 
umumt müfttişlcrinden Reşat Şsmseddin 
B. Ankarayı gitmiştir. Mekteplere ait 
bazı işler haklnada direktif a]dılrta.n şo11ra 
dönecektir. 

§ Sabık maanf müstcğan Emin Bey 
dün şehrimize gelml~tir. 

§ Edimeye tefinta giden maarif vekl· 
Jeti umum! müfettişlerinden Sılil\ Zc\.i B. 
dün şehrimize dönmilştür, 

Spor - Deniz: birincilikleri müsı· 
bşkası, Veli Ef. de at yarıştan. 

Tonlantllar - Eubba oduı saat 

• 
ölenler 

MUesslr bir ırt11 .. ı 
Merhum kıhzimal Hilseyln Beyf n ke

rimesi ve tüccarını mutebereden Ali 
Hüseyin ve Ha}Tettin Hüseyin Beylerin 
hemşireleri, Santyi ve maadln bınbsı 
memurlanndan Hüseyin Zıkl B•Jİ.ll re• 
!ikası Nadide Hüseyin Hf. dün gece 
kısa bir rahatsıılığı m(iteakip rahmeti 
rahmana kavuşmuştur. Cenaze$l bucün 
sabah saat dokuz buçukt• Ktdıkö)' rıhtı• 
mından )mckct edecek husust bir vapur1ı 
dotruca Anadoluhlsuındaki ıilc '.l\•hrlt• 
tanına defnedilecektir. •Me-.·I! nlimıt 
eyliye. 
14 de toplanıcık. 

§ Mülga Ayın Azasından ve tabak 
nafıa ve bahriye nazın Çilrlik1Ulu Mıh• 
mut Pş, tı6 yaşında olduğu halde vefat 
etmiştir. cenazc.ısi bugün .saat ı t de l\ı· 
batıftıki konağından kaldınlacaktır. Mer· 
bumun ailesine tecssürlerimi21 beyan 
ederiz. 

Radyo 
lstanbul - Saat J 8 den J9 a !<adat 

gramofon p!Aklan neşri yan l 9,30 dın 
20130 a kadar birinci kısırn ı1ıturkı 
saz. KAZlm B. Vedia Rı,:a H ~tirıkll" 
Anadolu AJansı haberleri 2~Q dan 
21,30 a kadar cazbant 21,30 dan 22,30 a 
kadar ikinci kısım saz, Nermin Hımm 
iştirakile. 

müddeiumumiliğe de bir latida 
vermiıtfr. 

Yangın tahkikata devam edlror 
Salı gecesi Merçanda dart 

dükkAnın yanmasiJe neticolepen 
yangan tahkikatına de.-am ıdil
mektedir. Yangın çıkan dükkl· 
nm sigortalı olması vo yanımın 
elektrik kontağından ileri geldiği 
iddiası fenni tetkik•ta lüzuqı 

göstermiştir. 

Bunun için belediyeden bir 
mühendis istenmiştir. Maiaıalan 
yananlarla o civardaki dükklııc:ı
lardan bir kısmının dün Eminö
nü polis merkezinde ifadeleri 
alınmışhr. 

Hudut haricine çıkarılanlar 
Ligor isminde bir Ro::nanyall 

yakesici ile Yani isminde bir 
dolandırıcı dün jandarma vasıta
sile hudut haricine çıkanlrnıf .. 
!ardır. · 

Kalp yirmi befllkler 
Piyasada kalp 25 kuruıluklar 

çoğalmıştır. 

Dun bir adam Fenerde vapur 
iskelesinde bilet alırken bu pa
ra dan birini sürmek istemiı ya• 
kalanacağını anlayınea kaçma;a 
çahşmışsada tutulmuştur. 
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Yazan: H. M. s. 
ttautecıocque Haşmetpenahın casusları 

Nakleden: 

ta. 

Meraklı bir hatıra 

Enver paşa kızıyor! Davet üzerine derhal 
Ankaraya gitti 

(Üst tarafı ı ınci saytfada) A k d 
Maliye teftiş beyti reisi ve borsa. 

miş olduğunu işittik. r a aşımın k . k ' . Ad'l B ı · 1.:1!.' .. ·omıser ve ılı ı ey ma ıye ve-
istemiş, "vaziyetin nezaketi mevkiiniz sururuna payan yoktu. . Jeti tarafından müstacel bir telgraf 

Sidney Belli batıratlDI şöyJe anlatıyor: de kalmanızı muciptir, böyle daha tik işim bu frrkantn nıza~ı h~r- la Ankaraya davet edilmiştir. 
_ l- müfit olursunuz?,, diyerek atlatmışlar, bine bakmak oldu. Bir de ne goreyım Adil Bey bunun üzerine dünkü öğ 

Kö....Jwı...,mda duran Letonyalr nö- vatanın menafiini hırsa feda e:ıemiş-'r kağı~. ~zerinde diğer fırkal~rdan da- le trenile Ankaraya hareket etmiştir. 
J.M_ ~ 1er. Fakat farkında değiller kı onlar ha suslu basrlmrş olan bu fırka kuvvet Ad'l B d 1. "f tti 1 1 ta 
......,."!ii: . k d. k . . . . d' . d k v ı ey en ma ıye mu e ş er 

en ı endilerini atlatmışlar o tasav· lı hır kıt'a zıhabmı ' 'er ı ıse . e .v~ • rafından h · · d 1 t er ler 
- Geç, yoldaş ReUnskf, vur ettiği bir şeyi yapma.ğa karar vei umumiyesini gözden geçırdıgım dola .

1 
şe n1 ~ıız ekY_.alptı.an ~. ~ş . 

dedi f"!.-tim No''bet"ı' pasaportl • .. . . b' yısı e ma ıye , .e a e ıne goncen-
• ~ • :ı- 3 venrse butün mevanii bertaraf ede- zaman anka kuşu gıbı mevhum ır 1 a 

0 
e AJ b kal k 

lltnı muayene bile etmedi. Beni tanı. - .. en r p r v man an annm on 
rek, hayatını esirgerniyerek yapar. fırka olduğunu anlamakta hiçbir muş- . d k ' . tl . h kk d · 

Yordu. Ben Çekada Relinski yold~ ı Siz onu iyice tanımazsınız. O pek killat çekmedim. Mevcutları dolgun, sorsıyom a_ ı vazıye er~ a ın .a ıza: 
idim. Halbuki başkalarına ayni mu yüksek bir şahsiyettir. esliha ve teçhizatı mükemmel ve mun hat. ve malumat alınacagı bahsedılmek: 
anıele yapdmıyordu. Hepsinin evrakı Meşrutiyetin ilanmdakl fevkaU tazam fırkalarla aylardanberi faik: tedır. 
ttı1tkik ediliyor ve alelekser bunlar o·v t ft Jd v lı\ 

'de hidematı, İttihat ve terakki cemi- düşman ordularına karşı ltarl>edil· .. ıger ~ra a~ a . ıgımı.z ma. um~ 
ti.oksan olduğu için, yarısından faz- yetindeki cür'etkar ve makbul mesa diği halde bu netice elde edilemem iş ta ~ore Adıl Reyın rıya:ıet.ındekı mü~ 
lası Butirki hapishanelerine sevkedi- isi 31 mart isyanında hareket ordusu ik b" 1 t 1 h tt fi A 1 ·r fettışler tarafından şehrımızde muhte 
liyordu. , en oy e opa ve a a me U\ H • • d . 1 t f . ühim 

erkbı harbiye riyasetindeki kiyaseti, fırka ile bu kadar ,·üksek bir mu· lıf daıreler e .ya~ı an e. tı~t m . 
Tverski caddesine geldim. Cadde Balk h b" d k 1 d . .1 ' A bir safhaya gırmış ve hır ıdarede mü 

Yapayalnız, metruk ve pıs· Jikle dolu an ar ın e Bulayır o or usu- zaffeııiyete naıJ olmak adimülimkan l kl .. t • 11 n· t k k . d him bazı yolsuz u ar ve suus ıma et 
idi. o gün Moskovada hava güzel- nun ıme 0 aya karşı sev ve 1 are~ zannettim ve bu andan itibaren bu .. .. .. .. 
di. Tam bir yaz günü idi. sindeki mehareti, Trablus garptekı kötürüm fırka ve onun kudretli ku- gorulmuşt~.r. .. .. .. w •• • 

- . . . S ldney ReJll ve zevcesi muvaffakıyatı hep onun fev'kaladeliğJ,. mandanile pek yakından aHl.kadar ol- Bakı ııkoy malmudurl~gun.~e~l :htl· 
Guneşin şıddeth hararetınden kur - Rusya eski vaziyetini iktisap et nin birer delilidir 1 w .. las tahkikatı da buradaki sunstımaUn 

tulmak bir zevk olacaktı. 3 numa- melidir bunun ·ç- h t" l" 1 " maga başladım. Ve bu fırkaya muteal 110 bin lirayı geçtiğini göstermiştir. 
ranrn önüne gelince, durdum, dönüp re b~ 'vurul aı ; m er ur u çare e Arkadaşım susut. . . Iik bütün muharreratı okuyarak ic-
haktrnı. Kimse beni ta.kip etıniyor· Fa.kat hamn .1 ır. 1 ? R k Çanakkalede akan kan derelerı- raatını takip ettim. Cüz'.i bir müd- Muallimlerin tekaUtlUfjU 
d gı çare ere· us as er ni haritada kırm ·ı 'zilmi.ş olan d · b. ı·v · · · H · u, hemen eve girdim ve merdivenle leri bütün cepheleri b ak k k .. ızt ı e çı ,. det zarfın a makamatı askerıye nez Muallimler ır ıgı reısı amıt 
l'f kt ır ara açı Turk kıtaatırun seyrU harekatına uy- . . w •• • • • k k h 

çr rm. yorJardı. Tabii hayat durmustu. So- dd .. .. d 1 v dınde haız oldugu nufuz ve ıtibar B. tarafından, ıl me tep oca-
Evde çıt bile yoktu. Bir yaban- kaklarda yalnız tembeller ;e vesika gund'k~I .ed~rek teessururn 1.en saç ar sayesinde fırkanın zabitan, efrat, tarının tekaütlüğü hakkında An-

cr bo. b .. d. . rı ı ı nuştı. Arahk olan l\.apıyı a • h t . lih te h' .. . 
ll~lbouk:ra~ıinkr. .. dm oşf zaı nnedebtıhr ı. ıle erzak almak için sıra bekliyenler kadaşımın başına bir felaket gel- akyvanıa te esk 1 a ve d' ç·ıız:ıttankolb~n karada yapılan teşebbusat müs-

ı ı yuz en az a apar rman vdi-dL Ticarethaneler bankalar kapa . . . Çalr . no san arını a ı er ın mıyece ır pet netice vermiştir. 
Yardı. Ve hepsi de dolu idi. ıı idi. memesı ıçın sıkıca kapadım. ş surette temin ettiğini ve hiç yoktan M 'f k~leti ilk mektep 

Bi k di tım. t d' 'ld•V· b f rk .. tl aan ve a ' r apınm önünde durdum# n Fi•rari ordulardan hizmet eden sa- . . . yara ıp ırı ıgı, u [ ayı sura e 11' J . . . b 1 . rk-
ledim. !çerden hiçbir ses gelmiyordu. dece Letonyalı efrat idi Let 1 Evvelce daırede ancak ikı de~a yetiştirerek diğer fırkalara faik mua 1.m. erı ıçı~ un ?'10 ds 1 k 
'l'ekrar etrafıma bakındım kimse yoktu. lar bolşevik değill d' · S d ony~ ~ görebildiğim Mustafa Kemal Beyın bir hale soktuğunu kemali hayretle ballerını tamamıle temın e ece 
Kap.ryı vurdum, aralandı ve bir baş la tutulmuş ask ~r ~·. ~ ece a: ~ bitmez tükenmez menkıbelerini arka~a öğrendim. bir layiha hazırl.a~ıf ve başve· 
gözüktü. kendilerine ki er er ı. . unun ıçuıh' şımdan işittiğim zaman bende pek bü- Nisan 1331 tarihinde itilaf dev· kalete göndermışhr. 

• m maaş verırse, ona ız .. b' 1Ak uhumda . . . . . B kal t 1· 'h yi tetkik e-- Sen misin Dağmara? met ediyorlard işte be d M k yuk ır a a a uyandırdı ve r letleri Gelıbolu şıbihceızıresıne ve An aşve e ayı a . . • 
- Ben, Konstantin. vaya h.-:.1.· 1

1
'b.l k . ~ eL, os 0

• pek tatlı bir intiba bıraktr. burnuna kuvayr külliye ihraç ~yle- decek ve meclisin teşrınısanı 
a..aım o a ı me ıçın etonyah B . · · · · k · 

Bir zl.nclr şıkırtısı. Kapı açıldı. askerlere daha fazla para v k . Çok geçmeden Mustafa Kem_al e- dikleri zaman, karşılarında Juçbır devresıne yetıştırece tır. 
Gi erere maı k d i h ler k. . t bbü .. 

rdim. Kapı Ustilme kapandı yetime almak ve mukabil bir ihtilal yin ar a aşları cehennem a_r~ . mes'uliyetten çe ınmıyen ve eşe su duk. Enver paşa bu zaferin şerefini 
• • • yapmak istiyordum. de düşmanla çarpışırken kendısını~ şahsisile harekete gelen bu kahraman her nedense hakiki sahibine rnalet• 

Moskova.da ismim, Kons~ntin idi * • • Sofyada kalmasını ve harekatı !ıarbı- kumandanı fırkasile beraber bulmuş- mek istemeyip ikinci, hatta üçüncü 
~e bit ingiliz tilccan olarak tanınıyor M k h lkı b'' ilk b' k yeyi yalnız harita. üzerinde takiıp lar, Anbumuna ve daha sonra Ana- derecede amil olmuı:ı. bir iki kurnan-
'd d .. os ova. a nın uy ır e se- . 1 . K' rdu- ,... 

um. Petrograd a Levanten tuccar . t• . be R 1 teşkil ed' 1 fartaya sevkeyledik en ıçner 0 dana bahş ve atfeyliyordu. Arkada~ 
Mösyö Massino diye şöhretim vardı. ~ıye: ~~~ b ustr d k ı~?r ı:~ fı dışan göndererek kuvvetli bir Po- 1armın, Avustralya ve Nevzelantlıla 5;Im dikenler üzerinde oturmuş gibi 
Ayni zamanda çeka. memurlarından ıriJcı ~m~.ı ;nar. ~n e] se~ıs1 S lonyalı şivesile: rın yaptıkları taarruzlar ve akura kımıldanıyor ve yalnız Türk mille
Relineki yoldaş da ben idim. :b. ;ın 1=~ ;.ew g~~!orBar 1d .be- - El ... dedi, beni tanımadınız ne hücumlar akamete malıkftm lca- tinin değil ecnebilerin dahi tebcil et-

Şeflerim, beni, Lenin ile Troçki-
1
tl e erzt• 

1
• dı~ı 1 ı. k end. ~ u mı? larak yalçın kayalarda yapışıp kal- tigıw · bir kahramanın isminin zikredil 

i ··w .. .. sure e par ıye gır ım ve en mu me F K ı Be 
tı n maksatlannı ogrenmek uzere gon . . . . G.. onu yabancı bulmuyordu. a. rnışlardır. işte Mustafa ema Y memesinden muğber olarak yüzü 
dermişlıerdi. O zamanlar Rusya, AI- t~tmek; gıbı::.olr.uaaua.~a. ~~a~li. nafı~ kat lmt'iyetıe bir şey de söylemiyor (Gazi Hazretleri) bu fırka ile · ve bi- renkten renge giriyordu. Etvarile bir 
man ._ 8UlhU lmzalamı1Iar ve R,._ bjrimemar ol.darın. Gözlerım·ı ve ku- du. Nihayet reis atilattr• I·"hare emrine verilen diğer kıtaatla .. J k . ted•v • . nnl""tıyo-• • 1 1 . . b' . . 18.k a d"rt d • . a • şey soy eme ıs ıgını - .. .. • .,.,. 
Yaya, brr a m~ se ın ile ~elmışti. nmı .. 0 8:çı~or .. um. Ada.~la - Varşovada müstantik Orlofu ha yaptığı mtihtelif ta.aruz ve mukabil da yutkunmasile buna cesaret edeme. 
İtilaf kuvvetlen, ~usyanm yıne .ken ~m,i ı:;~nın e? gızlı mu~er~len ıle tırlam1yor musunuz? taar:ııuzlar neticesinde 12 kanunuev~l diğini hissettiriyordu. Arkadaşımın 
di saflanna girmesıni, aksi . takdırd~ °.! ~ . a~eıe;nde olan bıtenı bana G .. derhal casusluk işlerinde ih· 915 te düşmanı bütün Gelibolu şı- nefsine olan bu azim hakimiyeti, ru. 
AJmanyaya tahakküm edemıye~~klerı ye ş ~ıyor ar ~ . tisas sahibi olan reisi tanımıştı. Fakat bihceziresini tahliye etmeğe mecbur bumda bir inkılap hasrı ederek hissi
ni düşünüyorlardı. Bolşevik ruesası . Mıra.la~. ~ndenın ord~ erkanıhar- nasıl olmuş da çeka Nisi olabilmişti. etmiştir. . yatımın bir an evvel patlak vcrme-
Moskova fle Petrograda çekilmişler bıyesinde buyük bir mevku vardı. Bü Orlof devam etti: Dünyayı hayrete düşüren bu azım sine sebep oldu. 
di, ve bu şehirler tahkim edilmitşi. ~c tün Ar~~jel, .~en~in -ve Kolçak - Relliyi görmek için Moskovaya muvaffakıyet üzerin~. b.~şkumanda.?· _Paşam Mustafa Kemal Bey defe
nebi sefaretleri de hakikatte bu şehir· oephelennın teblıglerı ondan geçiyor- gideceğinizi biliyorum. Fakat seyahat hk karargahının ve hükumdarl~ hu na idare etmedi. Düşmanı kendine 
lerde esir idiler. Fakat pek samimi ah du. Ordu emirleri~ as~e:i planlar ve için herkese müsaade yoktur. Duyu kumetin Anadolu cihetine geçmesınden münkat etmekle harbe hakim oldu. Ve 
baplarnnda.n G- tesadüfen P .. et.ro- gıizli evrak onun eJınde ıdı v~v ek~eri~a runuz size şu müsaadenameyi veri- sarfınazar edildi. , . diğer kumandanların muvaffakıyet 
gratta oturuyordu. Bu dostum alım, orduya yapılan husus! teblıglerı ala- Yorum. Seyahat müddetince benimle Mustafa Kemal ~yın <?azı Ha~- terini de temin eyledi. 
fazıl ve çok kuvvetli bir karakter sa kadarlar okumadan bıle 11nd~nın t~riki mesai etmiş bir adam sıfatile retleri) Çanakkaledekı bu az~ zafen- Dedim, sözümü bitirdiğim .zaman 
hibi idi. Bundan b~ka ~ok güıel bundan haberi oluyordu. Çunku Fri kendinizi takdim edeceksiniz. Şim- nin milletin intibahım açtrgını ;e birdenbire başkumandan vekilinin ga. 
bir kütüphanesi vardı. Bolşevi•k rüe de benim adanımı idi. dilik güle güle, dönünce gelip beni orduda zabita~ v~ ~fradın k~lplerın zaph nazarının beni sardığını ve artılC 
sasmdan Brueviç' de, onun gibi ki· Dostum G- beni Moskovaya getir- görünüz. de ebedi hır ıhtıram mevkiı tuttu- devam etmemek Jazımgeldiğini anladım 
tap meraklISl idi. Brueviç dostum diıkten sonra Petrograda döndü. Bir Orlof da benim adamlarrmdan bi- ğunu gören büyük zevat kuşkulan- ise de ok yayından çıkmış oldu. 
la münasebata girdi ve kendisinden gün kendisini çekaya davet ettiler ve risi idi. Bu suretle seyahat meselesi- mağa. başladılar. Kahvesini içmeden salondan çekildi. 
birkaç kitap satın almak istedi. Dos- derhal çeka reisinin yanına götürül- ni de halletmiş oluyorduk. Yavas o sırada başkumandan vekilinin Ça Ben de dona kaldım. lsta.nbula varın 
tum da Moskovaya giderken beni be dil. yavaş her tarafta adamlarım vaziy; nak.kale seyahatinde arkadaşımla ~ caya kadar benimle hiç temas etmedi. 
l'aber götürdü. Bu seyahat için Brue Odaya girer girmez .reis kendini te hakim oluyorlardı. raber refakat ediyorduk. Avdette Lazım gelen hususatt diğer zabitlere 
viç imzalı bir pasaportumuz vardL takdim etti: eylemesini muvafık görmiyerek ıs- Seyrlsefainin bir vapurunda öğle ye- emretti. Artık tekaüde seVkim yaver 
Bu suretle l\foskovaya girebilmiştim. - Vençeslav OrJosld. . rarr Uzerine Tekirdağ civarında bu· meğini yedikten sonra zaferin esbap arkadaşlarımca muhakkak görülüyor-

Şeflerim bana: Sonra, yanında çalışan ıstenogra- lunan 19 uncu fırkaya tayin edil- ve avamilini Enver paşadan dinliyor du. 

K 1 d 
.. Onların sakınarak içeri girmesi daha Eyyyy seveeen §afaaak... vap verdi: • 

iZ ar çukura üş un ce dehlizden salona şöyle bir a:aştırıcı Emma Eduardovna ve Zoçya oiı- - Pek iyi ... pek iyi .. Şu tarafta kti 
• • • nazar :fırlatmasr, bildiğe tesadüf et lan susturmak için bütün talakatleri- çük salona buyurunuz mösyöler ... Çok 

~~--~~-~~~············~.~-~~~~~~·ı~~ ~~~~n~~~~ni~~~~riı.TuMaMr~~~Miç~n~m?~nız~~~ 
Yazan : Aleksandr Kuprln - 23 - Çevıren : M.Gayur verdikten sonra çıkıp gitmeleri kapı ya üzerinde rahat~a uyukluyordu. Ba tinimiz var. Si~ ondan takdim edt>lim 

Lihonin kapıyı iterek ısrar etti: selerle meşhurdur ... Ar~adaşlar l şu ~ cı için en iyi en dürüst hareket gelir şı önüne iğilmiş, iki uzun bacağc di- mi? Pek ala ... Matmazellerin 6elme. 
- Rica ederim... rica ederim .. efen· vaplıkların üzerinden nree talebe _n~~ı di. Böylelerini hürmetle ve (efendi· zi üzerine konmuş, elleri kuru ke- sine müsaade eder misiniz? 

dimiz_ ltltfen.. bizi temaşa ediyor. Şunu da bılmız miz) diyerek selamlardı, mile dizleri etrafına bağlanmıştı. YarçeMo lakayt bir tavırla şu 
Ve bir nedim gibJ zarafetle iğilerek ki bir müktese~ h~ ol~rak. talebe ~~- Bu .. ~~-pten dolayı Yarçenkonun Kızlar talebeden birkaç!nı hemen sözleri söyledi: 

müderris muavinine yol verdi raya yarım tanfe ıle gırer. Oyle degıl pardesusunu çıkarırken sert bir tavır· tanıyarak onları karşılanıaga koştu- - Eğer mutlaka lazımsa! .. 
- Fa.kat efendim.. bur~ı adeta mi vatandaş Simeon 1 la Lihonine cevap verdi: ıar: Matmazeller biribirini takiben ma-

hir batakhane ... Trepelde kadınlar da- Simeon kalabalık grup halin~e - Ben vatandaş değilim ... yasakçr- - Tamara bak kocan Volodenka vi fenerli gri kadife mobilyalı I.:üçük 
ha güzeldirler.. gelen müşterilerden hoşJanmaz~ı. Boy yım.. geldi.. . . . salona biribiri peşinden girdiler. Her 

Ra.mzes, Yarçenkonun arkasın- le gelenler sonunda muhakkak hır skan Lihonin kapıcının önünde zarafet· Nıyura vc1ddt Petroskının boynuna biri girdikçe mekteplilerden bilmedik 
dan yürüyordu. Soğukça güldü: dal çıkarırlardı. Bun~an başka tale- le iğilerek mukabele etti: asrlarak bagırd~: . . . lerine ciddi bir tavırla el uzatıyorlar 

_Çok ala... çok ala Yar ı. B be hakkında ayrıca bır nefret besler- - Bundan dolayı sizi tebrik etmek - Oh! Benımkı de ge]mış.. bonjur ve krsaca isimlerini nurrldanıyorlardı: 
çenn.o.. u • li k . k Ç kt d .... k .. iYi hisleri muhafaza edelim l.k· ..J• 0 Jarın anlaşılmaz sanı, şa -aya le müşerrefim. Mışen a. o an ır gozu muyorsun .. ·~fanka, Katka, Liyupka,, sonra de-
• l m-e- uı. n l kl d' . Se . .. ed•v • k d k 1 

~liklik bir ekmek çalmış olan bir bet- olan hevesleri, dalgın 1 arr, .10~1~ Salon dolu idi. Dans1 bitirmiş o- nı gorm ıgıme ne -a ar sı 1 ryor- likanlıların dizlerine oturarak kollan 
bahtı mahkCım edelim. Fakat başkala tikleri, nizamı mevzua karşı daımı .. ıs lan mağaza çrrakları damlarmm ya· dum.. .. .. nr boyunlarına sardılar ve adetleri 
l'Inın parasını keyif ve zevk uğruna yanları onu köpUrtUyordu. Bir gun nında oturuyorlardı. Yüzleri lcıpkır- Yarçenko etrafına uzgun na- veçhile dilenmeğe başladılar: 
fecfa eden banka müdürüne esbabı mu Besarabya meydanında k_azakl.ar, ka mıZT idi mendilleri ile terleTi11i si- zari.ar .atıyordu. Emma Eduardontaya - Ah benim mini mini mekteplim, 
hatfefe bulalım. saplar ve ba.lrkçılar ta1ebeyı katlıam et liyor1ardı. Etraflarında bir boğucu dedı kı: . • ne kadar da hoşsunuz .. Bana bir por-

Yarçenko hiddetini teskine çalışa. · b nu gören Simeon bundan son teke kokusu yayılıyordu. "Hanen- - Bıze şey lazım .. Yani hususi taka! ısmarlar mısınız? 
?ak cevap verdi: md ış u mnun olmuştu. Katliam ola de Miçka.,, tıe arkadaşı "muhasip,, bir bir kabine ... kırmızı şarap ve kahve ge _ Volotka ne olursun bana şeker ' 

erece me . b t d. ... . . N JA b'I' .. 
Affed . . 1 d w h her alır almaz hır ara aya a mermer masaya karşılrklı oturarak ır ı.ırtınız.. e az1m ı 1rsınız.. leme alsana.. ı 

- ersınız an a.ma ım ... maa- cagını a • . d"v.. . k'' y k 'f · · · · v t ' 
~ .. f.h ba Bi d .. 1 1 1 

iQtirak etmek ıçın oguşme seklerini dayamışlar enselerıne u- arçen o zarı gıyınışı ve agrr avır- _ Benim canrm çikolata istiyor • 
.... ı na. ne... r e oy e o sun. amış ve ':f d •t k 1 .1 h' t ·ı ·· · d te · · 

Lih . rk d 1 1 k sah koşmuştu. çük silleler indirilen a amların tı re arı ı e ızme çı er uzenn e sır 1cra Cokey kılıklı Vera müderris mua. 
dedi ki~nın a a aş arma yo verere asSı~a yainrz yaşlıca, ciddf, sesi ile beraberce şarkı söylemeğe ça· ederdi. Emma Eduardovna bir eski vininin dizlerine trrmamnrş ona kandt 

• mıeon · k be · · ib' b 11 k '7-•-- b bi '· ..,,_~ı.ı h . -~ı.:b· kimselerden hoşlanırdı. Iışryorlardı: sır ygırı g ı aşını sa ıyara ce- rıcı bir tavırla söylüyordu. - -.- u ev rço.n. ...... ı, adı- semen INlolUc ı · 
( Bitmetll). 



Bir Bahis An ton Çckov dan 

[Baş tuafı dünkü sayımızda] ,.e Monblanın en yüksek tepelerine çı-

Seyahat Mektupları 

Samsunda çarşaf modası 
----- - .... Son iki sene zarfında mal'ıpus her karak gurubu, tuluu \"e gümüş ufuklan iki ı t k gl e 

eline geçen kitabı okumakla \'akit gc- se> rettim. Yeşil ovalar, tarlalar, ne- Sene evve man 0 Ve şap 8 Y D 
çirdi. Biraz e\"Vel fünunu tabliye mü- hirler, göller \ ' t şehirler gördüm. Ki Hanımlar - Samsunda reklam bolluğu 
talea ederken biraz sonra Dyron "e taplarınızda kendimi uçurumlara at- -
Shakspt.are (Bayron ve Şekspiri) oku- tım, mucizeleı- yarattım, şehirler Döl't ıündenberi, Karadenizin nı çokmuş. 
yordu. İstediği kitaplar arasında bir yaktım " memleketler zaptettim. en maruf bir şehri olan Samsunda İkinci şey, hurada mantolu tek hir 
kimya kitabı vardı, bir doktorluk ki "Kitaplarınız bana akıl \·erdiler. bulunuyorum. Bu ~ehir, hugün de, kadına rasgelmeyişimdir. Bütün ka
tabı, bir roman yahut lelsef e veya lnsan zekasının a ırlar 2arfrnda yarat yarın da bu sahilin en ıüzel ve en dınlar burada peçesiz siyah n bol bi-

30 Temmuz 
..-. .. • •vn 

1 lntfliz lirut Kr. 
- T.L. ınahbflf r>olar .. - l'rııılt 

Liret 
Bel~ı 
Orıhm 

la. Frank 
f.evı 

f"lorln 

Adı ıl 

Uhlmu diniye kitapları gibi nıuhte- tığı bütün harikaları kafa tasımın içi· mamur bir şehri olarak kalacaktır. rer çarpf giyiyorlar. 
Jif mt\-zulara temas edenler \'ardı. ne aldm. Hepinizden daha akllı oldu· Doğrusu epey zamandan beri buraya Çarşaf giyenler, H yUklek aile- .. • 
Denize düşen ,.e can hevlile eline ne ğumu biliyorum. çok ehemmiyet verilmiş, 'fürkiyenin lerden tutun da orıa halli ve amele .. • 

.. . lturon 
Slllnı 
Pentı 

Mart 
Zloti 

ıeterıe sarılan bir adam gibi ne bulur ''Ve .,izin kitaplarınızdan le rtünya ikinci derecedeki şehirleri meyanına ınıfına mensup kadınlara kadardır. " • Penrn 

sa okuyordu. nın verebileceği rahmet \'e maliımuttan sokulmuıtur. Daha vapurdan çıkıp da Çarpf ıiymek. Samsunda iki eene tn f-e• Kuruş 
d ı l Urt llruı Dinar Banker bütün bunları hatırla ı. nefret ediyorum. Her şey bir serap gi iskeleye ıelindiği zaman insanda bir denberi moda halinde imiş. Bir terzi 

.. Yann sa.at on ikide serbest bı· bi bo'ii, ha)ali ve aldatıcı. N~ ka- Anupa şehri intibaı bırakmakta- anlatıyordu. Çarpr ıiyen kadınların 
rakrJacak, ben de derhal iki mıtyon dar mağrur. akıBı ,·eya güzel ol~anız dır. Karaya ayak basıldığı ıaman gö hepsinin de mantosu, tayyörü, şap. 
tediyesine mecburum. Eğer \'erir em ölüm sizi de fareler gibi dün)R yU. rülen ve nazara çarpan ilk şey, bu kası varmış. Fakat ılymiyorlarmış. 
ebediyyen mah\'oldum demektir .. ,, zünden silip götürecek. O kadar ö- sahilde-ki şehirlerin hiçbirisinde gö- Eri.ek \'e kadın işleri yapan bu terzi 

On beş sene evvel sayamıyacak ğündüğünüz parlak tarihiniz. ve .. Öl· rülmlyen insan kalabalığıdır. So- bu halden hiç de memnun görünmüyor 
kadar paraAı vardı, fakat şimdi pa. mez dediğiniz adamlarrn hatıralan ya. kaklarda çarşı içerilerinde mütemadi du. Süse tuvalete pek meyyal ol:ın \'e 
rasının mı borcunun mu çok olduğu- nar dağlardan çıkan Ihlar gibi soğu- bir faaliyeti ticariye göze çarpıyor. her mevsim btr başka manto, bir 
au bilmiyordu. Kumar, tehlikeli bor- yup taş olacak. Müesseselerin mağazaların, dükkan bıqıka biçim giyen Samsun hanımları
• oyunlan ve ihtiyarlıkta hile kendi "Hepiniz delisiniz l'e yanlı§ yola &i !arın vitrinlerinde bile fazla par-ı ka nın, iki senedir mütemadi çal"Şlli ırly. 
sini kurtaramadığı müsrifliği onu ha diyor unuz. Yalanı hakikat, çirkini zananlara mahsus bir hususiyet var. meleri, manto modalarını takip eLme
rap etmitt ve o mağrur banker ~imdi güzel diye kabul ediyorsunuz. Eter Hemen .her dükkan, her mağaza çok meleri, terıileı·i büyük endişelere dU 
piyapda en küçtik bir tebeddüle bir gün elma ve portakal ağaçları güzel bir şekilde tanzim edilmiş, a- türmüş. 
titrlyen UI bir tüccar olmuştu. meyva yerine kurbaba ve kertenkele deta müşteriyi kendisine çeken gizli _ Ne yapsak da, şu çarşaf moda-

Bqını elleri arasına alarak mml· verseler yahut güller at teri gibi bir kunete malik" insan, ister iste- sını batırabilsekI ... diye fiy yemiş gil 
danıyordu: kokmağa başlasalar şaşarsınız dejil mez duraklıyor_ Esasen burada rek- ,·erdn ıibi düşünüp duruyorlar. 

"Şu mel'un bahis. Şu adam da ne· mi? 1 te ben de dünyayı cennete de- Jlma pek fazla ehemmiyet verilmiş. Bittabi kadın ppkaları satanhtTın 
ye gebermedi? Şimdi ancak kırk ya- ğişen sizlere öyle şaşıyorum ki, siıi da Parkta istirahat için oturmağa mahsus da bu derde ortak olacaklarında şüp. 
91nda. Benim &on meteliğimi de ala- ha ziyade anlamak i5temiyorum. kanapeler bile buna mükemmel birer he yoktur. Fakat ne de olsa, .~am
:rak evlenecek, borsada oynıyacak 'e "Siıin taptığınız her şeye olan nef vasıta olmuşlar. Konsn her kauape- sun hanımlarının bu çarşaf modasına 
ben aç bir dilend gibi bakarken ° retimi filen göstermek için bir va- de mutıaka bir müe•esenin reklı\mı musirrane devamlarında ben başka bir 
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her ıün, saadetimi size medyunum, kitlet' cennet gibi tahayyül etı:ğim vardır. Belediye bile kendi koyduiu incelik seziyorum: 
müsaade edin de yardım edeyim, di iki milyondan vazceçiyorum. Ha~kımı kanapelerin arkalarına iri hıtrflerle: MaHim ya, Samsun tütün memleke O BUL M ~ CA O 
~ felaketimi ba§ıma kakacak. Ha- kaybedebilmek için buradan vaktinden - BELEDiYE! diye yazdırmış. Bir tidir. Ru mahsul, her sene bu vi!Aye , . 

6 
•
7 8 9 yır. bu faz.la; iflAs ,.e ma.~vım~ ~ar beş dakika evvel çıkacağım." ' başkası: te on milyon liradan fazla bir eelir l 'l J 4 5 10 11 

fi yegane sare bu adamın olmesıdır.,, Okuduktan sonra banker kiiıdı ye _ Sahilpalu, iş banka81, Cümhu t4'min etmektedir. mJ Ş 
Saat h_enüı. üçü vumıuştu. Ban- rine koydu, bu acaip adamı b~~ııdan rfyet halk fırkqı, bilmem ne garajı, Halbuki tütünler iki senedir satıl- 2 o il A fiJ il E- ş. r K ~'O' 

ker dinledı. Evde herkes .. U}Umu~ öptü ,~ ağlamağa başladı •.. Koşkten bilmem ne yurdu_ nu kond~rmuşlar. mamı:;-tır, bütün tüccar. bankalar~ 3 V A T A ~- i( Ş 10 N 
petıçettlerde ıslık çalan ruzgarrn . se· çıktı. Hi~ir zaman kendısınden bu Oturulacak kanapelerden hır tanesi borçlanmıştır. Her sınıf halkın maı-

4 
li A [i'E- . li 'o 
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sfnden bqka giirliltü yoktu. Sessızce kadar nefret etmemişti. En gelince olsun reklams.ız detildir .. Belediye bu şeti tütüne bakıyor. Tütün satılma- E r.11 N t:o-~ • R-1- - Ş- -A- n 
ka.Msından on beş sene açılmıyan ka- yatağına uzandı takat heyecan ve ıöz sayede parka kanape yaptırmak zah- yrnca, ne bakkal, ne manifaturacı, 5 ~ _, .. -. 1• _. _ ~· 
pının anahtarını aldı,_ paltosunu giy. yaşlan uyumasına mani oldu. . metinden de kurtulmuş. Bir reklam ne tuhafiyeci, ne mobilyeci, velhasıl 6 tE ıD_ lf _ı_ R lfl A_ . _ 
dl Te dı,arı çıktı. Y~gmur yağı~ord_.u· Jo~rtesi sabah bekçi koşarak l(eldı yapmak istiyen müf88t9e derhal 00.:- hiçbirisi para kazanamıyor. Erkek- 7 i Ş fi\I i IR il 8 A T ı L 
ataçlara rahat vermıyen nemli bır ~z ve mahpusu penceresinden çıkıp ka- 2.1) liraya bir kanape yaptırıyor. Bır ter para kazanamayınca, kadml:Lr da 8 E Ş 'l\IFIA 1 O 
rtr hah~ kapısın~a uiuldu~o~d.u. Koş çarken ııördüğünü söyledi. Kapıya ka de yazı. Haydi bakalım'. parka ... Sam fazla süs, ıiynet yapmayıveri!'orlar. 9 f( 

1
Ş-AT O il} 

ke yak1a~ınea ikı defa he çıyı çatır dar gitmiş ve ?rada . k~ybo.~mu,t~. sundakl Gazi parkındakı. kanapelerin Manto giyilse, her mnsime go~e ro- l O A I O 
dı. Cevap gelmedi. Banker derhal hıunetçı1erıle koşke gı- ıtdedi, parkın me88hasale mukayese bu, manto~u. ~apb !!ı mühim } <'k6n - • - - _ 

.. EP'!r muvaffak .. olursam, di,>ordu, derek ,·ak'ayı te~bit etti. Dedikodu3~a edilecek olursa, hiçbir parkta hu de- tutacak. :Halbuki bir airah ~~g:af, 11 M O N O P O L !il S Q 
nerkeıı ~ekçlden şüphelenecek .. ;, . sebebiyet \'ermemek için masasının ii- rece fllıla oturmak itine yarıyacnk ka her mevsimde giyildiği gibi, Hd üç se DOnktJ bulmacamızın MI· 

Ellerfle etrafı yoklıayara_k k~sk~n zerindeki kağıdı aldı n kasasına koy· nape mevcut değildir. ne de ~imiyor. Bu suretle hanım- ledilmı klı 
ıudanuna girdi. Koridorda b1r kıhrıt du. Rek1A.ma dilenciler bile f:tzla lar da muhitlerindeki lktrsadi buhra f fe 
çaktı. Kimee yoktu. Mahpusun odası O. F'.. kıymet vermişler: na hem höyle siyah çarşaflarile bir 2 3 4 ~ h 7 h 9 10 11 
nın nprsındakl mühürler kırılmamış Bern sefirimiz Bir dilenci gördüm. bu adam matem alameti lıhar ediyorlar, hem 1 
tr. her halde san'atının en son mertebesi de fazla masraflarından knuyorlar. 2 

Kibrit sönünce odanın küçük pen- Bern sefirimiz Cemal Hl1ı~ü ne vasıl olmuş bir profesyonel,. .. En Bu buluşuma bilmem siı. ne deni· 5 
Hrt'ılnden içeri baktı. Beyin başka bir vazifeye tayın fılek bir caddeye oturmuş, eline ya- niz? 4 

lçerde bir mum yanıyordu. !\tahl· edileceği bildirimektedir. nm metre murabbaı ıathında saç bir Talat Mümtaz S 
puı masanın başında oturuyor, ya · d b _1_ t" • d ı ok • --------...-----:-11 • .. •• il Yine bu ara a em ııuare ıne levha almıf, ıçin e şln ar unuyor • 

1 
6 

nız al'kası, saçları ,.e e erı gorun • N b . H b' umide Tırabzon hava- • A. komisyonu 
yordu M:ı.cıanın üzerinde \'e yerdP hariciye mllstt'prı uman eyın - ar 1 u~ f d t 

1 
bi lllnlare 7 

a~k kHaplar duruyordu. tayin olunaca~ıdcı söylenmektedir. Hainde Ruslar ara 111 an kat~ a~ r 
8 Beş ctakika geçtiği halde mahpus hombad ile yadir~lan~n .. :nelaak a if=s~;- T5o6n Gu"lbane hastan•ıı· 9 

k rı r LI anda· a yar ım e nıı. ın.- ı vaz ı - "' 
krmıldanmadı. Ban e~ e .' e cama vu.. m _:.. Bir kundura boyacısı, boya sandı- 20 Tıbbiye tatbikat bas· H 
da takat mahpusta hıçbır ha~e~~t '" Haılç şirketi hilkO.me-

1 
.. 1 v• .. dırmıtı:... 

edl Be k d'kk tle muhurlerl ının uıer ne ~-- r tanesi 11 
rildm • 'ı in 'edr' 1 a te müracaat edecek - En temi& boya, buradadır. Fi 25 Kulelı' l'ıs•s'ı lıiiiİllllliiiiıı~LA ... ~b----........ 
kır ı n çer gır ı. 1... ğl f 'l.a ... 8"-D•u almacamıı 

• d ır k d . i o .n o u 1 an- ' -·-Masanın batında gergın er 11 Haliç şir eti &1m ene mene Bir kunduracı. dükkanının simsi· 35 Çengelköy orta meil• Satdan sola ·re yakandan aptı: 
kadın ;tbl u:ıun _ve kıvıcrık .saçlı ~: yaptığı mllracaatın henllı bir yah duvarlarını örtmek için yap~ştı.r· tebi ı - YUrUyen ç~8 (8), 
damdan ıtyade ıskele.te benzıyen hı karara raptedilmediğini ileri aft· dığı, çikolata fabrikalarının, ıpl~~ l 00 Harbiye mektebi 2 - Cezire (3), sine (2), bir U• 

riPi oturuyordu. Benzı toprak rengin rerek yardım hususunun teırii paketlerinin l'eklimlanndaa kes~lıı - zu• (3) 

de idi. Yanakluı çökmüş, arka ı in· için bükumetede müracaata ka· rtıimli kanonlar arasına bir de ığcl 2~6 3 - P<!rhiz ayı ('7) 
ee uzun , .• başını dayadığı ell~rl büiril yazılarla ve yedi aatır üzerine_: Yukarda maballerile mıktar· 4 - Kadın gtifati (4) 
insanı acındıracak kadar ı.aıfti. rar vermiıtir. _ E,1t doet, hi~bir kimse ''ertsı- larıyazılı askeri mektepler ihti- :; - Dünya (3), irr.nmak (7) 

S'içlarında rumuş te,ller belirmişti. 1 ZA YiLER 1 ye teklif eıntetiP. Sonra mahcUJ' ka- yacı için 236 ton kok k&mürll 6 - Ziya çlqileri (5) 
Yüzüne bakan onun kırk yaşında ol . hr hem aiparitlerin de yarısı peşin- pazarlıkla satm alanacakhr. Pa- 7 - İ8tek (4) 
dutuna dünyada inanmazdı. Ma!:tnın Zayi- Gelenbevi orta mektebin di;_ Diye yaımı• Fakat bunu müş- zarlığı 2 •tu.toa 931 .... reno 8 - Bh•• yapar (5) 
UıtUnde küçük ve titrek bir el yazı· den almış olduğum t•tiknameyi terlye, IMr halde dükkAn .. sahibi •. dıı· saat 14 den 16 ya kadar Harbi- 9 - Pfk (2), eb. (S) 
il ile yazılmış bir kAğıt duruyordu. y . . . 1 - d ha i~trl ıirmeden ellle ıoatermelı ki ye m•kteb·ındeki mahalli mab- 10 - Sulp yudum (5), \"trıf (3) 

k zayi ettim. enasııu a acagım t.n b'I . "' ıı _Tip (7) Ban er: okuna ı 11n. T r 
"Zavallı, diyordu, uyumuş ,.e belkt ı eskisisin hükmü yoktor. Sameunda nazarı dikkatimi celbe· ıuıunda icra edilecektir. a ıp· 

de fliyasında milyonlar görmekte. Şim· 132 Numarada mukayyet hAmil oğlu den birka~ şeyi burada ıikretnıek iı lerin prtnameıioi görmek için 
dl bu yan ölü et külçesini ahr yatata 1emduh terim: koıniıyona müracaatları ve .itti-
atıp iki yastık aral!lında boğa~a~ .~n § J45lnum&ra1ı avans cllzdanı Sam..~un. büyük bir şehir olmasına rak için de vaktı muayyeomde 
dikkatli muayene bile gayri tahıl olum mı zayi ettim. Yen'sini alaca· rağmen ucuı bir yer. Sebze. et, ek· ba2ar bulunmaları ilin o lunur.(34) 
allmetine rasgclemez. Fakat en·elfl ğımdan evvelkinin hükmü ol· mek, diğer havayici zaruriye lı1tan. • "' * 

'
u yazıyı okuyalım.,. - madıg-ını ı" lin ederı'm. buldan da ucuz. Yalnız ev kiralart bir k b' t 1 b f • i 

kA- d leh ,.e o d b 1 Harbiye ıne te ı a e eı ıç n Maııanın UstUnden gı ı a Erenköv Ba~d:ıt cadde i No 346 Zehra az pahalı lmit- nl\ il çare u muş 1900 d k 
okudu: • lar. Bir evde tek bir ailenin oturması aauıtou ayında a et avun 

Yarın 8aat on ikide hUrri)·etım endermi~. Hemen kıemı hanıı ev· ve 1900 adet karpuz• paıarhkla 
iade edilecek fakat bu odadan çıkı~ 1 3. K. O.= Sa. Al. K. den 1 lerde. alt katti' ev sahibi. diler kat nhn alınacaktır. Pazarhiı 1 a· 
ıüneşi gijrmeden •nel siıe bir ikı 284,750 kilo kuru ot kapaıı lardıı hlrer kiracı ,·armış. juıtos 931 cumartesı günü ııat 
ştY anlatmak İ5tiyorum. On beş se· Onun ı~ın e'' de biraz utuıluyor· t 4 de Harbiye mektebındeki ma· 

ı zarf uıuJile satan alınacaktır. iha· ne hayatın mana ını nnlamata <:11 ış- muş. halli mahsusunda icra edilecek· 
tnn. Gerçi bu müddet .r.a r~ınd: .ne lesi 4-8-93! saat lSde icra olu· Şimdi bir ev i~inde üç odadıtn f. tir. Talip erin şartnamuıni r6r-
dUnyayı ne de lçind~kılerı gordlım nacağmdan taliplerin ıartname- baret bir kati 15 lirayı kiralamak mUm mek için kom ıyona müracaatları 
se de kitaplarınız.da izinle berab~r sini görmek üzere her aün öjle- kündür. Samsunda, bin~M·ıniyeti çok ve ittirak i~in de vakti muayye-
•arap içtim, arkı sö~ledlm. ce.> ık k k mUkemmeldir. SamFunun h.emtn ra· •ıı'nd• hazır bulunmalar1 ilAn o• ~ k d ı den evci ve müna asaya jftira h 1 d ,, ~ 
ve domuz a,·ladım "e a ın S('n ım.. , 1, 1, kArıtr ve ~ok znif ına Rr. an 
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Ve fllirlerinlıil' dehasının yarııttığı etmeleri için de vakti muıyye- lbanttir. Birçok evler adeta hıı·er onur. ( 
• • • ttirf bulutlar ııibi güul kadınlar ge- ninde teminatlarile birlikte ko· köŞk halindedir. Bıth~tlere de ehem 

c• kulafımı raşyedici hikayeler fı· miıyonumuıa müracaat eyleme- mlyd veri~·orlar. Yapılın hin:t!ıH i· Harbiye mektebi talebesi ib
tıldadılar. Kitaplarınızda Elbrue leri. (71) ~inde 30 bia Ura, 40 bin lira hartana· tiyaci için pazarlıkla 450 kilo 

kakao .. tan almıcakbr. Paıar
lığı 2· Aiuıtoı • 931 paıar rG11i 
saat 14 te Harbiye mektebinde· 
ki mahalli mab1U1uoda icra ecU-
lecektir. Taliplerin ıartnam .. iel 
&örmek için komiıyona miraca-

atları •• i'tirak i~n de valrti 
muayyeninde hazır bu~unmala· 

rı itin olunur. (40)· 1253 
• • • 

Piyade attı mektebi ihtiyaca 

için 51000 kiıo ekmek alui mi· 
nakasa suretile sabo alıoacakhi. 
ihalesi 20 ajustoa 931 pa&ar 

günü saat 14 le Harbiye mek
tebindeki mabalJi mahıuıunda 
icra edilecektir. Taliplerin f8rl· 
namesini 16rmek için komiayona 
mllracaatlan ve iştirak içta de 
vakti muayyeninde hazar bulua· 
maları ilin olunur. (756J 
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1 lstanbul Beledlyesı llAnları f JLAN 
Çengelköy iskelesi civarmda bir odadan idaret Hacı Ömer 

efendi mektebi binası pazarlıkla kiraya verilecektir. Taliplerin 
ıartnameyi görmek için her gün ve pazarlık için 4-8-931 salı 
günü saat on beşe kadar Levazım müdürlüğünü müracaatlan(1261) . .... .... 

Sirkecide kain Sanasaryan hanında 38 No. mağaza ile 8 No. 
ardiye pazarblda kiraya verilecektir. Taliplerin ıartnameyi gör
mek ve pazarlık etmek üzere 1-8-931 cumartesi günü saat on 
beıe kadar 112,5 Jira teminat akçesile beraber levazım müdllr· 
lfiğüne mnracaatları. (1260) . . ,. 

İnönü Yatı mektebi 931 senesi ıçın lilzumu olan 1000 kilo 
ıüt 1000 kilo Silivri yoğurdu 500 kilo kise yoğurdu pazarlıkla 
alınacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pa· 

zarlık için de 8· 8-931 cumartesi günü saat on beıe kadar 38 lira 
teminat akçclerile beraber JevaZJm mUdürlüiüne mUracaat 
ları. (1259) .. . . 

in6nU Yatı mektebine 931 senesi için lüzumu olan 8000 kilo 
koyun ve kuzu eti ile 800 kilo ıığır eti pazarhk1a alınacaktır. 
Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün Ye pazarlık için de 
8-8-931 cumartesi gUnll saat on beıe kadar 510 lira teminat 
akçesile beraber levazım mUdürlüiDne müracaatlan. (1258) 

J Mahkeme ve icra lrınearı 1 ı 
lstanbul dördüncü icra memurlu

ğundan: 

Yerasimos efendinin Yorgi Hama
pulo efendiye olan borcundan dolayı 
tamamlan 1200 lirayı mukabil aha
ra ipotek olan Galatada Yeni <'&mi 
mahalle inde kAfn :Mahmudiye cad 
desinde atik 2 numaralı fevkinde o
daları müstemil han ,.e mahaJli mez. 
ktlru yeni cami caddesinde ~tik 

3 - 5 numaralı mağazanın 7 lıi!'l6e 
itibarile 1 hi~ e ile itibarı mezkur
dan 1 hissesinde 84 sehim tertibile 133 
Khimi ,.e 3 - 5 numaralı mağazanın 
Y•dide bir h · esi 45 gün müddette 
müzayedeye konarak 3 numaralı mağa 
u ile 2 numaralı hane ve mli~temila 
tı 2600 ve 5 numaralı dükkan 1170 li 
ra bedelile talebi uhtesinde e>Jup 
hedeli müzayede haddi Jayikinde gö
rülmediğinden bir ay müddetle tem
didi müzayedeye konmuştur.-

Bunlar da Mahmudiye caddesinde 
atik iki mükerrer ,.e Yeni cami ud. 
~ n 3 numllrah ahaıfın tahtanı 
ei tahmiden yirmi beş mesken 28-80 
metre ,.e birinci kattan itibaren ze
mine ait mahalli üzerine doğru ge
ni lherek fe.,·kani mesahası 17 metre 
terbiinde olup Mahmudiye cadd<sin-

f M. M. Yeklletl lllnları 1 
Dört adet Kupa ve doku:r: 

adet Fayton arabası maa koşum 
takımı kapalı zarfla miinakısaya 
konmuştur. ihalesi 8 Ağustos 931 

Cumartesi gUnü saat 15 le An· 
karada merkez satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Talip· 
lerin fartnameyi Fındıklıda heye· 
timizde görmeleri ve ıartname 
almak ve tekliflerini Yermek 
üzere teminatlarile birlikte An· 
karada mezkur komisyona mü
racaatları. (455)-913 

• • • 
İzmir müstahkem mevki kıta

atının ihtiyacı olan odun kapalı 
zarfla mllnakasaya konmuıtur. 
ihalesi 8 ağustos 931 cumarteai 

gllnil saat 15, 30 da iımirde 
müstahkem mevki satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

TaUpleria tartnameyi •tirmek 
üzere Fmdıldı da heyetimize ve 
teklifJerini vermek üzere temi
natlarile izmirde mezkur komis-
yona müracaatları (459) 958 

• • • 

Temmuz 930 tarihinde Uşak Asli 

ye mahkeme ince infü:ahına karar 
1 

verilen Uşakta Hamza zade 'J'ürk ha-

h şirketinin ta fiyesi için beyneşşü

reka memur tayin olunan mefsuh şir 

ket müdürü Ali Rıza ,.e Mustafa Bey 

ler ile Ömer efendinin memuriyetleri 

mahkemece tasdik ve teşrinisani 930 

tarihinde tescil ,.e ilan edildiği hal

de kanunu ticaret ahkamı dairesin

de ,·azifelerini ifa etmediklerinden 

yine mahkemeye vaki müracaat üzeri

ne n esbabı makuleye binaen tkaret 

kanununun 223 ve 224 üncü maddeleri 

ne tevfikan mumalleyhim Ali Rıza w 

Mustafa Beylerle ömer efendinin 

azilleri \'e yerlerine Uşakta avu. 

kat Hayrettin \'e Ziraat bankası mü 

dürü Hilmi ve tüccardan İbrahim kah 

ya zade Cemal Beylerin tasfiye me 

muru tayinlerine ''e kanunu mezkiı· 

run ikinci babının beşinci kısmında 

yazılı Yezalfi ifa n neticei kat'iyeyi 

havi pllnçonun tanzim ve birer suret

lerinin şüffi<aya tebliğine ve keyfi· 

yetin 246 ıncı madde mucibince tes

cfl ve illnına ıo _ 6 - 931 tarihin

de karar nrilerek tebliğ olunmakla 

bu hususta tetkiki hcsahnt ve umuru 

tasfiyeyi ifa etmek üzere Uşakta 

Paşa hanında tasfiye dairesinde ifn 

yı nzi!eye başlandığı Uşakta ilan 

edilmek ile beraber aUikadaranca ma 

tQm olmak üzere keyfiyetin A~1ka· 

ra, İstanbul \'e fzmir gazetelerfle da 

hi ilflnı ve birer nü hasının mah

kemtye ,.e Uşak ticaret odası l'iya

setine te,•di kılındığı ilan olunur. 

(1228) 

Uşak Hamza zadeler 1'ürk 

Hah şirketi tasfiye mamuru 

A -vukat Hayrettin 

Ziraat bank müdürü 

Hilmi 
de 2 - ı, 2 - 2 numaralı iki :ıdet sek· Tefennide bulunan kıtaat hay .. 
MI) santim rıından dükkan ve 2 nu Han.itının ihtiyacı ol•n •rpa ka· Tüccardan lb .. ahim 

Yarış islah encümeni Ist. vilayeti 

Yaz yarışları 
Veli Ef. Koşu mahalli 

31 Temmu:r: ve 7 -14- 21 - 28 Ağustos ve 4 Eyini 

CUMA ~ünleri 
Varış 14,30 da başlar 

Zengin bahsi müşterek. 
Muntazam ve temiz büfe 

Yarış yeırine kadar 
Taksim ve Beynzıttan hususi otobllsler. 

Hususi tren 13 55 Sirkeciden hareket cd~cek ve yanılann 
bitmesini müteaki~ yirmi dakika sonra . avdet cyliyer.e~tir. 
12 - 13,30 - 14,30 Çekmece trenleri dahı yarış maballınde 
tevakkuf edeceklerdir. 

Biletlerde tenzilatla birinci mevki gidip 
gelme 33 buçuk, ikinci mevki 25. üçüncü 
mevki 17 buçuk kuruştur. 

Mevkii mahsus 200, birinci mevki 120 
ikinci mevki 55 üçüncü mevki 30 kuruştur. 
Zabitan birinci mevki 30 kuruştur. 

Romanya, Mısır ve Atinadan bu koşular için 

15 yeni ingiliz atı gelmiştir. 

Daktilo Kursları 
AJi Ticaret ~iektebrnden: 
yaz tatil devresine münhasır olmak üzere 2-3 aylık ( ıerbett 

daktilo lcuraları) açılacaktır. 
ı _ Kursun tedriaatı 1 • Ağustos • 931 cumartesi günü bat· 

layacaktar. . 
2 _ Kursa devam edeceklerin yenı harflerle iyice okuyup 

yazmalara şarttır. 
3 _ Haftada üç gün ders gösterilecektir. Bu gUple~de dert 

saatleri saat (14) den (16) buçuğa kadar devam edecektır. 
4 - Serbest kurslara devam etmek isteyen hanımlann ve 

efendilerin • kayıt ve sair ıartları öğrenmek için • bugünden iti
baren t • Ağustos - 931 tarihine kadar her ıün, ikiter fotoğrafla 
mektep müdürlüğOne müracaat etmeleri lizımdır. 

5 _ Kayıt için sabahları saat 11 den 17 ye kadar müraca· 

at kabul oluoacakbr. maralı 3 k:ıt odaları methali ve Ye k 
palı zarfla müna aıaya lconrnuı· KAhya zade Cemal 

ni mnci raddesinde zemini çini yağ. 8 ÜsK'·u·· dar MaJmu·· du·· rıu·· g· u·· nden·. cı. ,.e i bu dükkandan tefrik edilen tur. ihalesi Ağustos 931 Cu- V '-' K 1 T 
küçük bir tütüncü dükkanını havi martesi günü saat 15 de isparta [§ a 1 0 41J Kiralık ev, maadükan, numarası 317, Tophanelioğlu caddesinde 

üst katta i ~bu dükkanların halen ,.e da askeri ı~bn alma komiayo- • u· • k ı·la" nlafl Aıtuniıade mahallesi Üsküdar. o.ukkin bilylik bi.~ salondan ibar~t 
kısmen notus ve "aireye ait dOkka- nuıida yakılacaktır. Taliplerin UÇ • olup arkasında bir mıktar bahçesı . vardır .. Ev dort k_atlı. Zemın 
nın üzerine müsadif ve bir koridor · ö k - F -- d b f k b 1 k ıartnameyı g rme uzere ın· ..,. Her .o,, "~••oıu.... ... katında mermer mefruş bir avlu üç o a ır mnt a ır. çamaşırı tlıerinde yekdiğerine geçiUr üç oda dıklıda heyetimize ve 111rtname E ı•k imek isti ormusu· Ik k .J d b' 1 b' k'l d' U il ü k t 
bir ufak odayı muhte,·i olup kAı:irdir Y m a 8 . . . ~ bir hatadır. inci at (;ört o a ır sa on ır ı er ır. ç ne a 
her iki taraftaki mağazalar ,·e birin almak ve tekliflerini Yermek nuz- A·zu cıugtn ı z şereflı mahallerde d .. t oda bir salon bir kilerdir. Dördüncü kat çatı arasından ibarettir. 

t · ti ·ı b' l'kt · evler. ııpaıtmanlıır, ma~aular, yalılar, or .. h . d rı.t . • çl c.i kat ·ağcı Vasilinin l t.icannda· üıere emına arı e ır ı e •spar.. k"· 1 1 k 
9 

ı<> da Ve on seki:r: döoumlük ba çcsın e mu enevvı meyva aga an '- k oşı.. er arsalar satı ı ıır, · - arasın . . 
drr. İkinci kat hoştur. Mahmudiye tada mezaılr omisyona müra• müraca;t lstambul dordüncü \'akıfhan 1 bostan kuyusu ve u~ak odaları ve altı hayvan ıstıabında ahırı 
cadd 'nde dükk nlardan biri i Jsak caatları. (461> -1018 asmakat 29 mevcuttur. Binanın bulunduğu mahal tramvay güzergahı olup 
Koen efendi müstecirdir. Ye diğeri __ ___,,...---------.,---- -~-------------- '- ı d · h · d' 1 üdd t' hük. t• d.l d'"'' d 

Hizmetçi, işçi v. s. arayanlar nezareti fevıul i eyı aı:r: ır. car m e ı umc ın ı e ıgı an a boştur. Hududu bir tarafı halen Te· [As. Fb. U. MUdUrlUGUnden J I le ·1 b" d' M h' h (60) r 
odos ,.e sail"'eye alt tahtani dükkan _ . iş arıyorum - Fran ızca lisınııı tahliye cdi me tarh e ır sene ır. a ıye mu ammen ıra 
l'e tefkanl dükkan odaları ,.e diğer 9-9-931 tarihinde kapalı zarf mükemmel şekilde yazar okur konuşu· icar bedeli mahbemah verilecektir. Müzayedeye iştirak edeceklerden 
tarafı medyunlara ait diğer mağaza usulile alınacağı ilin olunan 100 ıum ,.e dahilo bilirim. i\1üsait şeraitlc OQ 7

1
5 pey akçesi alınacaktır. icar muamelesi 1-8-931 cumarteıi 

ve bir tarnfı Mahmudiye caddesindt ton elektrolit tutya ıartnamesi- tf'rcibcn Türk müessesesinde it an) orum· günü saat 15 te Üsküdar MalmüdürlüğUnde aleni müzayede 
mahdut U"ıerı'nde eı..ı·1n'k ttrtibatı f k d t d'lit Arzu edenlerin P. rumurlle \'akıta müra l kt (1120) 

ca nin t>VSB ısmın a a ı yapı· caat etmeleri. usulilc yapı aca ır. 
~rdı~ Üst kat ~ncettler demir par Ja~g·ından mUnak•sa günü .~~~~~~-~~~~~---~~~~~---~~~~-

akl ki d 5 1 - ı., arayan hlzmetçller, i•ıt!ller v.s. ~ 1 m ı 1 ır. numara 
1 

magaza ze- 5-10-931 saat 15 ıe tehir edil- "S'T ı. Devlet Demıryolları llanlan 
tninde c'lükklln ,.e üst katta odaları Turki}e}c )eni hicret cıtik. Miısait .. _ 
delik il<i katta iki odayı ha\'idir. 24 miıtir. Taliplerin tadilih öğren- şerıltle çalışmak istiyorum. EHeke mat· idaremiı için paıarlıkla satın alınacak 28 kalem ip, silo elek· 
metre tnbiinde d•rununda elektrik ek için hergün mUnakasaya baalarda çalışmış, mücellithanelerde uğ· k ' f k 1 · ·b· bt l'f 1 

"" m - t · t )eri, şe er, ınrtasiye ve n:ut a evarımı ve ıaıre gı ı mu e ı ü. vardır. Hududu bir tarafı J\ef eli za nı·rmek için de o gun emıoı rı~mıştım. l<ilçUkayasofynda ı.undorac• 
8 31 

h' d f 
,, 1 51 cins malzemenin paıarlıg·ı 2- - tari me müsa ı pazartesi oünQ de ve Molgo Vandor.o dükkanın diğer teklifatlarile milracaatlan. SükrU \"&Sıtısilc Remzi No • 
ve 8 110 icra kılınacağından taliplerin yevmi mez.~ürda saat 9 dan 11,30 a tarafı medyunun hissedar olduğıı di- (329 ) • 4 L.Aboretuverda "&h•mak Uzo• fi 

f d .. kk . b' t f ,.ı- ·L d. d T "T kadar ispati vücut etmeleri ve tahriren 'yat vermeleri bu ban. er u an ır ara ı "ruımu ıve ca j======:==:=::=:=~~~>z:===ı:ı::ı: re _ Küçük sıhhi~ e mt'nıuru ,eya r 
desi önli Yenicaınl cadd ile ~ahdut suretile 8 Ağustos 931 cumar• Amelt hayat mektebinden mezun bir takı malzemenin müfredat listesi mağaıa dahiline asılmııtır. 
olup içinde hissedar Kemal Bey miis t . günü 8aat 10 da Çakmak• efendiye ihtiyaç \lrdır. Arzu edenlerin Pa:r:arlığa arıolunan malzemeden numune gelmesi icap edenleri 
tecirdir. 5 numıtralı dükanın tamamı e

11

5

8

1
rda büyOk yeni handa Ham- Di,·ınyolundı Dr. Ihsan aml it Jlborı- nümunelerinin beraber getirilmesi, numuneıiz vukulrnlabak tek· 

ZOM(), Hanın, mağazanın '"' ha,·a ına ç yan mai11asında satıla- tuvarıoı müaacaat etmeleri. lifatın kabul cdilmiyeccği iJAn olunur. (1244) 
z:mxı lira mütahammildir. Talip O· parsum I 

1 
.. iLAN • • • 

]anların kıymeti muhammeneleri his· cag· ından talip ho •
11
? arın kg .. udnU 86 

e Beşikta..;ta Akaretlerde 84 - A k · · A k A k H d k •lere musip yüzde onu nispetinde pey ve ıaatınd• mı a 1 m z u_r e ~ b'I .. _..1 • r edı· n ara - ıımır • n ara ve n ara· ay arpaca- An ara ara• 
1 numaralı hane ı muzay~"'e ıra " 

akçesini müstashiben 5 - 9 - 931 ta· memuruna müracaat arı ılin f" •• sında muhtelit katarlarda haftada jki defa ı'şlı·yen dog·ru yataklı leceğlnden temmuzun 31 inci g ınun 
rihfnde 341 - 5914 do ya numarası olunur. (1462) den itibaren 20 gün müddetle aleni vagon servisi 1 ağustos 1931 tarihinden itibaren ve iş'arı ahire 
ile saat 14 ten 16 ya kadar ve fazla müıande)'e konulmuştur. Talip olan kadar haftada bir defaya indirilmiş olup berveç!ıiati hareket ma10mat dosya ındn ita edileceği ilan Jstanbul 3 uncü ~c~a .~emurluhğundan: - 1 1 rın ma cu lnrın \ 'C dahn ziyade mnlünınt 8 • olunur. (1463) borcun temın 1 ~ z ve cl 

Bir ·ri)aıesi aıukarrer mobile (',)'•· mak istiyenlerin ağu to;;;un 25 in 
lstanbul üçüncü dairesinden: 
Bir borcun ödenmesi için mab 

cuı ve paraya çevrilmesine karar 
verilmiş olan m'Ostamel 125 

paı a6ın 140 palto açık arttırma 

parara çc' B S h aünü sa11.t üçe kadar mahalli 
q 6:8.J931 ıari~indıc ~~atı9 heyazdıt o· e ırk ' 
~ . ahal esı 2 ,,o. u ane e sa· mezk6rda 54 numarada müte,·e ı n) 
ğan ~11 

m Taliplerin ynml mcıkQrdı makamlığına \'e yevmi mezkurun 
ulıcılli~ırd haZJr bulunacak memuruna saat on üçten on beır;ine kndnr lstan. 
mıha rı e bul E\"knf mUdllriyctinde idare tn· 
ınüracaıtla.n. eümenine müracaat etmeleri (1241) 

edecektir. 
An karadan 
Jımirden 

Haydarı'atadan 
Ankara dan 

jzmire 

Ankaıaya 
Pazar 
Salı 

Ankara ya Cuma 

Haydarpaşaya Per§embe 



Ba 
Nedir 

Çocu~lara mahsus 
HAYAT KiTABI 

il 

raa 
ası 

bayat· Kam il arası 

• ooooooBursada leyli. ve nihari kız lises ioooooo• 
~ - - -n·k M ·f· • t' s " ··a b. 1n • ı· ,,. · • · • • •· k d' 11· " bb ı · g u r aarı cemıye ı ursa a ır z ısesı açıyor. ıvıu te ır mua ım ve mure iye ere o 
O malik bulunan bu lise resmi liselerin programını takip etmekle beraber ayrıca ingilizce, O 
g Almanca, Fransızca Jisan kursları vardır. Bu kurslar ecnebi muallimler tarafmdan idare g 
D edilmektedir. Talebe kadrosu mahdut olacağından şimdiden şer:!İti öğrenmek ve kaydolmak 0 
D için Bursa'da Talebe Yurdunda Kız Vsesi kayıt ve kabul komisyonuna mürr.caatları. Ücret O 

g leyJiler için senelik 3 taksitte 210 nihariler için senelik 3 taksitte 45 liradır. (1165) g 
•0000 0000 0 0000000 0 00000000000000000000000000• 
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İ( Krem Peırtev Müstahzaıratıı Kolonya ~I U Diş macubu F A B R 1 K A S 1 Tırnak ciliları öl 
ğ ::~o-ro-no Pertev ve Şeriki ~;y::zu ~I 
d Podra Memelketin en eski ve namdar Es••• ~ 
n Briyantin Müstahzaratı ıtriye ve tıbbiyesi Kozmatik n 
H Kinin~Kar~onat v~ sair . devai k~m~~meleri ~

1 

JIHer zevkı temınve tatmın edebılecek nefıs mustahzarat;il 
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• Üskii~ar Amerikan Kız ·Lisesi·-, Olivetti ----... 
Mektep eylülün 17 inci perşembe günü açılacaktır. Kayıt ve J 
kabul için ağustcsun 28inci cuma gününden itibaren sah ve 

cuma günleri müdüriyetine müracaat edilmelidir. 

- YENi ÇIKAN ALA 

BAHÇE 
BOMONTi RAKISI 

Tecrübe ediniz. Emsali arasnda bu nefasette hiç bir 
rakı yoktur. 

Kilosu 200 kuruştur 
150, 250, 300, 500, 1000 gramlık şişelerde 
30 50 60 -100 ~00 kuruşa satıhyor. 

--Her yerde arayınız 

~----En kullanııh 
yazı makinesi 

1931 Senesi TUrklye sUra't 
Müsabakasını 
Kazan mışbr. _____ , 

~--Olivetti 
Tashih - 29 Temmuz 931 tarihli 

nüshamızın son sayıfasındaintişar eden 
lstanbul Dördünca icra memurluğundan 
serlevhalı 927- 2313 dosya numaralı il An· 
da ihalei kat'iye günü 11-8-931 olduğu 
yazılacak iken sehvi tertip olarak 7·8-931 
şeklinde dizilmiştir Tashihi keyfiyet 
olunur 

• • 
ıçı 

her zaman 
Karahisar Maden Suyu 

içiniz.Yemeklerde hazmi teshil eder 
Böbrek, Karaciğer, Kum ve mide hastabklanna 

karşı tanınmış bir sudur. 

Her Yerde Arayınız 
Toptan ve perakende satış 

deposu: 
Yeni postane karşısındaki cadde

de No. 20 Telefon. 20062 
T elgr. Depo -Istanbul 

o I 
Jandarma imalathanesi müdürlü

ğünden: 
Jandarma ihtiyacı için kumafı iınalitaneden verilmek 

üzere 8415 adet kaput yaptmlarcakır. Münakasa 10-8-931 pa· 
zartesi günü saat 15 tedir. Biçki ve imaliyesine talip olanrın te.
minatile Gedikpaşada Jandarma imalitanesine müracaala tıart-
nameyi görmeleri ilan olunur. (1026) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
ıı inci Tertip 

1 inci l(eşide 11 Ağustos 1931 dedir 

Büyük ikramiye 30,000 liradır 
AYRICA: 

15.000, 12.000, 10.000, 
Liralık ikramiyeler 

Ve: 20.000 Liralık bir 
mükafat 

Mes'ul müdür Refik Ahmet 


