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Matbuat hürriyeti 
hudutsuz mudur? 

Muhalif kı7afetine bllr&aen 
Dir talanı ıueteler tarafmdan 
wlna balan matbuat IUi iaf:imali 
maelai Dilaayet millet mecliaine 
intikal etti. Fadıl Ahmet Ye Sl
re,,a B. ler mecliı riyasetine ı.
ti,P takriri verdi. Bu istizah 
talrlri cllmlıariyeti m&dafaa için 
mwm kanuni tedbirlerin kifa
,pizliii buıGne kadar yapılan 
llirtlbelerden anlaplclığmı habr
laarak matbuat Ahumda 10D 

pl~rde yeniden meydan alan 
nqnyat IUİ İltimallerine kaqı 
hlktmetin ne gibi tedbirler al· 
dığını soruyor. H&kamet ba isti
zaha yannki mecliı içtimamda 
cevap verecek, bir mlddetten· 
beri matbuat ılhmlarmda mloa
kata edilen matbuat mi istimali 
meaelesincleki noktai auarmı 
meclise bildirecektir. 

Matbuat 111i iatimallerine kartı 
alınacak tedbir alel6mum diğer 
•~yet envama ait ıui istimal
~ .kup alınacak tedbirler gibi 

lllrlll olur: Bu tedbirlerin bir 
1mmı (mania zabıtası) cllmleain
denclır. Yani matbuat bBrriyeti 
aai istimali vuku bulma1ma ev
Yelden mani olabilmek için bazı 
mllrakaba usulleri koymakbr. 
ikinci merhalede ba ( mania za
bıta ) ıına rağmen vub bulan 
matbuat clirilmlerine karp ela 
kanunun tayin eltili cezalan 
•'atle tatbik etmektir. 

iL fnatttlflrtlMMl'llNllldi 
eh .adere ı..1a, .... 

Ô,le ,artıyoruz ki tefelddir hGr
riyeii ile neıriyat Ye matbuat bllr
ri1eti birbirine kanttınlıyor. Mat
buat Ye nefriyat Ozerinde her 
hanai bir tela1de inzibati tedbir 
almak bazdan tarafından lıDrri.
J~t. eaa~a karp bir hareket 
ıabı tefaır ecliliyor. 

~buki tefekkGr hlrriyeti ile 
~'!1.•t Ye matbuat htlrriyeti 
;:::-- çok farkh p:ylerdir. 

e bir vatandqm fa Yeya 
tanda dDtDnmaindea dolayı 

~clığı iolmUftur. Cım
~Jet deYrinde fikir içuı ceza ta,.. edilmesi ull memnabahla 
olamaz. Fikir hlrriyeti umumi· 
clir. COmburi1et hudutlara clald
linde Yq&Jan her ferdin nalll 
1"l•mak içla vatan baftlmı te• 

·~ •tmete hakla ....... en 
lakiriaden en zenginbıe, en ka-
~deiı en b&yafnne, en ca· 
~den en ilimine kadU' her
blia fikir hlrri1etiadea api 
clerecede istifade etmete &alda ...... 
N~t ft •tbaat hlni

,eti İle umamı cletU a..u.ı bir 
mald,eti haizdir. Ba l,le bir 
laGrriyettir ki ancak elaliJeti bu
lananl1ra verilir, devletin ı.a .. 
lan ile enaf ve teraiti ta,a. 
edilen ullhiyettar Ye aylli a-
muda mes'ul kimaeler bu haı
rl)'eti istimal edebilir. Bmunı lçia 
dir ki matbuat kanana siyul 
gazete çıkaracak olanlar bak
bıcla bir takım eftaf tayin 
,tmiftir. Kezalik bundan dola11 
nqriyat Ye matbuat barriyetinin 
aaiiatimaliae mui olmak için 
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.Jtetwı .Aa 

Y annkı celse 
Meellste hararetH 
mftmkereler ol•eak 

Ankara. 3 (Valat)- MecHır 
yirmi t ... ada ... Wtiremil 
....... .,.. .. Wtaclaa itltanılz 
._, .. ıcalwla.-.aen.teca
hpcakbr. iltlzalı tabiri ...... 
aebetile puar içti-da ak 
llyliyecekleriD ~ oladfl .... 
laplıyor. Ahmet Ihsan, AH Salp 
beyler llyUyeCelder U1111Ddadır
lar. 
Hlkl11Retln llllllat ,..t latl-

pcetl dcJltll dallt 
ADkara, a (Telef•) - lfeellitn puar 
lrtfmamda •llkbletfll fthilat n,f la
temiTecell 19laada •...-Uf Mr pz. 
te tarafıa ... Deıf ..-Wen tahmin
ler dGtn WDdlr. leu11hlar tlzerlne 
ppdaeak •lllUreİenle takrir Yeril 

meae nıaame1e aeçilebfllr. 

Kandillide bir atk facıası 
Vablt JSmıı.de bir p ç , Felemenk bankw dakt.1191• 

Belld8 Haaımı ve sonra kendisini vurup lldllrd 

iki gencin cesedini bir çınar dibinde bul 
Ye.,. ........ &ilZel Mr kadır· x.ı. 
leJI hltlnllLıtea llOll1'& Felemenk baJı.. 
n.em be..,ı• daktilo olarak lir· ..._.. 

Valdt BeT alltllle birlikte blr aeae 
nal KudllllTe *'P""'lflar. Ve ora· 
.. 1Ulilli olaa Btat. •••-• ba 
auetle ta••.-ıtlardir. Bir .. edenbe
Jf Jaer lklal de bir birlerini kanetll bir 
atkla 8"11M111tedirler. 

!imlan • bet ... eni Vaklt be1 
.._ uı.ı.e •lneaMla Beats Jwu
m ı.te.tfUr. Kma aileei Vahit Be
Jla Mnls ablt •ekill ~rnua da 
ıı.• Hca ohl11Paa ileri drertk 
k1ellllfl ~

.. aıralar•a Valdt BtJia arbdq. 
lan a.dllllne h kmlu ft9PP1eei-

M l• .. • .ı tlkrar tekrar llJ'l-1fler ve: a ıye encumenı ... rln:yete ılre .. fada .... 

avukatlan dinledi ..... :. =.=...,.raw.,, ..,. lk- va•• .. 
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~~ aıı,•.:. a L4! 4:: !Resmi il~nlar (lim- Matbuat hürriyeti 
~~§]_ ~P• ft. ~~l~ f . tet) ıırketi hudutsuz mudur? 

· J Bır kısım gazetecilerin aralann· . __ ı. ) n 1 c 1 - d b. l k u i '1'nl •Bqmakalemizden WlW&at 

L.Ja atasaray ve r ,e ner aün li~tit ~rrk~ti~ isnın:d!mbir ~eş~ bir mUdü~ mes'ul gösterilmesi 
JcüJ vücuda getirdikleri malQm• katıunun ıcab~~n~an?ır. 

Ş · ıt d ( d DO kn (Y ) · b Gerek ••hıbı ımbyazlar ge· ı maçını oynama 1 ar ur. n u ar1n gazete~ı ~ rek mlidürii mes'uller hakkm· 
.iiil teşekkUlden bahsederken şırkeb . 

-:-----~---oı~;.....;---~_:_ devlet menfaati ale bine ..A a da kanunun bil' .takıın k~yıtla~ 
Futbol h t • Y t b ( ş·ı · · · · · Y. & .. v. ve tartlar tayın etmesındekı eye 1 IS an U Sporu l t gızlı. bır ıttıfak şeklinde taavır maksat açıkbr. Bu maksat ken· 

birincisi d • I" tt• etmıı; ceza k~nanun~a~ madde· diıiııe matbuat ve neşriyat hür-a v.e 1 an e 1 ler kar~eyle~ış, bu. ıttıf~kı boz· riyeti verilen kimselerin bu hlir· 
Bey kozda ~apılan deniz yarışları mak ~·~ . hük~m~tin harekete riyetin ıuiiıtimaline mani olmak 

muvaffakıyetsiz gePtl ge~mes11~1 ıstemıştırf Her mes~- için biıııt ~endilerine mürakaba 
,y leyı tahnf ederek efk6n tqvış vaıifesini vermek demektir. 

M&.ıbul şilt müsabakası dfln neti- dar muvaffakıyetli ve muntazam geç· etmeği me.lek edin~if ~)an bu Devletin kanunları bir adama 
celendi. Fakat miisabakasız. Gala- medi. Muvaffakıyetsizlikte ilk sebep gazeteye haber verdım kı orta· matbuat hürriyetini ve serbesti· 
taSatay ve i'ener.ba'.hçe takımları dün o1arak Galatasaraym son dakikadd da hi~ bi~ ~zli t~kktil yoktur. aini veriyor. F-ıkat verirken onun 
saha7a aelerek maçı oynamadıkları müsabakalara iQtirakten "'azgermes:,ni Resmı bır şırket ~apılmıf• dev- h"J ı ı d v d ld 

t.ıta~ ~ r- 1 t' k 1 d . . b e ı o up o ma ıgını a evve en 
için~~ ul l.utbolü heyeti, bir ~ün buluyoruz. t&tnbul ve denizcilik şam- e ın anun arı aJreaınce u . . l k 
evel üı~r eden tebliği veçhile her p.iy.onunun müsabııklar arasından eksil tirket bük6met9e tasdik edilmiı· tetkı.k edı.yor,. sonra. yap~. a~a . 
:ır.ı •-•·_;. da '-A•-ı k b · t' .o • k ti' 1 ld ğ 1 ne9rıyat üzerınde bır mudtirü .ıııu -.uur Jl,CllA a,rını ay etmış ola· ıvesi yarışlarda ruhunu ve şe'Vkini ır. ıuu şır e n mefgy o u u Ş , • d" . . d 
rak kabul ve lstanbulsporu şilt birin- kaçırmıştı. Galatasaraym bu ademi İse daha evYel Anado bu ajansı ?1es ul vasıtasıle ken. 181

•
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.. a-
1-ı ilA ı t.- una murakabe va:ııfesı gore-Cııtı n er em{ştir. iştiraki yarışların tesbiıt ve haftalar· tara.~dan senelerce yapıfmıt olan v. • • • • 

Diin gece bU hususta futbol heyeti danberi ilan edilmiı olan programı!l· bu iliııat mtitevanıtlığıadan iba· cegıoı de ıeahhüt ettırıyor. 
PR.telere ~da.ki tebliği göndermiş daki bazı maddelerin mezktlr :klübiin rettir. Anadolu ajaNIDln ton Bugilnkü matbuat kanunun~n 
tir: denizcilik kaptanı tarafından kabuJ. e- zamanlarda bu husu.staki faaliyeti ruhunda bu maksat tamamıle 

l•tanbul futbol IU!ll'!Lindeın: dilmeımesinden ileri geliyordu. • ti k b d" mevcut bulunmaktadır. Ancak 
• '--- ih' d ın zamını ay e uıce muayyen k d k . . . 
.- _.uwıuz 931 tar' ıaı e icra edile- Bu ademi i~ak ,neticesinde müsa- Istanbul gazetecileri aralannda anun a bu ma sadı te~ın ıçın 

ufi ~telerle ilan edilen Fenerbah- bakalar Beylerpeyi, Beykoz, Haliç ve b" l k b . . !\t! k konmuş olan şartlar bugüne ka-
çe - Galatasaray şilt final maçına Fenerbahçenin araşında :ve ~zıları ra id~iy~ekarar ~uS:iıl::dir~A.:.~ dar yapılan tecrübelere nazaran 
her ld kliip de icabet etmediğinden kipsizUk yüzüıaden birincisini nrerek k"f J k d' D h (D 
evelce ilan edildiği veçhile bu husuı:r yapıldı. dolu ajanaı i~ mubah olan bir a 1 ge !11er:ı1e te ır. a ~ • ev-
..__,~ h it gazetecilere niçin memnu let) tabırlnın manasını. bı.lmıyen 
wwu akJ~~nı kaybetımi§lerdir.. 'Yarışlarda vaU Muhittin Bey de b k d I JJ t 

Heyetimız .~3~ :-- 93~ sen~m_d~ 1~- hazır bulundu. Ve derece !illan çor- oluyor? Yoksa bu işin mem· fr ta ım a am ar mı e ın ~u-
janbulsppr klubunU: şılt birıncısı ad· cuların bayraklarını kendisi verdi. nuiyetl şirkete ( Yarm) gaz.ete- kadderab ilzerinde e"! t~brıp· 
.)io~. lıAnı )ceyfiyet o111JJlur. Müsabakalara saat birde başlandı. Ve sinin gjrmemİf, yahut alınmamıı kAr tesirler y~pan mücrımane 

* • * 7 de nihayet ve rildi. Elde edilen ne· olma11ndan mı ileri geliyor? neşriyat yapabdmekte~ir. Adhye 
l)ün mevs~min ilk deniz müsabaka· ticeler şudur: Hadise bu merkezde olmak· kuvvetleri tarafından bil' taraftan 

-lpı Be~a yapıldı. Denizcilik he· tik müsabaka tek çitte futalar la beraber don gece bu hususa haklarında yeni cürümler dola
yetitıin bu sene içm tertip et~i mü· arasında yapıldı. Fenerbahçe birinci, ait Ankara muhabirimizc:l~n ati- Y•.•İle takibat yapılan sabıkalılar 
teaddit müsabakalardan ilk numarayı Beykoz ikinci Haliç de üç#,ncii; Bey- deki telefonu aldık: bır takım mekt~p çocuklarmı, 
te§lkil ede.a dünkij kürek yarışları. lerbeyi li,eaıışlan gelmediğj için mü· A k 3 (T 1 f ) R •. , • yahut hamal nevınden adamları 
'IU'AAJ f tah · ·· ·ı d·ıd·· · k n ara, e e <>n - esmı ı.an ~ ese mın ve umı e ı :ııgı a- sabaka harici oldu. . . . bir ıazeteye mlldürü mes'ul ta-

lkinci yanız iki çifteliler araSinda ları ~azetelenne ~~ak ıçı1? !a.pıJan yin ~derek iatediai gibi efkirı 
ve sonra akşama tekrar buluşmak ij. ::s • • • neşrıyat burada gulnnç tela.kin olunu- • 
zere avrılmışlard n· "dd t . • yapıldı. mesafe 1600 bırmcı Ha- yor. Münakasalar avın· maksadı te- u~umiyeyi teşviı ve tahrik et

". ır. ır mu e so.1 ı· ik' . B ı-- .. .. .. F fb h "··l k b" üd'" - ' 1 
ra Vahit Bey evindtm öteberi almak ıç, ın~ı eyJwZ, uçuncu ene a mln edecek kimaeler arasında yapılır, me te, şayet ır m uru mes u 
için sokağa çıkmış, bir rivayete göre çe, geJdıler. Münakasa kanununun başmda buııun bu neıriyattan dolayı takibata 
yanma pederinin tabancasını da al- lki.nci çifte müptedi dirsekli me· alım, satım, kira, inşa, tamir, in.tal, uğraraa onun yerine diğer birini 
mı,tır. Ayni zamanda BeJkis hanım safe 1600 yanlrz F. bahçe Beykoz gir- işletme, nakil işlerine aidiyett y:ııılr• ikame ederek aynı tah_.ikit mes
ı~alatıt almak bahanesile evindeh di. Bu yarışgünün en güzel müsaba· dır, FiJ,ln, füıln gazetelerin kari ta. }eğinde yürüyüp gitmektedir. 
Ç~J.§tJr. *"~ kası oldu. l~er ~i .. futa da neticeyi rafından okuq;dulu zaman lllndan O halde k•n-.ıu• 'IU.JiaaıliQı 

Az '!Qnra buluffn iki gene Musta- kaz~nmak içın bu~un kuvvetlerin sar· matltip olan faydayı temin edetek· temin etmek için ne yaP-mak la-
f P k d K d.11-: rtl f edıyorJardı. Neticede 8,21 de Beykoz lerini bilenlerce bu maksat kim Vl!Ya· zımdıro a aşa orusun an an ı ı sı a rr· . . . . . r 
na çıkmışlardır. bmnci Fenerbahçe ıkıncı. hut kimler tarafından temia e.rilehi- Yapıl•cak ilk iş bir gazetenin 

B d ld 
_ . Ç~ .&ifte JJIÜptedi miisabakası mesa· lirse ilanlar elbette oralara verilir. 

un an sonra ne o ugu, gençlerın neıriyatından o gazetenin siya-
ne konuştukları meçhuldür. Akşam (Be 2000 metre ~u :aHrışaı· Fenelrb~h~e Şl ahsi ~rıhidi~ .yedi .. ta&aak rrufunldadb~ setini idare eden kim ise onu 
m~ gençler avdet etmeyince aileleri . eyko7., Beyleı ~eyı, a ıç kllip. erı .•ş- ~an eşya ısın mun asa o ma Isı mea'ul tutmaktır. Müdürü mes'ul 

-•· d" ..JI, b 1 1 tarak etti. Netıcede Beylerbeyı binn- yıne o kanunda musarrahtır. 
mer-a u~r ... ara.ımya aş amr:;; ar, · F rbah b" f ta bo k d mevkiine onu koymakhr. Sonra 
f-ı. t ı. 1 1 ...ı cı, ene çe ır u yu a ar 
-a r,rU anıa~ış a •. ,..ır. az bir farkla ikinci, Haliç ü.çüncü gel Dahiliye veklllınlz bu adamı müdtlrü mes'ul tayin 

Nihayet dün 68bah Kandilli mer- di. b ...ıı noldJ ederken gerek ıeciyesini ve ma· 
kezine Y pılan bir ihbar taice.yı ten- T k if h 1 B 1 De .~n 5a yor zisini, gerek tahsili derecesini 
~ '-' ·1r· V " ·ö ii f e ç te anım a.r: u yarışa ya E lk' Ü b · · l 
ıır•r e-ş ve ı,,.ı genç an .... Y ne g. B . i k i R ve ' g n şe rımıze ge en ve 1air evsafını na:ıarı dikkate 
d tik& 11' dakJ b' f nız e)·Jerbeyi futas[ ışt ra ett. a· D b'I' k"I' Ş .. k K B .!8 pa nın da asınk 

1 
ır i ~ervd ldpslz olan birinci oldu. üç çifte ha· a 1 ıye ve 1 1 u rfi aya • alarak ehliyeti olup olmadığını 

-.acmuı yanın a ve an ar çın e .. B 1 bugün ögv le trenilc Ankaraya tetkik etmektir. Matbuat ka-'l:Jii ı ak b 1 1 d nımlar musabakasına da yalnız ey er 
• 0 ar 8 unmu§ ar ır. beyı iştirak etmişti. Bu da rakipsiz dönecektir. nununu tadil ederken de bilhassa 

Bunun üzerine v~·a~an ~üddeiu- olarak birinciliği aldı. Ştıkrü Kaya B. dUn Tokath- bu ciheti ihmal etmemektir. Son-
mumilik haberdar edılmAş, ntılidddef:· lki çifte kıdemsiz: Be~oı; Fener· yan ot~linde istirahat etmif, bazı ra mea'uliyeti mucip olan bir = ;!!:~::~:. sım Bey ta · '!!'çe klüpleri iştirak ettf. Birinci ziyaretleri kabul etmiıtir. yazının muharririni imzaaını koy· 

Be • ..,_,_ F d iki · Id mamıt olıa bile gazetenin tahrir 
v.a.ıt ~yfn aldıjı ret cevabından Zfftlll.,, en~r e . ncı o . u. nrmlan rakipsiz olarak birinci geldi. 

fltlkemiren evvell Belkis hanımı ve lkl çifte .dırseklı ~:d~z:. Beykoz Bundan 801lra yapılan ltadeJhot hey'eti mildürü ile birlikte mü
~ara kendlefnl öldür'diiğli anlaşıl· Fenerbahçe ıştirak ef;tı. Bmncı Bey1wz müsabakasını Beylerbeyi kazandı vr dürO mes'ulUn şeriki cürmü ad· 

......., K 1 d :ı.•~ n lki h ikinci Fenerbahçe • ··t . . detmek kanuni bir teminat ola-
~·~.. Ulllm ar an -un e s a. . . ~u eakiben bir geçı.t resmınden ve mü· bil' 
BJIBJa aol memesine isabet ederek de!"' Tek çifte kıdemsız_. Fenerbahçe kifat1arın teminden ıt0nra müsaba- ır. 
)lal ilUımUne sebebfye-t vermiş, Vahlt Be1koz dahil olcln'.~etı~ede Fenerbah· kalara nJhayet verildi. Demek istiyoruz ki matbuat ve 
•Jin 4e ~tına. 11ı'lı.ıbğı kurşunlar çe birinci BeYkoz lk~·ncı oldu. DüınkU müsabakaların puvanlarım neşriyat hürriyeti fikir hürriyeti 
beynini ~r~la.mı~tır. Her fkisintn de iki çifte dirsekli hanımlar: Rakip· toplarsak şu neticeye varınz: Fener· gibi mutlak değil, mukayyettir. 
ıtefnfM ıuhaat verilmfftlr. Tahkih· s~z o]a:rk .Fnerbahçe hanıın1an bahçe ve Beyıkoz (9) ar puvanla birinci Mıtbuıt k•nunu bu kayıtları 
ta devam olumnaktadır. Facia o mu- bırfncl Rd.dedıldiler. Beylerbeyi 28 puvanla ikinci, Haliç de memleketin ahval ve icabatına 
hitte bftyijk bir t~ür uyandırmıştır. Hç çırte hanımlıı.r: Beylerbeyi ha· 6 puvanla üçüncüdür. göre tRvin f!tmek içindir. Binaen 
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Hukuk mezunları· 
na çok iş var •. 
Ankara, 3 (Vakıt) - Hukuk 

mezunlarmın staj müddetleri hak
kında salahiyettar bir zatla gö-
rüştüm, dedi ki: 

- Hakimliğin altı ay, avu
katlığın bir yıl staj müddeti ol· 
ması zaruretten doğmu§tur. Fa• 
kat avukatlık kanununda yapıl· 
ması lazım bazı tadiller arasında 
düşünülüp telif edilecektir, An· 
cak hukuk mezunlannın adli· 
yede açık vazife bulamadıklar1 
yanlııtır. Meslek mektebinden 
çıkanlara açık müıtantiklik olma
dığından yerleştiremiyoruz hu· 
kuk mezunlanna cok iş var, me· 
ğer ki lstanbul, İzmir gibi yer· 
leri şart koşmasınlar. 

MahkOm olan malmUdUrU 
ve sandık emini 

lzrnir, 3 (A.A.) - Mahkemeleri şeh 
rimizde icra edilen KemalP.aşa kasası 
malmüdürü Vecihi ve sandık emını 
Mestan efendilerin vazifelerini sui is· 
timal ettikleri tahakkuk ettiğinden 
malmüdürü 3 sandık emini bir buçuk 
ay hapse mahkum olunmuşlardır. 

Fırka qmumf idare heyeti 
Ankara, 3 ( Va kıt ) - Fırka 

umurni idare heyeti yarın da 
toplanacakbr. 

Bir tefsir taleblnln reddi 
Ankara, 3 (Telefon) - l\lilli müda· 

faa encümeni ihtiyat zabitleri hakkın· 
daki 1076 numaralı kanunun muvak
kat maddesinin B. C. fıkralarının 
tefsirini istiyen hükümd teklifini \'a· 
rit görmemiş, maddeyi sarih bulmuş
tur. 

Çiftçi fırkası (!) 
VIUlyet mUracaati keenlem• 

yekUn addetti 
Çiftçi ve iıçi fırkası namile 

teıkilin~ teıebbüs edilen fırka 
nizamnamesi, vilayet umuru bu. 
kukiye müdürlüğünce tetkik ve 
dün vilayetten müessiılere fll 
tezkere tebliğ edilmiştir: 

"Yarm gazetesi başmuharriri 
Arif Oruç ve rüfekası Beylere ., 

"işçi Te çiftçi fırkası teşkiline 
dair verdiğiniz istida ile mer· 
budatı O.zerinde icra kılınan 
tetkikat neticesmde cemiyetler 
banununda muharrer eşkal ve 
şeraiti haiz olmadığı görülen 
işbu mliracaabn keenlemyeklln 
addedildiği, mezkür istidanıza 
cevabenbeyan olunur.,, 

Vali mua\inl 
Fazlı 

aleyh matbuat kanununu cüm
huriyetio müdafaası noktai naza· 
randan tetkik ederek icap eden 
kayıtları ve teminatlan tayin 
etmek, matbuat vasıtasını fikir 
şakavetine meydan vermiyecek 
bir hale getirmek zamanı gel· 
miştir. 

VAKiT ın Tefrik••• ; 22 ıey iıter de yiyemezse sütü zehirle ıümü elinden gelse bir katık ıuda süt nine. Bari öyle bir §ey söyle abla ben kör oldum,, diye ellerini 

Ki 1 •• nir,, diye bir nazariyesi vardı. boğacaiı muh.~akb. Onu hırpa· ~i yakıtık alsı~ .. Gül~üın ~eni ~.c· uzatıyor ... Gülsüm hınçkıra hın~kı· 

ZI cı.. Haftanın kaç gün, eünün kaç latmak, daha ıyııı odadan attmnak rınden oynatahıhr mı?,, dıye gul- ra uykudan uyanıyor. Çocuiu u• 
ıaat oldujunu bilmiyecek kadar için böyle bir iftira uydurmasına müttü. yand k ı'çin evvelaA 1 

b. 1 .. . b ... . 1 . d h' b' A • k Fak ö c··ı .. d k'k d b' k ırmama avuç arı 

D il 
ga ı o an ıut nıne ogaz ıt erın e ıç ır manı yo tu. at te ta· u ıum o a ı a a ır aç par ·ı v k F k h 

1 
dk a arı b. h k 1 ... l'k 1 f d c· ı . 1 ,__ k b'' .. 'b' ld ... h' t 1 e agzını tı ıyor.. a at alır a 1 ır ayvan urnaz ıgına ma ı o· ra tan a ü ıüm ınanı ır, ar--.·çı- ma uyur ıı 1 o ugunu ısse • .. .. .. .. .. .. .. . 

duğu için hanımefendinin bu naza kılır bir mahlilk deiildi. Bahuıus mitti. Konakta ilk defa bir. itte, ça, duıunduk~e vucudunu oy~e bır 
YAZAN riyesinden gayet: iyi istifade edi.. boğazına hiç ıabredemezdi. ona hak veriliyordu.' Sevincmden ~!ev ıarıyor kı ~a!.a~ma~ kabı~ d~-

" E .Ş A T N U R 1 yor: "Dün gece dutumda tahıln Süt nine bu lcadarla kalmadı: yaıaran f&§ı gözlerıle uzun uzu~ gıl .. O kadar gurultü edıyor kı ıut 
.. .. . helva11 yediydim,,, "çocukların to- "Hanım bu k111 bana aktilik edi· büyük ha.nıına baktı. Onun ellerı- nine uykudan uyanıyor: "kız ıeıi-

Gulıum .?•~mefen~ıden aldı- punu eLma sandıydım,, , "bizde 'Jm yor, kızdırıyor, ıülilm kaçıyor .. ,, ni öpmek için derin bir ihtiya~ d~- ni kes. Çocuğu uyımdıracakım,, di· 
iı ku~~t~e ıut nıne!.e kahyalık .et· zikli kadınlara bal yedirirler, ıütü diye ıdyJeniyor, "kr•ıp d8ieraf'm yu>:or~u: ~~kat ceıare~ edemedı, ye onu tartaklıyor ... Fakat ne ya?• 
me~e, ıöyle >:_•P, boyle yap,, dıye bal aibi olurmuf,, gibi basit ya• bana hatırın kalmaım ha,, diye a· ıevıncını ıçıne hapsettı. salar nafile .. Büyük hanım karııki 
emırler vermege kalktı. Ancak bu lanlar uydurarak dolabım yiyecek i•z arıyordu. X d d k d f ı kı ı h · ld l . . o a a, uy usunun arasın a, onun 
az •5.~ta~et h zın a fey dı~e. oku. ,. le d?ldurtu:>:o~du. Gülsümden. inlj· 

1 
kıdke dbır1de ko1 ıkocad i k~~ınıha· dGü]süm bir ge~e be,ik ba.~m~.a ıesini İ!İtmiş "çocuğa mı bir ıey 

u nıne amme en ının etlul kam almak ıçın "Hanıınefendı! bu zar ama o ru oma ı ı ıçın a· otur ugu yerde, bır rüya gordu: ' . . .. 
~· emniyet etm.eyip de b~cak ka- kız benim yiyeceklerimi çalıp y;. nımefendi yine çaretiz Gülıümü i· ..\mcaaı ile beraber cami avlusuna oldu .ac.aba,, dıye deh ııbı koşup 
tlar çocuğa emnıyet etmesıne zaten yor. Bir ziyanı yok. ille sütüm ka· tip kakmaia ba9ladr. Bir defasın- benzer bir yerde geziyor ... Burada gelmııtır. 
tutuluyordu. Bu vaziyeti de görün· çacak,, diye sızıldanmağa batladı. da ıüt nine çocuğun bezlerini kuru· röz göz bodrumlar var .. Bodrum· Kn:ın ağzından bir fey öaren· 
ee hU.biitün kızdı, Gülsüme unut· Al sana hiç yoktan bir mesele. turken Gülsümün kendisini manga )ardan birinde, bir pösteki üıtünde mek kabil değil.. sade "lımai), 
mu, affetmez bir l:feve kini bağla· Büyük hanım bir süt nineye, bir la ittiiini söylemif, "yanacaktım, lımail yatıyor ... çocuk büsbütün kö İs.maili isterim,, diye kendini ~·-
Clı. Gülııüme bakıyor, bir türlü itin :. tatlı canlarım gidecekti,, demitti. tülemit, gözlerinin karası üstünde den yere çarpıyor. 

Huumefendinin "aüt nine bir çinden çıkamıyordu. Kadının Gül Hanımefendi dayanamamıı: "Ayol leblebi büY.üldüjünde iki tit var" (Bitmedi)_ 
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v...• ~. pre DPlet 
clemiryollan hlltçuiRd'9 ldlçOk 
memurlarm ......... 4'1omul· 

arkm ve h ·· rriy tin 
Kral Feysal Hz.nin Ankarayı ıiyareti müna

ebetile "Elirak " gazetesi diyor ki: 
Kral .Feysalın Gazi Uz.ne mlsaltr Qla~lal'ı o~ lflln Zftrfında 

Şark ve Otu11 bu tarihi badt&e Ue meıaıul Qlacaktır 
Irak kralı Fe)"Bfll Hasretleri bir ka17a. n .. lapıaar kalaramaaı Ga-

dn •nra Ankaraya ıelmlt olacaklar· il Hur.U.~ ile Arabl8*ia. Sari,-. 
dır. .,. i'illMllHle ltfb'lk uıkırf kuv.vıtler 

Baidatu. Wlpr ...... olan (El· I ~ kuanaa " maalara birçok siyasi n•u 
ırak) pıeteei IHa •la..,JJ,Hı "Tti~ ftffakiretler kataa Kral l\'ıysal ~ir 
Jtı....-a,l• ara•ıMald kavnııt ra· Wrhrilı ~terdir. 
b•-1•r n qmlml d98\h•larn a,rlb· B• Hd ~tla biri Tiril mm,. 
hufle yazdıjı bir bafSPıtkalı4e tu ai;ı· üaba, §ılreflu laism•t .-.., ökki 
leri eiyUlyor: Araplal' için ayal nretle pbpaı§tlr. 

"Irak, Omıanlı · lms»ara..,rldana Bu iki pMlyet uırlarm illtillfıu 
tül olan filkelerclen biri fdl. Ve ba alha,.t "'ralf, ve bitin enterita 
tabiiyet esnasında tatlı ve acı ıUntcr kın IB'lil mlll•ttuinden h'r blrlula " cA..- atıamu malanuaif nı,_au 
J'&PIDJttl• Ba 18f87ftın tadı •itte- mlilltakfl yatamuı 'ft. !ter la-nJİ bir yorlar. 
r• kahramanların, miltteretl ftltu· tecavüze uir4UD&•hkça bir ~•• Bunların siritmelerile Tlrk mil 
hatın hatıruıdır. Acı ılnter, Tlıtt- k&l'fı ht• lla!'M tıtıt ı.tlı••ma•clır. l.U Ilı Irak •tlleti bil!. araya plq 
JWYi de, Irm da Pu •• T••• ••n1• ' ela..W.r. 
tule dtiflnnk ... lıftlL Pabt nlon 0ut hur.tlırf ile Kral l'e:JHI An ftlldJ'9 etmUartyeü nial U.. I~ 
pm. ftlWul elaa Tthtdr• Gpl kara ınahMealle ha pyeyi taha" .. Kralı pm milletlerin• )1111M•llk 
e....-..,..... ..~. u•tP-lt n IE1* dtfnnit1er, ve bundan do1Jyl bq ltia Mlıürl*lam katlamaak yolu
--·""*~lal kutanaı1a 41· pıuahede mazi ile Mi •~a bir •• .-...11ı.N1ıı. 
PJ' Antta• ıl• •rp paemltketlfri pal set fekmipir, Knl(l'•,..1) ıa Gul Bauetleriae 
(B1llf!Jfn)ln ve OllW lu1D1eıu oflu bal Onp icJ.a ere1' Ti'* 911meıt .... .._tir olacüla-' ot ... IUfuMla 
FeJUlın himmetile kalkmış, ve neti- et Irak 1 daki la p~ n ..,. mUWlert 1Mı tal'IM ...._ 
cede her iki taraf da bi~c* fellkf'tler- r •illeti aralann • • .._ fle .... ı .ıaeM M )'Mm pıil 
le mUcacleJe ederek muvaffak eh•lrJ- aebetleri k'""'8tleadll'IHk ı,ı. yeat anıetı..a aruıada aaıa,.a tim lun 
ta.,, ltlr fırat elde etımJtler ft ller Tir\ .et klılTıl .. H '"r. 

Elırak ı~ daha 10ara 111 f8· lrllk6meıtf gibi her, lr-" hUlrtınetl de 0.aa ltm W. ..._.. •ı ,..-._ 
kild• 4•n.nı edi7or: bun11ıft l~ln ~11'8llfbr. elaa "7111 pilıdyetlu• •1ttta pr-

"Gerek Ga~i Hıu;retlermin gerek Bmtdu dolayıdır ld TU.rld7ealn bU km, bltla tarlMa 'M lllddll ile hlh'-
kral Ft1J1al Hazretlerinin hedefi, ya.. 1°" kılm~maaı, Ca...ımale, lnöaU. 'h riyetkl •lbalanaı 1laclerfY4N'81n 

.......................................................................................................... ~ .... ~ ... ~, ..... 
Daktilo müsabakamız nasıl yapıldı? 
Münevver· H. da ikada 45 kelime yazmı ve 

931 daktilo fampiyonluOunu kazanmıfflr 

T!(ı!llll - Cumınui " ~'9UI 7 

inci ay ı~t. aenenln «6nlert: ~ 18~ 
kalın JUnler: 180. 17 Sefer 1 §sb. 

GUnet=;potuşu: ~ Baaşt 1t.tf 
•111•• nkltlerl- Sabah: Ulc 

Otıe: 12,ıt. ıkıncn ii:irAkfam: ıt..• 
Yatsı: 21.46: imsak: 2,15 

• 
Nan- Dünkü b~ tuamll il 

~prl) l f derece. Buiüa ~ ~ 
hava açılc. 

• ..... 
1Se9tıl !!!lwltrl - ş~ A 

rıtı mllccchlt bilttmcdcriDln ı.- W 
döaümil mijaucbc~J bW, Ms 
sefaretinde kabul resmi yapıl~ AM
~an s~f\ri l\L Gnav 11b•b ~~ 11 din 
13 e ~~dar ~vetlit,r~ kabul c.deç~ 

"'gq 
• ...... - S,..t 18 dqı 19. kadd 

~moioıı pltk~ nctfiY•9 ''" ~ 
2Q.30 ı k~ b,lrinci ~m ıl~~f HJp 
Hafız Ahmet Bey iştirıkile, M~ 
AJansı babeıleri. 20,30 dP 21.30 ı ... 
Kıdyo ortestl'lll 21~ dan 2UO ı Wlr 
ikind kısım alaturka su. Be~ Hamm 
ittirakilc, Borsa haberleri. 

V•kd1Abo11• H~ 
ı 3 t> J 4Jlak 

Dahilde 150 400 7ŞO 1- ltaırut 
H~c - 800 145.Q 2?~ 11 

·•••r.= Satın fn! 
Sandmi to " 

A ~ Abaftokriaialn latr ut ''~ 
il i ... bir def• lDCMS•~ 

R - 4 sacı11 p~a ıltU '
ıun 1~ 5 ~uş zammolunar 

........ v.ı- ... ••lflarm, "" 
l>Plet bareaain4eki muad._ • 
Jlsde 0 • het nlabetlndea fazla 1 
olmamua tüurtlr etAaiftlr. Di
l• ............ ... ,ı,,. iwdiril
lllftlr. 

81tte ••.w. t.bnlr 
~... bqlaca makam maqlan 
f'llllarcLr: u ..... dtlr 600, ........ 
IOO, •••I kltlp 250, evrak 
••••ı 150, ...ıı...-.. llllNm 

-~ •. ...... •"'.W. 
550, tic:u.ti mlitef~nika huılat 

50o. ta.r.At ri7ueti 
:-.. •••• rlrwtl 40o, yo~ . ~ ,...Is ... 450, 
... -W.at ............... 250 
sat İlleri·~ 250 mlfet~ 
tifler IDahtellf dereeel~e •Jnl
... blriaclye !00, ikinciye 250 
..... .,. 215 .... .........,. d~ 
200M~ ... , teeltit ~-

...,.._.. ....... 150, tica-
ıet ............ Maaıat ......... 
............ !00 lira 
.... 1c • ...-... 
,... ......... at ........ 

Wttçeleri hafta ~. tetkik •• 
.. iki 14ıreclea 700 bla Bıa ta
llmlf teaaiD edilecektir. 

U..•daı 
Al9erllm• melıtep ..... 1eı1tu .............. .,. 

Şl•lt Alwlbda Mwapaet 
tieiratl laalarlJ• mektehi ......... 
... •J ....... tlhaia 
..._ Mutacbet ilimli mektep 
.. 'ıı ...... u ............. 
-.. G..Sde 145 ticaret 
.. ,... Nmzecll bı:hmmalıtadır. 
C... IMnda on temmma bclar ........ 

Ka•-a.•" (1) MI••"" H. (2) MMkaddea 
"· (1) ....... "· 

Dllıa Ali Tfcaftt mektebinde, Ba ... , ml•lıl•ıtara iJi •~ ........... lılrlnclUii Ula••• 
VAKT'ln &enelll dalltllo mlllahabsı. Ja-.d*1arı fpn ab_.an nttJceJer llbtnV Sarm Jauımı tür• tcleril. 
mn Udaeı.t ,apıldL ••• sentldne nllNUe düa iJI d• 'l' ABBIB 

MU..büaya ••t Ollda Mfludı, tlldlr. Dlül ~a Wlfar tevfm 'Bd-
l>aWtle 1laarm1ar pıetı-'HH bir par Netıeeleri yuıyonsı ""'1Jnbt. •,.. mblıfMterl ııarau,, ,,,.. 
can on bet •u•a ıa14d.Ue rua· ı - Mflnener Hanna, ' 1111 ,,... .,,. ,..,., ılGtınllR "lff>u- ·--et•t•.·---.•.•lt-el• .. •_• .. -,• .. 111111!• 
akJ&r Yf ..... M ... dakika 80Dr&, 1$ tlflilMU 4104 "" r._•} flli ....... ~ "io ıl'Üll ....... olalÜ 1-.1 d L. • ........... 
p.lıaaeak ıU Ilı duracaJdardL ._ ., ,. _,.,.,. .. ':!., i:k ,._ ,.,,.,,lllllilllJll..- ,,._ lmr. .... •IJ~ • 

Mtlneyyb heyet bu yuılan tealk ;:;., U Ul;;:; =: ...... ..,. ' f th• 
8 

) -.lızna lülıap ..... lı 
e4eeek, on hef dakfb ı~lnde ea ~ _ •• ..,.-r. e l • ne er eli faidesiıdir. Eıu• ._ .. 
ve (&inak yammt olan dalltHO)'ll blıift· ! - Makad41• Ha•rm. •• I • ,.. TlrWy..te •IMlt ,.. 
el llln edeeıldl. 11 ,,.,,,,,.,,,. 3811 WJWf (fılf) soy emış1 r pdazfh. .... .... •••• 

Pelı tabii, yuılaa IMtiadaı yullfo ,,.,,,,.,,, 8' """"" 'Plwf• ,,,,,,_ zamdır.,, Demif, ıuetlıll .. 
lar, atlud•• nJlmeler, fula fail• itada 40ltlellme11Gllflflır. ... ................... ••kan batinin tehlibli •atta ... ... 
tanlar bmt llllile-, Mlllanaa bir 3 _ Sabiha Haaı& ltlr •lllkat ve irtica bnetlerlala .. 
1aalıt on (tuı) yaai darbe ekail&Umek ıs dtlldldatla 1946 """'' (tuf) Sofyadı Fra11111ca ollrak iati-
ıanülı .... , e4U11ordu. --·. ,.0 .-a- .......... ,_,, d ,., _ n_ı • batiden iatif•cle ederek 11111t• ·--·-r ,, ,,,_~ t--r __ .. ıar e ea 1..11 uwpn.e" ıuete- b 

T .. aaaı uda zil catü. Malda.. _,,, 31 Mw 'ı-..,tır. ılnln 2! huiru tarihli 18,_. eterlerini malı•• tqe bll .._.. 
ler tak11daal1a batladı. Herkt8t ıe- • •n•i• MılnelaJ 1ı11aentr ita· ela aalnlı 111 belt fırka Bderl A6 l.t lhlimali ...,._ ..,..,.. • 
tH aae 4e mUubMamıu l§tlrak e41p aımıa aldıtı netice ile ~en senenin Fethi B ı 1 b demlftlt ki: 
1'8ncUlQfi k•uamıı olan Mmad4es birincisi Mediha hannnın aldıfı netice- • e yap an lr mttlllrat· - Memleketin bltla 
Hanımın kazanaeatmı Umlt 'Ye tahml• si f'Hlur: Mediha hanım dakika 55 k,.. tan bllhaolmna.td8•. fekkirleri, milletin mlbaenw 
edl7orda. Fakat Mukaddes haaımın lime yazmış ancak on yaabt ya,.lf*r. KaycleclilcUtiae alre ba mili- temiz loımı tamamen c••lll& 
elclcll n ~ kıymetli rakibi nrdı. Gttea .... Hdaci ııua Fabaa Hlıe- kat bir ecnebi aefuetillİD IİJa- fiklrlerlle meıbudur. dllw 
Şayanı hayrettir ki bu ralllp, ~en rln banm 1ee dakika 42 kelime yumıt fetiade ~ huuai l»ir ldla· bazı kitle De irtica& Ye ne llatlllle 
MH de pmpl:ronlafa kendi daktll• ve 15 yanlıı yapmıpr. Bu sen.nin babeden ibarettir. SIJlecliiine h H u.-:.....-
lanndan olaa Mediha haaımın k•••· •ıaeısı •e P'9ft aeaenfn lflaetl •ıre- ihtimal vermemekle beraber mu• e emmiyet vermez. er ,..._ 
drtı 8a11a1l " Maadln ballkaalada P· --'nl almıt olu M-L-d._ ham• da kartı da ayni lıllrmetaillik ft 
1 ... __ -. babir tarafından F etlai Beye at· ilk ?•? •- • ıpn Mlaener hanNHlı. Ve netlc11i ııçen sene dakikada 35 kelime ra•ıt a aıwp ıu.tenr. 
bu ıenç " kıymetll llaaım kaunarak, idi. fedllen aBz!erl aynen 1a11yorm: Eauen beqey d ............. 
.._.,...lan 1'ae ita bamda 111ut.a- Ylnt tekrar edelim, bu senenin nf. Gazeteciye ı&e Fethi 8• ıer- Farkam namına konacak 
fm etti. ııceei Makudes haarm •~111 tyl olmı-k beat fırkayı laj'vetmeai sebebini namaetlilderi bimt lr..,... kolıl--

MUnener hanım •ieabakada ıuk la beraber, Mabdd• ha••• soluk tiyle anlatmltttr: .. ~ ment L 

..... balı hareket etmif, eade dört k&Dhlıtını aabafua etaeydl ber hal- oklam. Çok cebak ye çok mu· rol edecektim. HilliJab .... 
P&nlail 11• plı ..... na rai•e•, oa de daha iJi bir netice alırdı. kat'yyen emia obaayan lr'mıh• 
parmaldıe •• .. ıı •atr•ladı çalı· Eauen kendi.&l, tabii zaman1arflıı, yaffak old-. Ba ela eadife do- yolunu kesebilecejimden 
IUt faka& ılalrleriae Jllkha olamıyan dakikada eo kell•e ya1dıltnı ll1le111ek t-da. Ç.WWim. " olmamza rica eclerim. 
Makaddıea laa-ıa ıllnden blrladllll t•r. Fetlai 8. 81,lk Millet lılecli- (V akıt) - Diba~ l9f ~ 
•• pmpl1onlah •lmftır. lltlalbakaların r....s netlcMi, dl aiade mlltıkil meb'u aafatile kit bu yuman dojra olılP ...... 

Mukaddes haa.._ ..... ,,ti Jtah- ter banrmlann dereceleri ve he"tla mlUlir bir murakabe faaliyeti dığmı Fethi Beyin .... 
den .. net, altına aoter Gau, uı .. raporunu bima~ ıtae kadar derte- ıa.termuiaia kaltil olduju ipret lefoola ıorduk. Aldıfnna _..,_ 
sil Beyin dakUlos• Sa..._ ..._ decetfz. MU..IB& nrablan, Wlrik idllillee clt: ta Fethi Beyin eYde e.lmı .. 
lclactl ................ l .. •\aektedir. - Ne7e 7arar? iatihabat kat'i bilclirili7oıda. 
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Amerika - Fransa kuvvetleri 
G B. L İ ·ş· İ --

·~.UZEL 
. ' 

EfkAri umumiye 
Vaziyet şudur: F ' t 1 • A • k ıl Okuyucularımızdan bir hanun İnkılap fırkası ve bu fırkanın hük11ntcti r an s 1 z gaz e e er 1 m e rı an Son zamanlarda nas yazıyor: . 

Güzellik 

ileri.c~ilvegeri ~enen halkileri.:ileri muhtırasını can sıkıcı buluyorlar ve ne kadar inkişaf müs~~~:~ı:~okgf!~~~ ~~::~:;k 
zannedılen orta hır SihI{ vardır kı, bu, etti ? .. 1 k t 1 ııtıın Yoksa 

guze ız yara ı mamı:s- • inkılapçı He halk kütlesi arsına bir talı Paris, 2 (A.A.) - Petit Parisiycn Kurten bu sabah başı kesilmek sure ltalıin deniz kuvvetleri hakkında ihtimal ki ilanların cazibesine da• 
ta havale gibi geriliyor. Bu parazit gazıetesi yazıyor: "Beynelmilel tedi- tile idam edilrniştiı'. M. G. Prinu"nln (lJlessacero) gazetet:iıı yanamaz ben de müsabakaya dahil 
milnevverdir. yat bankas~na gösterilecek tem.~na.~ : Yugoslavya sui kasıtçılara de yazdığı mnkaleden, şu parçalnrı olur, belki de kazanır ve neticede 

Halkı aldatarak mevkii iktidarı sa sas dolayısı~e ortar_a çıkan muşkulu- Belgrat, 2 (A.A.) - Dün gece ha- anklediyoruz: Türkiye güzellik kıraliçesi olarak 
. . . tın Fransa ıle Amerika arasında alel- · t ı . ht l'f ·· ·sı A 'd d" tın almak istiyen eski polıtikacı, ıdea- • . . . . . . .. rıç en ge en le mu e ı uç ı asyo- Hali hazırda I~alya dananma- vrupaya gı er ım. 

. • . . . • ade fıkır teatısı suretıle hallı mum- na brrakıJan üç vagonda infilaklar Kıraliçeliğin buraya kadar o· Jın degıl, debdebenın zafenne bel bag- kün olamıyacağına kanaat hasıl edi- 1 t B . t·ı·kı H t şı 4 adet Giulio Ces:ı.re ve Andrea Do- kı k 
1 

d d F k t b·• 
. .. o muş ur. u ın ı a arın ırva şa . . . . .. .. . lan smı pe yo un a ır. a a u 

hyan _eski memur. . lecek olu~sa elyevm ce~eya~ ~e~ mu- kilerinin son muhakernesıinde meyda ria sistemınde bırıncı smı~ buyi1k d'.rct seyahat yapıldıktan, gazetelerde re 
Bır hamlede her şe~~ ~aş~:Oa geç- zaku~lerın daha genış hır ıstışare- na çıkan sui kast hareketile alaka- nota maliktir. 1922 sen2sınde VaşmfY· simler ve yazılar çıkıp şöhret kaza· 

m~ istiyen adam, kendısını dunyanın ye dogru yol alması ve. bu yolun d~ dar oJduğu zann~diliyor. ton konferansının tcp!anması esnasın nıldıktan sonra iş fenalaşıyor. 
merl<ezi sıkleti zanneden tapon müte- moratoryom hakkın~~k~ Hove~ pl.:ı.- Kanada da kurakhk da bu sfatem dirç<t::mtların mecmuu 10 Mübeccel hanıma - neydi ı0? 
fekkir, insan başlarını yataklı vagon nm~n ~azı m~.ddelerını _ızah ve ıkmal Otava, 2 (A.A.) - M. Benet, mec- adetti. Bu tariht:m sonra bunların _ plaklarda cıyak cıyak şarkıla~ 
veya otomobil parası yapmak istiyen ~a~ıfesıle m~elJef.. bU: konferansın liste bayanatında sıcaıkhk yüzünden mecmuu 90.700 ton oJan altr tanesi. söylettiler, kendi ağzında kendsinı 

1 ıçtımaa davetıne munteh1 olması kuv- n.· .. "lA tı · d k" · A · t• . d d t tt' dı'lerdı" çı gın.. 1 . ,.;-Uaue vı aye erın e ı zıraı vazıye ın eskiliıkleri dolayısl ıle onanma. an çı- me e ır • 
Hastasız ihtisassız doktor, müşte vet e m_uhtemeld~r.,, . hakiki bir miIJi felaket şeklini almaıi karılmışlardır. Az bir zaman zarfınd:ı Geçen gün Naşide hamının res 

risiz avuıkaı.: tirajsız gazeteci müte. .. Mat~n gazetesı Amerıka tarafın.~an ta olduğunu söylemiştir. Ve demiş. donanmadan ihraç edilecek olan bazı mini de bir ilarun üstünde gördüm. 
madiyen suyu bulandırır.,, gont~e~ılen ~uht·tı~anrnkFdranska huktul. tir ki: "Geçimsiz kalacak çiftçilere yar torpitoların zikrinden sarfı nazar e- Bu resim altında 1931 güzellik kı• 

me ının vazıye ını ne a ar -uvve e d . . h • t dbi 1 1 h ı· · ·çin şu sıfat kullamlmıstı• Parazit münevver kah muhalif bir .. d f tr-· d vı t l d·-· u ım ıçın ususı e r er a mac'H· dip diyebiliriz ki İtalya donan::ıası ara ıçesı ı. :ı • 
A mu a aa e ıgıne e a e eye ıgı m • tır. Bu sene takriben beş milyon dö· . ·,,t · d "inci dişlı.,, 

cephede yer alır, kah vatan satıcdarı taleasmda bulunmaktadır. Bu gazete .. .. . . . lı hazırda Trcnto ve Zara sıo emın e l d' 'h d "b' t • 
. numluk arazı kat'ıyen mahsul vermı- . . 

1
• A tın ış, cı an yan ı gı ı a 

ile el ele yürür. Kah muhalif fırka Amerikan muhtırasının Amerikanın, kt' E . de hasara maruz ı-a 7 tane son sistem ve 20,3 mılımetre.ı~ b. l . andıran bu tabir _ eg~ er gii 
F f d ·ı . .. ··ı ·1· yece ır. n zıya n •• h t 'd lara ve nıu ır erı , 1 kurar: ransa tara ın anı en suru en ı ıraz. 1 t k S k tchewan Alberta toplarla muceh ez orpı o ll'k kıraliçesi olmasa _ bu gü 
1 l k .. k.. ld - t k an mm a a a o , h . ze ı 
arı an ama ve mum un o ugu a M •tob ··ı· tleridir B'lhas a teaddit diğer gemi ve tayyare mu rıp 'b" t e için kullanılmaz ve resiJJJ 

Zamanına göre seslenir: 
"- Refah istiyoruz. 
Kah bağırır: 

. k d.. .. k . st d. - . . ve anı a "ı aye . ı ~ s gı 1 az 
d~.rde ~~~tten. ~şurme ı .e ıgını birinci vilayetin vaziyeti çok vahim lerine maliktir. Trento sisteminde 3 ta en son sayıfalara girmezdi. 
gosterdıgını de ılave etmektedır. . l b'" "k H h ld ·· ll"k kır I' · 1 . . dıir. Sıcaktan mutazarrır olan 100 bın ne torpido mevcut olup bun ar uyu er a e guze ı a ıçesı o 

Jurnal gazetesı Amenkanın bu muh- . . h.bi .. tl t d . . k b' d t bir belad Dedim ya "- Din diyanet elden gidiyor. h 1 1 . . b 1 den fazla çıftlık sa ı sura e e • bir sür'ate malik olmakla beraber ıyı ma ır er , ır. 
Kah: tm~sınınl a;anan k :. çar~~rı~: ldu . birler alınmasını istemektedir. Muvak .. d f a ·~aiti ile müeehhez değil- iyi ki genç ve güzel olmamışım.,, 
"- Lı'beralı·zm.. maga ça ış ıraca ır ma ıye e o u- k t d t db' l . almak •v.""re mu a a " * * * 

- . d. k' a yar ım e ır erı """"' . . d k' t idolarsa 
Kah: gunu kaydettikten s?nra ıyor , ı: meııkezi hükumet, vilayet hükurnetıe dirler. Zara sıstemın e ı orp - ' Açın kapıları 
~' td 1 I d Bu muhtıranın bılhassa yazılı tar- .1 t ik' . tm kt d ·r biraz daha az bir sürate malik olmakla R lİ 
- ea er- ~ . . . zı insanın canını sıkmaktadır. rı e eşr . 1 mes~ı. e e e 1 

'". • . l b' müdafaa Doktor Fahrettin Kerim " u 
Sokakta ölen bir çocugun leşını ık .. k'' b t 23 h . tarihli Mumaıleyh ışsızlere yardım ıçın ya beraber, çok mtikemme ır h talıkları ismindeki kitabının 

tidar kundurasına ökçe yapar .. Yapar, b Çun u ~ aFrz azıhraknl b'r s11 kında meclise bir layiha tevdi edece- vesaitini ve kalın bir zırh taba.kasını b~~ c· ve ı"k,,inci kısımlarım bir ara _ eyannamenın ransayr a · ı ı - • . . . . . . . ırın ı 
yapr. Onun yapmryacagr yoktur. rette incitmiş olan ve bir nevi ih- gını bıldırmıştlr. muhtevidir. Bu torpıdolar Italyan do- da bastırdı. Genç ve gayretli dok· 

Fakat bu parazit münevver her za tarı andıran şekil ve mahiyetini bir MUhim bir doland1rıcıhk nanmasının Garibaldi, Pisa, San Mar- torun bu kitabı, yalnız doktorlara 
man mağlUptur. Muzaffer olmasına kat daha şiddet ve kuvvetle orta}a :aris, 2 (A.A.) .- Le ~urn.al ~a~e- co, ve Vittorio Veneto zırhhlan ile değil, aklından zoru olan ve .. a.lnw 
imkan yoktyr. En çok zafere yaklaşıp koymaktadır. t~sın~ n_azaran, Seı?e adhyesı muhı: başhyan an'anesini idame ettirmekte yan bütü~ okur yazarlara ımufıt o· 
elle tutar gibi olduğu zamanlarda erir, Dosseldorf canavarı b~r _ırı.as m~l.esın~e~. ha~rda~h.; dirler. lacak şekılde yazıl~ıştır. Ah 
tuzla buz olur. i dildi dıl~nıştir. Parı~ın bu~ mutea ı Hafif to idolar arasında, harp Bu kitapta .asabı ve ruhı asta· dam e lerınden M. Felın Audoum bu mesele rp . lıkların eşitlerı var. 

Ni.çin, ç~nkü en ge.ri memleketlerde Kolonya, 2 (A.A.) - Dokuz kişiyi de methaldardır. Mumaileyh hali fi zamanından J.alma bazı . gemıle.rde.n Fak~t bir bahis doğrusunu söy 
bile ~1 

r .. efkarı u~~mıy~ vardır. Ilu- öldüren ve yedi kişiyi de öldürmeğe rardadır. Açrk 150 milyon franga ba· maada son zamanlarda ı~şa edılınış lemek lazımgelirse, gözümü korkut 
nun onunde en mustebıt sul~anlar, en teşebbüs eden Dusseldorf canavarı. liğ olmaktadır. mü!ter.ı:nel bir surette rnueehhez (8} tu. 
sağır kaleler yıkılır. Gazetenın, okuma torpito vardır. Bu bahis bir adamın deli olup 
nm yazmanın efkarı umtı:rniyeyi bir s ı A • k h d • ı • Beheri 5000 tonlu!k olan bu torpJ- olmadığını öğrenmek için kendisi-
b~nı~ı ,ı;ibı ~hlandırmadığı zamantla e anı a ıse erı dolar 40 mil yaparlar, ,.e"~52'rnilimetnı ne ~orulmak lazımgelen sualler bah 
~ile kulaktan kulağa fısıldanan söz. Uk büyük bir iktidar ve sürate malik aidir. • 
ı~; ·en" ku~~~tliyi, en umulmadık ta- f. • h d • d f •• 8 topu vardır. Burada, 18, 19 sual var kı bun· 
manda yere atar. Yunan se ırı a ıse en eessur Bufevkaladetorpidolardiğermem ları.~ira~amak.sor~akdvecekvllapve; 

·· · · ki d • rebılırse ıdra ı yerın e, a 1 ı, ve Turkıyed~ halkın t~mız a- m Dan ve teessüfle bahsedıyor leıketlerin takdirbrine mazhar olmuş emezse idraksiz, akılsız saymak la· 
gelen bir efkarı umumıye vardır. u ve bilhaasa hafif zırhlılara karşı ne 

1
. • 

· ·· · · · · zımge ıyormu:s-. efkarı umumıye Turkiyenın ılerı ham- Yunan Sefiri M. Polihronya- di hüriyyet verir. Şimdiye kadar kadar biiyiiık ve mühim bir taarruz va Bunların içinde: 
lesinde daima bir bayrak gibi inkıliip sıtası o'ıacağı anlaşılmıştır. Cihan har· _ Mahkeme teşkilatımızı sa· 

ı t d. 1 k k 1ı Faysal Hz nin matbuatada ayni hüriyyet veril-saflarımızın önünde dalga anmış ır. ıs ra ra · bi esnasında ihmal edilmiş olan bu yınız ! 
Türk efkarı umumiyesi geri değil- Ankarayı ziyaretleri esnasında mişti. Bu ise bir çok defa meb'- tip ve 

152 
milimetrelik toplarla müceh Sikke paralrıınızın nevilerini 

dir. Buna şüphe etmemek lazımdır. bulunmak üzere bugün Anka- usan meclisinde şiddetli müca- hez hafif zırhlıların inşamna son za sayı~~~. 
11 

d var 
trticaın başını kesen bekçi IIasan raya hareket edecektir. M· Po- delelere ve siyasi ricale manasız manlnrcfa birçok devletler ta.rafından 8 ~. İ su:a~feree cev~p veremi· 

Türk halkındandır. Türk efkarı umu- lihronyadis meclisin tatilinden hücumlara sebep olduğu için büyUı!< bir ehemmiyet verilmiştir. . yen b;Y aed:m taralelli sayılacaksa 
miyesilnin ta kendisidir. sonra tekrar buraya dönecek ve M. Venizelos hükumeti matbuat Torpido muhripJerinin 40 tanesı yandık. Açın tımarhenenin kapıla· 

Tüııkiyeyi tanzimat Osmanlılığma yazı Yeniköyde geçirecekt"r, Se- kanununu tadil etroek roecbu- 1923 ten sonra inşa edilmiştir. 16 se- rını .. 
devretmek istıiyen serbest fırka parazit fir son günlerde Selanikte Ya· riyetini duydu. neden eski olmıyan 86 gemi daha var- Ha unuttum, bu sualler arasın· 
münevverin elinde yoğrulmuş bir kar hudilerle Yunanlılar arasında Maamafıh Selanik hadisele- dır. Bu sınıf torpido muhripleri nıeya da şu da vard: ka ha am vardır? 
topu idi. Bu kar topu gayretli parazit- . d Y tb t h" b' J d it l tayya - Sene e ç yr b 

çıkan hadiseler hakkmda bir rıo e uuan ma ua ının ıç ır nında, son zaman ar a :a yan . E ki bir darbı mesele göre u ıer tarafından bir "Iğ haline kondu. b h kk k t A "k hatlerme s d" · d ı·ı· ~ · d :ı: muharririmize şu beyanatta bu- rolü olmadığı ence mu a a • relerine cenub merı a seya suale 365 gün ıyenın e ı ıgın en 
Fakat efkarı umumiye ile karşılaşınca lunmuştur: tır. refakat etmiş olan, beheri 1,605 ton- süphe etmemek icap edecek.. 

eridi... k h ı (Yunanlı museviler, bahsetti- luk 12 gemi vardır. Bunlar bilhassa • 'loobı JijHe Sağa, geriye trrmanarak yaşamak - ScJani te ıristiyan ar ve an _ 
museviler arasında çıkan mües- ğim gibi, tam bir hürriyete sa- haiz oldukl:ı.rr silra.ı1 cihetinden şay 1 

1 
isli!'en pan;itler saltanatı böylece yı- sef hadiseler, Atina hükiimeti hiptirler. Çalışkan, zeki, zengin dikkat olnp aralarında ~e Rocco toı·- V ! 1j'ı 1 ~ :j :1 'l~~:f ı J 
kıldL Bu iki, bilhassa pidoou 41,5 mil sürate vasıl .olmuştur, :;- ~· . :J 

Son günlerde bir muhalif gazete muhtelif mezheplere mensup va- o!an Yunanistan ve 
120 

milimetrelik 
6 

topa maliktir. ı • 

kapılarını kapadı. Ve efıkarı umumiye tandaşlar arasında hiçbir fark Selanik muse\'İ]eri vatanlarma Hacimleri küçük olan bu zır~Jı_Ia~- 1 
önünde eridi. Bu üçI gözetmediği cihetle bir kat daha sadık ve kendilerini hakiki ev· endaht tertib&.tı ve torpil atma gıbı bı , Şilede 

* * * şayanı teessüftür. Bütüu vatan· tatları olarak telakki eden Yu- lQmum teçhizatı muhtevidirler. Hususi muhabirimizden: 

TUrkiyede parazit hokkabazlığı, daşlar hangi dine mensup o:ur· nanistanın çok kıymetli unsuru· Bunlardan maada Freccia. gemisi Şilemize, vilayet meclisi umumlsl-
namus ve şeref gammazlığını el çabuk- larsa olsunlar tamamen müsavi durlar. Ve şimdiye kadar diğer sisteminde 12 ve Zeffiro sistemınde de nin geçen sene su yolları için yaptığı 
ldğu, marifeti her şey, her şeyi .. tecrü· hukuka sabiptirlar. Bunun için unsurlarla tamamen karde-1cesine 8 gemi mevcut olup, 1.240 tonlukt ol~~ hayırh muavenetin ilk eseri olmak üze 
be etti. bu gemilerin cümlesi 120 milime re 1 l re belediye yaptırdığı çeşmenin küşat Başıan külah giydi eline şakşak bu karışıklıkların başladığını öğ- yaşamışlardı. 4 topu ve 6 torpil atma cihazını muh- resmini son günlerde icra etmiştir. 
aldı. Yüzünü boyadı .. kuş gibi öttü.. rendiğimiz zaman duyduğum Yunan hükumeti SeJanik ha· tevidir. Zeffjro sisteminde olanların Memleket halkı kadın ve erkek u-
Takla attı. Uludu. hayret hissi bu hadiselerin de- diselerinden çok müteessiftir. M. silr:ıti de 36 mil ve Freccia sisteminde mum memurlar bu merasimde bulun-

Acab bir şey yapabilir miyim di- vam ettiğini görmekle bir kat Veoi~t:losun son beyanatları bunu kilerin süroti de 38 mildir. Mütebaki muşlardır. 
ye! daha arttı, ve maalesef bu ha- sarahati en gösterir. Baş vekil bu torpitolar ve torpito muhripleri 120 Güzel Şilenin su için çetkiği sıkın· 

Olmadr. Olmadı. miJimetre arasında top]ar vardır ve 30 tı bu sene bitecek ve memleketin her 
Parazitin gazetesi sustu. diselerin devam ettiği takdirde hadiselere teessüf ettiğini ve mil sürate maliktirler. mahallesinde böyle güzel çeşmeler ya-
Eğer böyle acaip parazitlerin gaze- daha şayanı teessüf neticeler de karışıklık mücrimlerinin derhal Ta-htclbahirlere gelince, Italya :i:'IU pılacaktrr. 

teleri aramızda seslenmek kudretini verebilir. ve şiddetle tecziye edilecekleri- harebeden sonı·a 54 tahtelbahir inşa Suyun gelmekte olduğu memba da 
buluyorlarsa bu yaşama kuvvetini ef · Bu hadiselere her hangi bir ni söylemiştir. Şimdiki halde etmiştir. Bunlardan 9 tanesi büyü~ fenni şekilde depo ,·e süzgeçli havuz. 
kan umumiyeden değil sadece bizim tahrikin veya bazı neşriyatın Selaoik idari maka matı intizamı tipte, 4 tanesi torpil. döken, 22 tanesı Jarla teçhiz edilecektir. Belediye bu i· 
Onlara fazla ehemmiyet vermemizden b l'- ki b d b' · al de 600 er tonluk sahıl parçalarıdır. şe son derece ehemmiyet vermiştir. sebep olup olmadığı e ıd a a temin için ütün te a ırı mış 

1 alıyor. Aza.mi bir sürate vasıl olmuş 0 an Bu münasebetle başta vali beyfendi 
Netekim son zamanlarda bu para- gelebilir. Fakat bu hususta şim- bulunmaktadır. Çok yakın bir üç sınıf torpidoların rekorlarına ilaYe olmak üzere bu işte ön ayak olanlara 

zitlere Iü:rnmundan fazla ehemmiyP.t diden kat'i birşey söylenemez. zamanda sukunun temin edile· ten Des Genyes tahtelbahirinin yapı- teşekkür edilmiş ve halkın bu his.siya. 
Kanunu esasimiz vatandaşlara, ceg" i ve herkesin eskisi gibi ken· lan tecrübelerde vasıl olduğu 132 n_.et tına tercüman olan kaza müftüsü tara-vermeseydik BabıaHde iki leşi yan y..ı-

na göre<:ektik. oldukca eski bir zamandanberi, di işlerile meıgul olmağa baş• re derinlik rekoru bilhassa şayanı ıi- fından hem bir hitabe ve hem bir dua 
SADRl ETEM hemen, hemen hudutsuz bir fer- lıyacağı muhakkaktır. kir bir muvaff a.kıyettir. irat edilmek suretile bu çeşmenin kti-
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J Kadınlık ve Güzellik Bahsi 1 1 Haplsaneler müdilrü 
umumisi bir kadın 

J Bir Sıhhat Meselesi ] 
Güzel kızlar, iş hayatında ispanyada kadınlık aıeminde 

en çok tanılan simalardan biri 
Hanımlar, cildinize 

dikkat ediniz ! ı ğ 1 ? Senyorita Viktorya Kent dir. ne ere u rar ar . ispanya kadınlığına uyandırmak 
için çalışan ve muvaffak olan 

Bir kız için güzel olmak ona iş hayatında Senyorita memleketinde cümhu· Cildinize dikkat etmezseniz en küçük bir 
muvaffakıyet temin etmez riyetin ilanı üzerine Zamora bil· yaranın ubunetlenmesl ve vücudunuzda 

ı ...:1:. kumeti tarafından bapisaneler ur hasıl olması mümkiindiir nu~ muharriri 1Jli$ Helen ?rre- külat bun.dan ibaret değildir. Bun-
vel•ınn 1an,.ıyo• · • umum müdürlügv üne tayin olun· 1 · h h · b' tl k ve ,,... "'- "·' Jarı daha fazla üzen bir manıa, ış Vücudün en mühim kısımlarındaıt Vücutta o er angı ır ça a 

- Çok ip ama lüzumUJldan fazla, rekabetidir. Buna mümasil birçok muştur. Kendisi resimde vazife \birisini deri teşkil eder. Deri bütün vü yara, etrafındaki. mikropla.rı_n -~çer!ye 
gü.zetr kızları, bekleme salonlarında görür- başında görülmektedir. cudün zarfı ve muhafızı vazifesini l':Cll' girmemes ini temın etmek ıçın uzerıne 

sünilz. Bunların ekserisi 16 He 22 d .. v •• • • • • • d ·· ··lecek her tentürdüyot sürmelidir. Yaralar ivile-ugu ıçın onun uzenn e goru .. . . · 
yaşlan arasındadırlar. Bazısı g\i'zel, hangi bir çatlak, yara veya sivilce.re şinceye kadar uzerlerını sarılı bulun· 
bazısı orta, ve bazısı çirkin olan bu dikkat etmek ve Jazımgelen tedbiri al- durmak lazımdır. 
krzlar ellerinde bir sürü evrak ile mak icap eder. Ilazan insanı eşek arısı sokar. Bu 
iş sahipleri tarafmdan kabul olunma- Bilhassa bu, yaz aylarında daha zi- takdirde burasını a di !'irke ile yıkamak 
yı beklerler. yade ehemmiyet kespeder. mükemmel ve sıhhi bir tedbirdir. 

Bunlar seçildikleri zaman 20 kızın Cilt üzerinde ağrı ve kızartı yaııan E"ekansının zehri bamız detfl, 
içinden 5 tane seçilir ve seçilenler hep :ı • • • k b üze bir sivilce görülecek olursa bu çatla- kale,;dir. Onun ıçın sır e unun, · 

1 güzeldirler. Ondan sonra sıra ortala- madığı takdirde üzerine sodalı su He rine tesir icra eder. Şişi indikten sonra 
lra gelir. Güzel olmıyan kızların hep kompres yapmak Jazımgelir. Eğer deri üzerini ~oğuk kremle tıla etmelidir. 
Si güzel olanlara karşı hiddet duyma- çatlamış sa temiz zeytinyağı kullanr.-ıa- Karınca , ·eyahut bal arısı soktuğu 
ğa başlarlar. Ve bunları son derece Jı ve cilt iyileşinceye kadar buna de- zaman da bir kalevi kullanmalıdır. 
kıskanarak onların aleyhinde türlü vam etmelidir. Bu sivilce toplıyacak O· Bunun için ya bildiğimiz soda mahlii· 
türlü sözler söylerler, bu·nlara göre tursa bunu takim edilmemiş bir iğne 

1 
.. .. . h t da amonyak kullanmak 

güzel kızlar zeka.sız, mağrur ve ser· ile patlatmamağa dikkat etmelidir. unu, fJkat u F zla kuvntli kaleviler de 
sem varlıklardır: Halbuki asrt haya- muva ı ır. a 

Patlattıktan sonra cildi kendi ha· rayda yerine zarar verir. 
tın ve işin bu çeşit kızlara tahaımniilü line bırakmalıdır. Bu suretle yeni de- S . . amon"~k koyup bunu 
yoktur . . d . . ''k" t u ıçersıne J • • 

• n eskı erıyı so up a ar. kt vu Yere sürmelıdır. Eğer 
Tabii bu sözün aslı astan olduğu Bu sivilce delinirken eğer esas dlt arının .8~0 ~g. • d k.aldı ise bunu bir 

bul d·ı B .. h' b' arının ıgnesı ıçer e Mis Helen Trevelyen ka e ı emez. ugun • ıç ıı· başlarlar. kesilir ve yırtılırsa o zaman bunun . 
1

A r 
Bu 'Özleri ekseriya duy , kimse zeka ile güzelliğin birleşemiye- Kadın onlarla .... ttalaşarak ve lft .. bir uhunet papmasına ve deriye mik- saat anahtarı ıle sıkmak azımge ır:k 

arsınız 'e v• • k b 1 t . d güzelle ' ~ . . b l ,r.. d'' k vacagvınız sabuna dı • 
bunlarla bu zehirli sözlerle fazla gü. c~gını a u e mıyors:" ~ .. .. · tifeler ederek kendini korumağa çalı· roplar girip .. cil~in şışmesıne se ep o . ucu_ u Yl ı.; 
zel kadınlara tecavüz edilmek isteui- rın zekala~ı hakkında bır suru şuphe- şır. De~en erkekler arasında rek:ı- ması mümkundur. kat etmek de lazımdır. 
lir, güzel kadınların ~oğuna ayni ler beslenıyor. . . bet ve kavga vuku bulur, herkes ken- ingillz kadın avukat-
şekilde hücum vuku bulur. Mesele bununla da bıtmez •. Heı dine göre bir ağ kurmakla meşgul o- Ev kacltnı diyor ki : ] i i ! 

Bir kadına gfrzel denildikten sonra hangi güzel bir kadının çalıştığı hır da lur. art ŞS Z •• 
ona s ürü sürü töhmeUer, sürü sürü irede bir mesele oldu mu herkesten Vaziyet bu merkezde iken erkekle- Yumurta sarısı Bir İngiliz gazetesi kadın avukat 
zaaflar isna t edildiği vakidir. Bu- evet mes'uliyet ona yüklenir ve mese- rin biri ileriye atılır ve güzel kızı be- ların muvaffakıyetsizliğinden bahse-
nun sebebini anlamak güçtür. Fakat leye onun sebebi~t verdiği söylenir. nimsemek ister. Güzel kız, bu adamı Hangi lekeleri çıkarır 1 derken diyor ki: 
hakikat bu merkezdedir.. • Şayet orada iki kız çalışıyor ve bun- reddettiği takdir~ onun maruz k .1.. Yumurta sarısı her hangi bir ''Birkaç istisnadn maada hemen bft 

1\leseP'L güzel h'ır dakt'l b k tarın biri rii7.el, biri orta bir halde ice mıyacall\.ı bir felaket kalmaz. Çünkü madde üzerinde bulunan çamuru, tün kadın avukatlar işsizdir. Bunların • ı oya a ını'Z. , ..... · · .... ";'";;', ~ · ·• · • • ı:t • ,ı; • h ' 
Şayet onun çahstıg· ı . d k' k..11. orta kızı mes ul addetmek ıumsenın reddolunan adam onun aleyhınde uy- çokulata ve kahve lekelerini işsiz kalmasına sebep bütün iş sa ıp-

• :> ) er e 1 er c~· d V ·· 1 k za ratı ak \ ' h · · h ki d b 1 d'kl · f fi ler işlerini J ayı'kile , . 1 ~· aklın an geçmez. e guze 1 :ı · durmadığı bir şey hır ·maz. e er çıkarır. lerının a arın a es e ı · erı ena • 
yapmı)'or, ış eıı · · ·· 1 k l b 'b' va b 1 K" · k ' d ' "(.- d k ti b' kek gı· üzerinde kafalarım temerküz ettinni· lır. Onun ıçın gu~e ız ~~ .u gı ı .. · kafadan bir ses çıkmıya aş ar. ımı Bunun için yumurta sarısına ·ır ır. na ın avu a arın ır er • 

yor, bilakis onun kafası kıvırcık sar. ziyetlerde .m. as.·.u~ıyet~erını ıspat ı~ın bu güzel km kalpsizlik_ le, kimi kaba· b bi işleri takip edebileceğine kimse k:\ni 
:ı - - 1 küçük bir fanila parçasını an· . h' 1 · k lar, , .e güzel ... ·anaklar u··zerı"nde d"- daima muşkulata .. u.g. r.a. r ar. lıkla, kimi aptallıkla ıt_h, am e_der • olamıyor. Hatta bazı l!j sa ıp erıne ·a· 

J .,.. malı ve evveli lekenin etrafın· 1 d · 1 • • b'I.._ laşıyorsa 'kabahat güzel daktiloda de- Bunlar tuhaf gorunur. Fakat lıa- Bu vaziyette kalan guzel hır kızın dın anıkat arın a ış erını yapa ı """" 
ğildi~. Duna l"ağmen kabahati güzel kikat budur.. . ~ üzüntüsüne payan y~t.ur. On~n ~u dan başlayıp dairevi hareket· cekleri söylendiği halde bunu şiddetle 
daktıloda görülür ve nihayet 0 işinden Orta hallı b~: kızı_n çahştıgr bir vaziyetinde hissedecegı ~Y . guz_ellık· Ierle lekeyi silmelidir. Lekeden reddediyorlar, ve daha fazla para ve. 
atılır. Halbuki bu güzel kız vazife · .. mües.~seye guzel bır kız gelecek o- ten kurtularak orta hallı bır ınsan eser kalmaz. rerek Hkek bir nkil bulmağa razı o-
ni dikkat ve muvaffakıyetle yapıy:~. lursa orta kızın içinde kı91<ançlık k~~-- olmaktır. }'akat buna da imkan kal- Camları parlatmak luyorlar. 
~~· Bu krz bir kismeyi avlamak namağa başlar. Ve bu ~ız, yuz maz. Pencere camlarını temizlemek Zaten hukuktan çıkan kadınlann 
ıçın zerre kadar arzu hissetmiyordu. güzelliğinin bir şey olmadıgın~, as~l Her kadın, daha güzel olmayı di- için su yerine parafin kullanmak mühim bir miktarı sırf hükumet daire 

Onun ve onun gibi olan birçok kız- güzellik ruh güzelliği ve ruh ıncelı- lerken, güzel bir kızın güzellikten daha muvafıktır. Bu takdirde lerinde iş almak maksadını takip edi-
ların, gerçi bir~ok takdirkarları var- ği olduğunu söyler. kurtulmak istemesi tuhaf değil mi? l yorlar. 
d Yagv mur cam ar üzerine kolay 
ır. Fakat bunlar, bu gibi takdirle· Güzel kızlar eri\ekler arasına karış- Fakat hakikat budur. lş hayatına Şimdiki halde mahkeme huzurunda 

ri ve iltifatları iş hayatına naklet- tığı andan itibaren onun başından atılan her güzel gencin bütün arzu· kolay leke yapamaz ve camlar muvaffak bir surette bir katibi müda· 
mek_ isterler. geçmiyecek bir şey yoktur. Erkekler su, güzellik kuvvetinden kurtularak daha uzun müddet parlaklığım faa eden kadın avukatları sinema per· 
_hızların hayatta uğradıkları müş- bu güzel kızın etrafında toplanmı~·a orta halli olmak n rahat yaşamaktı~ muhafaza eder. desinde g~~~biliyoruz_. 

--- litrus stilindeki ev tek katildır. Ye-·zite) leri bir rubledir. koparak etrafı kaplar. Sokaktan içe 

Kızlar çukura düşünce ... 
şil ve beyaza boyanmı~tır. Beygir ve ho Küçük Yamskayaya adi hırsızlar, ri baktlınra dn-arlarda İsviçre peyi
ros şeklinde oymalarla ziynetlenımiş- amele, işsizler \-elhasıl halkm en aşa- zajlerini gö tert"n yeşil tablolar, ve 
tir. ğı tabakasını teşkil edenler gid.-:r. bir Hımba ile aydınlanmış olan dar 

Merdivenin halısı beyaz bir mu· Burada, "'·izita,, elli kapik ,.e hatta merdiven görülür. Şefak sökünceye 

Yazan : Aleksandr Kuprin 

BiRiNCi KISIM 
-1-

şamba ile örtülmüştür. Avluda dolma daha aşağıdır. Buradaki binalarda kadar şu merdivenlerden yüzlerce 
Çeviren : M. Gayur •bir ayı durur. Ayının gerilmiş ayakla· sefalet ve pislik nüküırn sürert salon erkek çıkıp iner. 

birer ikişer, resmi kontrola tabi ve en rı ara...,ında kart vizitlerin konmasına ların döşemesi kanburlu, delikli, Buradan herkes geğer: Sah-
C - I - ciddi bir nizama merbut patenteli u- •mahsus tahta bir kutu vardır. bozuktur. Pencerelerde bezden perde te bir tenebbüh peşinde koşan 
e~up R?syasının büyük bir şeb. •mumhaneler kuruldu. Büyük salonun zemini balmunı- ler sarkar. Yatak odaları bir ince köhne küçük ihtiyarlar, henüz 

rinde şım~ndıferlerin icadından çok On dokuzucu ası;ın sonundanberi lanmıştır. Pencerelerinde açıık renk tahtaperde ile ayrılmış bölmelerdir. cocuk denecek yaşta lise talebesi, ce 
evvel şe~nn arahacrları bir mahalleye •(Çukur) un iki sokağının her iki tara- tülden perdeler ve kırmızı ipekten fal· Bu bölmeler tavana kadar bile uzan- ~iyetin temeli makamında olan altın 
yerleşmış ve babadan evlada ayni mes.. .fındaki evler bu şekli almışlardır. Yal balalar asılıdır. maz. Yataklar bozuk saman minder· gözlüklü sakallı aile babaları y ~ni 
leğl yapm~k şarotile orayı kendilerjue nrz beş altı eşhasa mahsus evle kahve Yaldızlı çerçeveli aynalarla bezen· ler üzerinde karma 'karışık durur. evliler, nışanhsını çıldırasıya 'seven 
tahsis etmışlerdı. Bu sebepten dolalı ler, şarapçı dükkanlan, bakkallar nıüs miş olan du,·arların boyunca beyaz SS1n Yorganlar delik deşik, çarşaflar si flşıklar, ismi tanılmtş profesörler, 
o. m~ha_ıı;:: Y~~okaya Sloboda adı , .e 'te~;na". ~unların ticareti de sırf umum dalyeler sıralanmıştır. yah, bir bir hares i ile çevrilmiş Ye hırsızlar, yankesiciler, hürriyetperver 
rılnuştt. ' . çe (Arabacılar ma- hanelenn halkıyladır (Çukur) da bulu Yeri halı döseli kana...,leri ve kol lime limedir. lrerde ispirto ve ıf- avukatlar, pedagoklar, cemivet ahlakı 
h 11 ") demektır V ·ı · h · ~ ' .. ~ :ı • • a esı • ~rı en at, zamanla 'ilan otuz kadar umumhanenın eps:n. tukları ipek kaplı iki hususi kabine razatın yekdiğerine kanşan ekşı nın şedit muhafızlar, müellifler, medt 
değişerek Yama yanı çukur halini aldı. ·de yaşayış biçimi, adetler, örfler he- vardır. Yatak odalarında pembeli ma· kokusu hüküm sürer. Kadınların ar niyeti hnzırlıyan rehperleri, kadınla-

Buharın .kullanı~ması uıınumileşe .. •men hemen aynidir. "ili kağıt fenerler asılıdır. Çarşaflar kasında alacalı basma entarjler, ve- rın yükselmesini şiddetle müdafaa e· 
tt4c lokom<>tıfler çogaldrkıt~n sonra a- Fark yalnız (geçici sev.işme) nin ve yastık örtüleri gayet temizdir. ya gemici elbiseleri vardır. Hemen den kalem sahipleri, polis hafiyeleri, 
rabacıların say~~1 .. azalmaga başladı. 'tarifesinde ve buna dokunur görünüş Buradaki kızlar uzun ve kürldü •tc- hepsinin sesi kısık, burnu yenik, )-J .. casuslar. kaçak mahkiimler, talebe, 
~nların gürült~cu yaşayışları söndü. noktalarındadır: lkolteler veya iç oğlanı, bahkçı "~z, zil tırmık veya çürük içindedir. Yüz sosyalistler, anarşi~tler, vatan hain· 
IH.erbh-1 başka hır meslek buldu. y Kadınların daha az veya fazla gü- mektepli kız elbiseleri giyerler. Çogu terine düzgün sürerler. Parmaklarmı teri Ye ı.ıaire ... 

Ancak daha onlann b~l~~dugu za- 2 el olması, elbiselerinin kıymeti, eşya- &ltık sahili Almanlarındandır. Y:ıpt- tükürükle ıslatarak kibrit kutuları· Buradan herkes geçer: Mahcuplar, 
mantarda sarhoşluk, keyıfçılık ve bo- fann liiks olup olmamast gibi.. 1ı göğüslü güzel kumral mahliiklardır. na süre süre topladıkları allıklarla pen·asrzlnr, ·ihhati yerinde olanlar, 
hl,ıaıa merkezi olan (Çukur) uzun İki sokaktan biri büyük diğeri kü· Trepelde bir (vizite) üç ruble, bir (ge- yüzlerini boyarlar... hastalar, ilk defa kadınla temas eden 
mıilddet ve hatta zamanım~za kadar f e çüktür. ce) on rubledir. Paskalyadan enelki üç gün ile Be ler, kaşarlanmış ahlaksızlar, berrak 
il& ~~tini muhafaza ettı. Büyük Yamskayaya girerken sol ikinci derecede ve iki rublelik Ü~ şarti Meryem günü arefesinden manda 

1 bakışlı güzel d elikanlılar. eciş bücUş 
Kaderin tuhaf bir tesadüfü olarak, ·taraftaki ilk ev Trepel ismini taşır. müessese vardır. Bunlar (Sofi Vasil· her gün gün batar batmaz herbiriııin ler. sağır - dilsizler, körler, vücudu 

'VaktiJe pembe yanaklı genç kızlarla a- Burası, e,·lerin en lüksü addolunur.. yevna, Anna Marko,·na ve eski Kiyef kapısı üzerinde bir kırmızı lamba hastalıklarla yenen burunsuzlar, ne· 
ırabacılardan dul kııJan kara kaşlı ka- Firma eski bir firmadır. Binanın ismini taşırlar. Bunlar daha az süslü- yakılır. Arabalar durmadan gelip gi fes i pis kokanlar, keller, sarsaklar, 
-dınların gizli gizli rakı ,.e muhabbet 'Şimdiki sahibi başka bir isim taşır n dür. Hüyük Yamaskayanın diğer evle- der. Kapılardan ve aydınlık camların firengililer. şişkolar, basurlular, wl 
sattıkları şu yuva yıb.·mtıları üzerinde, şehir belediye meclisinde azadır. Tak- rine aelince daha fakirdirler ve (vi- arkasından keman ve piyano nağmeleri hasıl herkes ... 

(Bitmedi). 
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~' ~.....,,~~,.e~~-~~~~-K-·nut_.:.:~~::_~sun-·dan-Jı:::o::·s_-_e:ŞİİİİI•• D:C:l·._-:ı_r:k:-_·o::::o&ıs~uİIL~Mii:l\.~CrA:A~O 
- 1'a aeae köye gelmiyecek misiniz? çinden yükseldiflni duyuyordu. Ö)"lt. y -
Ne kadar memnu~ ?.lurdum. Eliniz ne zannediyordu ki biltün &'tte botucu aaan ı J«Ut 'lllauoK Nakleden: la. 3 E ~~!! L ~ _ıllil~{il 
kadar sıcak, ben üşu)'orum .. Ah, ayrıl b.~r or.~an~a dolaşmış ve şimdi bir gö- . -

9 - 4 !-- 1_~/tt A _ A R '_!_ K 
m-.kl~• Jizlaı, Allaha ısmarladık }un .golgelı sahiliooe buunuyor. - lşte ıteııdım ıenç artw;.t~. IJtJdJaal beDi auili11 ile boyatıDIZ da 5 A !._ ~_IA M A K fili' Z -
J.an ! ~a~ısı. vuruldu, postacı bir mektup Ge~$ ~rtist 22 Y.~Pdfdır. ~rl ben de mavi kadın olayım. 6 N E ~ tr!R S A Si L A 

Allaha nmıarla.drk! getır~ı.ştı. Açtı, ba.ktı, okudu ve anla- Po~ne ısmın~.e .olan .bu mahltlk 17 'kilo . Fakat Binenthal yine kabul etme· 7 j ~ R A ~15--ıT-1 R 
Sokak, ooğuk ve donuk, bir şerit mak ıçın epey zahm~t çekti. \'iklorya, gelıy~r: •• yuril.,.oı•I, ••de ı.o.,.ma dı. 8 K llJ"R1&1 .e. /F.i - ' 

pbi uzanıyor, namütenahi gözüküyor. mektubunda onu Seıerlerin davetinde sını bılıyor. Bundan ene), anneaı bu • • ~~~ A K 
Solmuş göller satan bir çocuğa çarpı. göreceğini ümit ettiğini bildiriyordu; mahlUku yetimhaneye vermek. isteNiş, Binenthalin bu köy4eki müşterile · 9 lll ~ lll 'flilJiı!!_ A Z _ L 
fer, çajınyor, bir gül alıp küçük sa- daha enel söylemefi unutmuştu. Ya.. fakat Binenthal onu ıörmüş ve hinıa· rinden birisi de küçük Sildossi<lir. lC A ~~ _ı Z L ı K r• l•ı ı 
Jıcıya ~kuronluk bir altın_ ehem· zi.~· e.~ini anlatıyor, artık kendisini hıç yesine almıştır'. Bu suretle Şarl Po~ Daha beş yaşında olan Pli çocllK deb ,1 liJZ fili l< - ARAL_ı_ K 
miyeteiz bir şey - veriyor, yoluna de- duşunmemesini rica ederek bu mesele- ne, yarının garıbesl olmuştur. Onun şetli surette çirkindir, biçimsizdir. 
vaıa ediyor. Biraz ilerde oynryan ~o- )'İ. bir erkek. ~ibi karşılamasını ilave m~stakbel is~I (Kuş. · adam). ~r. E· Babası onu bir gün Binenthale &"ötür Diinhii bu~macamızın hal-
cuklar var. On ya§larında bir çocuk e~~ı;ordu. l):üçük kafıt parçasının idi- mın o!ua~ı ki ~u ıarı~, kendısı~e ~~- dU. Bine~~J dedi k.i: . letlılmıı ~eklı 
ognquf, onuyanları seyrediyor .. Göz- lıgınden de af talep ediyordu- kılan ısmı ~akk.He tenısıl edecektir. Bı· - Sızı tel:>rik edenm. luty~mpa 1 2 3 4 5 f, 7 8 9 10 11 
leri mavi ve ihtiyar, yanakları çukur Johan sokağa çıktı. yemek yedi, nenthal anlatıyor: bu kadar çirkin n biçimsiz hir scıcuk. 
~enesl köşelidir, başında bez bir ta~ d~~dü ve nihayet Mösyö Seiere dave- -. Görüyorsunuz ya., bizim müda· görmedim. Fakat bu kiti değil, gel se
nr. Bu çocuk hastalık geçirmiş ve bu tı~ı kabul edemiyeceğini yazdı. Gele- h~l~mız burad~ pelC satht kalıyor. niı\)e onu nıaymunlaştırahm. 
·~ bq ebediyyen saçsız kalacaktır. mı>:ecekti, başka bir za,man, mesela er- ~~r.~enedenberı, her akşam, esas,n teli· Derhal bir konturat imzaladılar ve 
IM:lmat ruhu da solmuştur. tesı akşam gel~ine müsaade j~ti- çucuk olan Şarlın kafu.ı beılerle 1&n- o ıiiP.denberi haftada iki gün. Çoc~a 

Joban hunlan hangi mahallenin yordu. lır. ve 18 saat mütemadiyen bağh ka- KaHforniya koyunu aşssı tatbik ediyor 
laanıı eokafında olduğunu bilmeden ~fektubu kiiçiik bir soc•Ia gön- lır. Bu suretle, on~~ kafası biyiimez lar. 
prtiyor. Ba.şhyan ya"-uru duym derdı. ve yakında huni ııbi bir ~l alacak- Bu &.ecr.iibenin ııe kadar m.uvaffak 

l§UI uyor, t ·~ diMNlti • · ek i ki oı ·· d n btNlln gün kolunda t~ıdığı şem· ır . ...,uray~ .~ nızı $ er m , ~ar acafını bilmem, takat bugun ye i ya 
lil'ttt.i açmak ihtiyacını duymuyor- gtılb~rl~ ~Faakla btaşıkündüa~~f~rml adan tu §Jnda olan çocuiun ,·ücudünde &ayri 
Nihayet büyük bir caddeye gelin- a 1 mı. a $ c- ~ar a eıiyrt tabii kıllar gördüm. 
,. bir kaııa,eye oturdu. Yağmur artrk yapmak /stenıem. .Hem '!Jalr., yapmak- • • • 
•rtlqafftti, nıibaniki bir harek~tle tan ne kadar mesut :ve b~tiyardır.. Bu~pyi terketmeden . ~vvel, 11 
~fMini açıyor ... Yenilmez bir uy- Kendisini asarak Sar! konupıµyor ~--a, .~ak,,,, son defa oJ•rak :8inentha.ı J~.e ~~-
ku J~aııı bastırıyor beyni ağ l . l tlh tan ~pt oldµ,jlıqu ı~erliu safa so Juıtuk ve yem~ yedık. ~rteSJ gun g,. 
~r, Jcıfası iki taraf~ sallanıp ır ö~- D ar etti la çe:vı~le "' saJraJanıp !!'ltma· 8~'P-· Büyük bjr z,iyaf et!e idik..~o~ 

, 

Jf11pl l'•patryor ve uyuyor. g Fatihte Karabaı mabaJJeain- makla ıösterjyor. . rusu zıyale~ Jlek ıık. pek e&'lencelı JJı. Soldan sağa ve yukardan •i1
: 

Sokakta 
1 

. . de oturan müteFalt Hüseyin E. Bu aralık ~rcü~, ıar/B ~lu- ~'"li idi ~e. Bunu91a beraber pek ala 1 - Bu gürıürı katibi (1), şaçsız 
n 8'DÇ erın seslen onu nin kızı 35 yaılarmda Emine ku ıietererek diyor J9: ~tırby;orum ki kendi.sile pir aralı~ (3) 

tJIY•bffdılrır. KBaJkarl ve tekrar sürtme.- Hanım, evde r,ı'mseilı'p olmadıcirı - Efendim, ann~,'~~şfifü kucağı. ~Jru1 kaldığ m~z zaman, Binepthali 2 - Çok değU (Z), ıen {2) 
, •tar. eyn artık açıldı, olanı ~ • nıza almaia miiaaatle ~~OF· tv.ow.ak · · · .. inwl 'ddeili ~ir arzu 3 - /ki kere üç (4) 
iteni htırlıyor. Hepsini; çiçek alıp pir sırada ıperdiven Rarmaklığına Na .. J tikeinllledi"'im ve 1.u·ı.;. Jrelime ~· JJıçı~ ıi/red~ şı 

d 1.a ku 1.J. b' 1 . . b -ı d b' . l k d k . ~ • . ~ rr 'f;. •:-~· e ~pm rrıT.e ı. 4 - Çeviren (8) 
.: '.'!"§ ron uıa. ıra tın verdığı çocu- ag a ıgı ır •P e en ini asma ıle ona cevap verm~•F1"1/ ~ilpıiı.orum. Binenthal belki bu isyanımı anlJ· 5 - Doıt (5) 
ro-: ~ile hatırlıyor. Ço~uğun paraları suretiJe intihar etmittir. intiharın Fakat (artist) denilen bu korkunç mah dı. JJ~e~ P,.}llpanya ikram etti, ,.e sa- 6 - Et.er (10) 
araaında al.tını buldugu .zam~n nasıl sebebi henüz anlaşılamamakla hiku kucağıma aldım, ona &IJJJWuı, :ve. at SfJ>fhın altısı olduğu vakit, onunla 7 - LiberaJ.lrr (5) 
1evJnecefinı tasan·ur edıyor. Allah a- be b · · b · t I • il on beş yaşındaki oğlu ile izdivaçları· 1c-1 1c ı b. ru. d k d k Ken· 8 - JJı'r .,,.. .. (6) fi et 1 , ra er sınır aa a ıgına m r· . ~w "o a ır wF an çı ıyor uı . ...... 

J nrs n. te]i olduğu söylenen Emine ha- nınl !., mahsulü olan bu çocuktan dola· disil' ebediyyen dost olmuştuk. 9 - Költ: (3), alı (2), bir fllT/c 'dev· 
Y.a öteki çocuklar! ihtimal yağmur nımm liir 'buhran anında kendi- yı annesini tebrik ettim. (Bitmedi) leli (4) 

onları çatı altına kaçırmıştır da • • • 
ı siui öldürdüg·ü tahmin edilmek- 10 - Ev sc:ı-::dl (4), cezlrıe (3). 

01'f" arıpa orada devam ediyorlar. pn Marta Gerö, köy a.tasıpıa biiyük kı 1 1 ı ı S" tt b' kıl ) 
YRtlanndaki mahzun ihtiyar acaba on tedir. Hadiseye müddeiumumilik zıdır. 47 yaşındadır, fakat büyÇek ı.- W.-~.lfcet ~erJıeri 1 

- ura a. ır (S 

lara gene bakıyor mu. Belki de sevi- vezıyet etmittir. tem~:?r·. Bo~~ c~ced~r. E':elce de bah Adann' "apJsapeslnde 
~4'r:• bir ~Y dijşü.nüyor; belki de bir 'aka insanca olmahd1r ısettııımız gıbı bır cüce içın bijy~, ta. rrT Af 
aıyJu nihayetinde-ki harap kulübesinde Beıiktaşta odun iskelesinde bil bir İDS&D i,in de 'ok küçük telüld bir cinayet 
bir topacı, bir ibişi vardır. ihtimal :18- çöpç& 18 yaılannda Tafk~prlllü edilDMıktedir. Adana ~apis!nesinde kanla bir 
Ye.M&lta•r §eYİ kaybetmiş dejildir; sol Necip ile Ameleden Hasan ,aka· t b.!"

1 
artanın vaz~1'.ıt. feddbeJT·. ~~ OYak'a olm~. Katil c8rm8Dclen 

PJRJ rn~ bdki bir ümit kalmıştır. J k N . k ı a u er arasına gıremıyor, şıncı ır,\4 7 hkA H ·ı 
Zaif ve ince bir kadın önüne çcktı. aşır en ecıp te me i e Hasa· da almıyorlar. Ortada kalımı bir m~· ıeneye ma um ~s~ 0~ u 

.,.pıpan titriyerek durdu. Hayır tanıdrl\ nın karnına vurmuştur. lUktur. Binentbalin bu son J:iyareti Ahmet Jrkadaıı yankcaıcilik cur
.-ldil. fan sokaklardan birisinden çrk- Bir az sonra karnında sancı- münasebtile ona §UDU teklif etnıi§ll: miinden altı aya mabkUoı Cey
ı. ve Y~Zllura rağmen şemsiyesiz yü- lar başlayan Hasan, tedavi edil- - GtSen ~fer kolların.• bacakları· banla isbakı suıtab çakı ile vil· 
rJb'or. Joban kadına yetişerek baktı ve mek üzere Cerrabpaıa hastane- mı kestiroıenizi rica etmi~im, ka~ııl cudilnUn birkaç yerinden yara· 
•'9U· ~e kadar geps ve ince. Islanı- sine kaldırılmış isede Jıastanede etınedioi.z. Sjmdi yeni bir. ~Y bul- lamrıtır. ishak aldığı yaraların 

Seyrisefain 

lzMIR SUR' AT POST ASI 

(Gillcemal) 5 Temmuz 14,30 
da Galata Rıhbmından kal-

kacaktır. 

~~R::~al~~c:k~ı°;:s;~akdi~~;yo~~:;; ölmüştür Hadiseye vaz 'ıyet eden :~m~a~r k!=~~~nı ~=v~a·z:ı:.~~~ teıirile derhal ölmüştür . 
....-iyeaipi de ~apatıyor. müddeiumumi ölüme sebebiyet iınJ okudum, rica eder~ M~ö J?!. Kav~arı ayırmak isteyen Uk- Bandırma asliye Jıqk'lfk mahkeme. 

Eve döndüğü zaman, gece yarısını verdiği iddıasile Necibi tevkif bi. r""' • a , , , " t• d ""'a' ' , . kıs isminde bir adam da gene sinden: 

~ ettl.rmı' t' r sıra a masa uı un e uran Ah et .. __ f d • tt 
... e .. m.i•ti. Masanıın us" tu"nde ııı·l. f ır. . . m ~a m an aaır swe e K • 3 J1f b t J sab k 1 J e ayacık karlyeslnden Hasan kııı 

~up var, bu bir davetiyedır' . Seı·· OnUne aerl,len bir kavaa ır encereyı ça an . 1 a 1 ar- yaralanmı••ır. 1i ,,. ,,. d Ah O li d r ve Ali zevcesi l<'atma ile kariyei meJ-
F ailesi erksi ak"ma onu davet edi· Galatada Necati B. sokağında an . met sman, ı,,.e D e ten· Mesele hakkında tahkikat ya- ·kıl.reden zevCi kırca Alili Ali oğlu Jz-
yor. Bir ~ok tanıdıkları görecek, ve tanzifat amelesinden Cemal ile cere Jle kaçarken yap,alan~ııbr. 1 kt d a. 

1 
Al 

1 
pı ma a ır. ze-t be>;nıerindeki boşanma du·ası1nda: 

~llJI a.rµı arasında da- J>iliniz bakalım sabıkalılardan Oıman sokak sli· aceıını • •mar1n~·· · Mahkemelerin tatlll t · td.mJ? Viktıorya, !ll!lltonun '·ızını.' k GaJatada Beya••t poı..ag-ında mericum zzetin ikametgahının mt>çhu· 
r. Y- "" pu .. rme mesel•ı'nden kavga et- - ,. A ı: 3 Adi' k•l t' ı· Q 4 l · ·· " b kk l N'k . G l t d K nııara, - ıye ve a e ı ıyetine mehni keyfiyetin ilanına ,.e 

"fa" a yenın üstünde dalıyor. iki, mişlerdir. Bu sırada Osman, bı- a a 1 o, yıne a 8 a a a· t ti' dil k bk l . J' ı~ saat aonra soğuktan titriyerek u- ramuıtafa paıa ıokağı:lda qça ta 
0
l .e b ec~ : :r~e erıo ıs- muhaıke-menin 8. 7 • 931 tarihine J1'-llki 

nmJ"or. Yan uyan•, masasrna tıe$İ· çağını çekerek Cemala saplam~k Mebmetten aI.cağmı i~eDJI§ ve eaM~blra.zar 
1
m. at t:I. "O t m- ne j\arar verilmekle yevmj mezkQrda 

ıor, naaen kabul e'meğe niyeti olma- istemit ıede etraftan görenler . • . b -•~- a eme enn a ı ı ~ e ya bizzat bulunmanız ''eya mus•ddak 
... -"- d 1 1 d vereauyecegı ceYa ım t11111e& • • 
ııu•• &vete cevap yazmıya ba~lıyor. mani o muş ar 11. M b eli dö ıt..ın muzdan ıtıbaren baı!ıyacaktır. bir Yeki! göndermeniz muk1azl bulun-
Bl .. ~-- e me vm111"' ... r. ... •· • d w il .... ~ aonra çrk,p postaya götürü· NUsrat Huda da r,akah,ndı zır-et ~p ası ~zu" Bprlld• ugu ve ak i takdirde muamelei ~anu· 
Jer. Birdenbire Viktoryanın da davet Sabıkaı.lardan BurlianettiJı, Kiracısını dövdU.. kozacl.:1rı sıkıntıdan kurtardı niyeye devam olunacağı ilan olunur. 
edUmJt olduğunu ha,ırlıyor. Fakat evelki akşam NUarat Huda mo- Galatada Beyıade sokağında · uzunkiprG 3,(\ralnt)-Bir haf-
Y~rya ona bundan bahsetmedi, bel- 49 numarala evete otw~ don- t d b . b d k 8 
ld gelir diye korktu., onu bı:ıaındaıt törüne girerr · bir bavul çalmıı durmac S l'b • k' •G 11 • a an en orsa a yaş oza s -

~ f le t tö d k - d 1 a 1 ' m~cı:n Nzar tatlan d•vam etme'-tedir. Bu tlefetmek istiyor. a a mo r en çı maga mey an b t d d k' ~ " 
b ı d k fı anımı .~.ur. u. iH 0 _ anm ıraı11DJ sene mal mGbayaa elmeg" e ka-

Mektubu yırtar, bir b&§kasını Y~ uma an aptan tara ndan g6- d - dAft Ü li 
sar. Te~Ur ederek daveti kabul e- rülerelC yakalanmııbr. verme ıgı ıçıp ,..am ıt r. r'r veren tüccaran üç gün ev-
4er. Şiddetli bir hiddet ellerı'nı· tı·tr..._ Bir randevu evinde rakelenalar Hırsızhk 1 ıapnHJOr a~ vel hpsusl bir anlatma netice· 

.. - G ı d K metltubu Jophıormu• d.. • ı.on 
tiyor. N/~n gi~iyecek? Niçin sakla- a ata a araacı kaptan ıo· Bir yank . . t d b' e ~oıaınn kılo~unu ov kuruıtae 
aaeak? Pih !... kağında 2 numaralı evin orta esıcı, ramvay a ır f .ı ı- - ı. · hanımın çantasını çalarken g6· att•Ja •rmJmaga .. arar. verıoıı-
- T.-Urü tapr, sevlnsli bir öfke· katında berberlik yapmakta ol~e rülmilş ve k in' 1 Jer ve bu l_laraı-Jarı Jaibıka baş-
n tutulur. Bir tutuşta takvimden bir Ahmedin odasını rcndevu ma· k r a:m;sı~ad7 / .~.p· lamıılardı. 
·~j# fal>rak "opararak zamanı bir haf halli ya.P.biı ıebita twafından naraBu pyoanıske • e.s ımbet 1 

DJlfh!· . Ziraat bankası bu vaziyet kar-
ta terletmek ister. b b ah dil l d Hlfl, za ı aya verllı- d . 

a er nmıı ve n a ınan te - öi ifadesiııllFr bunu 1.ırıızlık mar.k· fl'?f!~• erhal borsaya bır me· 
Bir rye sok sevindiğini tasarrur bir üzerine Ayiıe ve Melibat •:: ,. rr • m " d 1, tl80) ı, uıa 

~er, bu De§'ed-eo istifade ederek bir sadıle yapmadıjıpı, baoımlernJ urunu gon erere~ s ~ur ~ 
pJ~ fakarak oturup i~eği düşünür. hanımlarla Ru11i Ef. isminde bi- çaotalanndaki aık mektuplanm ,&lfl~akta olan_ kozayı azamı 
PIPo Cekmfyor, aç.mak i'in bir çakı fi· risi yakalanmışlardır. ele geçirmek için yaptığını •e lQ kuru,a aJmag, ba.,.ladı. 
Un aru, bulamaz. Birdenbire saatin Zabıta, berber Ahmet ile ya mektuplan t 1 kt D ük Oturak llemlerl ~·v~m 
Mrebfnl çekip koparır. Bu hareket o- kalanan erkek ve kadmlar bak- . OP._ apıa a b, ! edfrRrP'"f 
111f •emaun eder, içinden güler; göz- kında takibata ba1lam11tu. bır zevk duyduaunu •6fltmıflir; Babahk refikimizde okuduğu-
1~ ._.cak başka. şeyler arar_ Bekçiye bakın Bir flatll J~ke Rdı muza göre Konya da oturak 

~aklı geçiyor. Nihayet ıslak elbi- Samatyada Gazlıçqmede men· Bu~Clan °0 ~~~e evv~l B~y~Qf Alenıl~ri devam etmekte bu yilz-
1tJeril• o1411iu gibi yatağa uzanır, 0 • sucat fabrikasında bekçi Aptilr- köyler;nden bmnde ~ır adaatı den bir çok kanlı vak'alar ol-
1'11'· rahman, evelki aktam fabrika· öJ~Qr$1ilkten ıonra ortad,n kay· maktadır. 

UyandJiı zaman çoktan gündüz ol dan 4 paket iplik çalarak evıne bolan Ahmet Süleyman iıminde Çarşamba gecesi B'ene böyle 
mqtur. Yatmur haii yağıyor, sokak· getirirken yakalanmııtır. birisi Konya taraflarında yaka· bir Aleıiıde bir ci9ayet itlenmiş 
lan eeller rötltrüyordu. Tencere hırsızı lanarak ıebrimize getirilmiıtir. Konrt Mecpl~ket hastanesi ma· 

Beyninde ınüphen hatıralarla :rü· Galatada Karaali ıokaJında istintak . bikı~: . taraftndan kioiıti Ah ~t efendi ~iQg4Re 
781Uı karı,ıyor; harareti yok; sinir- kahveci Andonun, kahve getfr- yapılan tahkıkat bıttıkten ıonra tlllfi\ iımi!e bir aJüfteyi yara· 
hri dıa..ımaıt •• bir serinlik hluinin 1- mek üzere kahveden avrıldıit Ahmet aiırcczaye verilecektir. Jamııbr. 

:ı:::::::::::::m::ı:a:::::ı::::::;:uı::::uua:uaıı 

~ Sadık Zade Bira : 

~ 
derler vapurları 

Karadeniz 

H de Sirkeci rıhtımından bar~et 

D edecektir. 

Ilı ~AKTERIYOLOG 4 ııgc~ 
Dr. ihsan Sami 

8akterlyoıop Llburatuvarı 
C.mıım kan talllilıltı. freogi nokıai 
nazarından ( \'assermıp teamülü) kan 
küren·atı savılması, tifo ve ısıtma haı
ıalıklan te~hİsi, idrar, balgam, carahati, 
kazurat ve su tahlilAtı, Ültra Qllkros 
kopl,. hususi aşılar istihzarı. Kanın 

üre miktapıııq UI) İIJİ ve kanın s~dima 
iJatİQn sür'ati. 
r>ivanyoiundı Sultan Mahmuttürbeıi 
,'\o. 189. Telefon lst. 2098 ı 
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~======:==:=:=:=:=::============!""'~:;:M;;:M:.:w;.:s;::a;t;ı n::;a;ı;m::a;k:;o;·~~~,~=~=;D;e=:;:v~l=e~t~D~e~m~lryolları llanlArı 5J 

Ask.,t m~'ler satın alma kQml•Y@llU lllnlar1 ml•yonu llAnıarı -----~-..~~-"""!"'!'-"'!'"!""'-~~~~=-~=k-:.-:-~~ 
Haydarpaıa - Elkitehir battı llzerinde Bozlyll ııtuyonu 

Aakerl mekteplerle baaaDnler ihtiyacı için 100,000 kilo aıjır Ordu ihtiyacı için on altı kalem ec- civarında 257 ve 258 inci kilometrelerde vaki taş ~ğmdalJ 
eti kapalı zarf ıuretile aatm alıaacakbr. ihalesi 25 Temmuz 931 ·i tıbbiye, dört kalem Kodak veyi\ 

000 3 
o_ı b · k b ..ıı. o kaaaya Z&;) 

Cumarteai lfflpp Aat 15 de Harbıye mektebindeki mahalli mah- fa filmleri, bir kalem Katküt ayrı çıkanlac•k 4 M. umubr i raciyaa apa za,,.., • ~ A..i 
181unda icra edilecektir. Taliplerin şartnamesini g~rmek için n şartnamelerde oldukları halde konu:;::~:· .. 

25 
Temmuz 

931 
cumarteai gtinO nat 15 te Am ay 

komiayona mnracaatlan ve İftlrak için de yevmi ihalede teminat - 7 - 931 pazartesi günü saat J.4, •-arada Devlet Demi.vollan idaresinde yapılacaktır. 
•ektuplanm milselael numaralı ilmnbaber mukabilinde mezkur ,30, 15 te pazarlıkla alınacaktır. " -J l 

• liplerin prtnameleri heyetimizde MUnakaaaya iştirak edeceklerin teklif mektup annı ve mu• 

6 
14 
~ 

Ta 
bmln!!I nyaaetine vermeleri illp oluaur. (14> nMleri ve ilıale saatinden evel 'e- vakkat temiDatlanm a)'Dİ glbıde ıaat 14,30 a kadar mOnaka~ 

• • • natlarile heyetimizde hazır bulun- komiıyonu kltipliğine vermeleri llzamdır. 
gö 
mi 

Aakerl mekteplerle hastanelerin ihtiyacı için 90,000 kilo koyun lan. (438) • • • Talipler milnakau ıartnameleriDi iki lira aıukabilipde ~ 
ili kapq zarf ~le l&bA .Uaa~ktar. ibaleıi 25-temmuz-931 Esine ve Bayramcıktaki kıtaa.tın ih- karada, veya Haydarpaşada idare veznelerinden tedari~ edebi-

ma 

camartelj ~G .. at 15 te Harbiyp mektebinde mahalli mabaa· yacı olan sade yaj'r kapalı zarfla mü- lirler. (57S) 
1811cla icra edilecektir. Taliplerin ıartnamesini prmek için ko- kasaya konmuştur. ihalesi 19 tem- .lf. • • 

u 
na 

taiaJona mU,acutları ve iftirak için de yevmi ihalede teminat uz 931 pazar güntl saat 14 buçllkta Bir ıene zarfında Deriace limanına gelecek malzemenin ta~ 
lilekJuplarmı mO.elael numaralı ilmlhaber mukabilinde mezkU.. inede askeri satın alma lromisyo- mı·ı •e t-Lı:1 .. .: kapala zarfla mtmakaaaya ko~. 

m 
Eı 

L • • • ( 6) anda yapılacaktır. Taliplerin prt- " uw - b lS d A ""omt1ypa nyaaetiue vermeleri illa olunur. 1 ua. __ kan "" T·-muz 931 Çar-m a gilnft aut e n ame almak ve tekliflerini nnftk il- ....... ~~ _. r-

n 
n 

..,. • • re tenıJnatlarile birlikte mHlkOr ko- karada Devlet Demieyollan idaresinde yapılacaktır. 
Harbiye, auvari, topçu nakliye, topçu ıabf, 6lçme taburu syC?na müracaatları. (419) Mnnakuay• iftirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvak· 

ıe 

mi 

ilatiyacı için 165000 kilo ot puarlılda ntm alınacakbr. Pazarlığı • • • kat temiaatJan111 a)'Dİ günde ... t 14,30 • kadar ...... ~ 
kt d k' Afyonkarahisarındald merkez kıta- lizamdar 

S.temmuz-931 pazar gnnn saat 15 le har~iye me ebia c ı ve mUessesatının ihtiyacı olan çam mia1~u ~ltiplijipe vermeleri • . . • 
.. halli mahsusunda icra kılınacaktır. Taliplerin f&rlnamesini meşe odunu kapalı zarfla münaka- Talipler münakasa şartnamelerini ~eş lıra m~kabıli~de ~ 
,annek için de vakti muayyeniJade bazar bulunmalan ilin olu- 1& konmuştur. ihalesi 6 temmuz mada yeya H~ata.da Y~eler daireleınıcba tedank edebili •• (547) 

at 
ve 

.... (18) 1 pazartMi günü saat 15,30 da Af- Jt • • -93 

n karahisarda askeri satın alma ko- Pendik-Tuzla aruıncla kiin "l~e,. namile maruf 1U m•b"'fJae 
ıstanbul Evkaf mu•• du-rı·yetı• n- lsyoaunda yapılacaktır. Taliplerin gidip gelecek yolculara bir suhulet olmak llzere bu _. d• 

rtnamesinl almak ve münakasaya 3-7•931 tarihinden i .. barea itideki katarlar mezkar 11111bılle b• 
irak etmek üzere teminatlarile me.z.- ~ 

- yo 
m 
şa 

işt 

dAD: r komisyona müracaatları. (397) dar devam ettirilecektir. 
\:;, • • • K6prii Hayd~ içme 

kQ 
Pıd 

Kıymeti muhammıneai Miktarı ıiraı Beher arşµı fiab 
L K. 

4258 59 608,37 
L 
7 

Uzunıecaattin mahallesinde Peykhane cıddeıinde ve Fuat 
pefa tilrbesi karşısında 608 arşın 37 ıantim terbünde olup altın
da mahzen bulunan Uzunıecaattin camii anası satılmak üzere 
rJ Haziran 931 tarihinden itibaren dört hafta mllddetle ilin ve 
müzayedeye vaıoluumuştur. 

Milzayedeıi temmuzun 25 inci ~umarteai glinil aaat onbqte
~ir. Talip olmak istiyenler kıymeti mubammeneahün yftzde yedi 
buçuk nispetinde pey akçelerile birlikte yevm ve saati mezk6re 
bdar İstanbul Evkaf mndnriyeti binasında varidat mtldilriyeti 
aabl61At kısmına müracaatlan ilin olunur. 443 ..... 

Istanbul Evkaf müdüriye-
tinden: 
~p !_ _m1Jha-.ampefi 
~ ...!:, 'Miktan 
3 SO 7 dönUm BDrlikderede Kefeli kariyesinde vaki 

(14) No. tapu kaydı muecbince yedi 
dönüm miktarında bulunan maodra 
arsaıının msfı bi11esinin (124) hisae 

6 

24 

• 

25 
" 

itibarile (14) hissesi. 
Boytıkderede Kefeli kariyesinde Bai
lar hililinde tapu kaydı mucebince 
yirmi bet d6n0m miktanndaki (4) No. 
ile mUra\ckaQl bir kıt'a l-aj mahalli
nin rubu hi .. esinin (144) hiaıe itibarile 
(12) hiueai. 

68 197,37 zira Büyilkderede Bilyükdere caddesinde 
Taki (302) No. bakkal gediğinden 
mlnkalip dUkkin Ye fevkinde maa 
bahçe hane ve keza (304) No. dükkin 
elyevm yekdiğerine makl6p bir kıt'a 
arsanın (120) bi11e itibarile ye~ buçuk 
biuesi. 

20 d6ntlm Btlytkderede Kefeli caddainde iDii· 

kaddem (41) No. maa fundalık mandra 
elyeYm (43) No. mu lunclahk abmn 

• . (72) bi11e itibarile (6) hiueti. 
-~._, kıymet ve miktarı ziraı J,allda irae olımu emllki 

m•adUe hiueleri d6rt hafta m6ddetle aleni olarak millayedeye 
konulmQftıw. lılDıa1edesi 25 Temmuz 931 Cumartesi gOnü uat 
Ota bette~ir. T~p olmak istiyenler kıymeti mubammenenin % 7 
buçuiıJ DıabeJinde pe)' akçelerile birlikte yeYm Ye saati mezküra 
kadar latanbul Evkaf mOdtiriyeti binasında Varidat mlldllrlDğii 
•bl61lt kıamma m&racaatJan illa olun1JI'. 444 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisan 
umum müdürlüğünden 

1,600,000 adet boş şişe 
:12 ~toı 931 cumarteaj l"J.!p6 "at 15 te ihale edilmek 

ı,~e ~·~· ıarf us~le mllııakaaar• kooulmqştur. T aliplerio 
~llH~ Ye Dilmq.qele,ınl anlamak Uzere fDl~ay,a komiayonu 

_ ktta1letioe mUracaatJarı. (36o) 

u ~ ~uruı YIZO ile ~il llJO Jllb~ 
t" btanbulda ÇakmakÇ!!ardı kut tüyü fabrikasında ) üzile ti he 12 liraya, ypıil 

~P-n 1~ li"ya, yallı ):>Qya psak & lirafa. ku§ tiifjinün kilo~q 131 ~UJ.Nfff 
Mjlj,. Jiıf pıyjipc IP•b•v kumlflar 50k acuı 11blır. Tel. la. 3027 

p 

3. K. O. SA. AL. KOMiSYONUN- Katar No. Hareket Har~et Muv. Har. 
Topane fırınında birikmiş olan 592 l~~ 7. 7.35 8.49 8.5~ 

Muv~ 
lQ.J.i 
11.45 
13.10 
15.3S 
17.25 

lo ekmek kmntısı ve tekne kazıntısı 20- 8. 8.30 9.50 ~·~1 enl müzayede suretile satılacaktır. 24. 10. 10.25 11.38 1 .
40 

kI 
al 

alesl 12 _ 7 - 931 saat 15 te icra .ıu- 26-33 11.40 12.08 13.35 13. 
5 nacağından taliplerin vakti muayy .. '- 30-37 15.55 14.25 15.40 15,4
7 

lh 
lı 
ni nde teminatlarile birlikte komisyon- 9 6.56 6.5 
n umuza müracaatlan (13) 10 20.57 20.58 

• • • 

1 
t 

3. K. O. Sa. Al. Ko. dan: 
500 kilo Sirke pazarlık ıuretile satın 

alınacakn.r. ihalesi 5 Tammuz 931 saat 
6 dan ı 7 ye kadar icra olunacağından 
aliplerin şartnaoıesinl göroıek üzere her 

gün öğleden cvvı:l ve pazarlıga iştirak 
e rmck için de vakti muayyeninde temi· 
natlarile birlikte komisyonumuzda bulun
malan. (41) 

• • • 
3. K. O. Sa. Al. Ko. dan: 
Tophane levazım eşya ambanndan 

alnup Slrkecıde J)earirltapıda K. 0. am• 
}?antıa naJcll olunacak olanların isimleri 

J 
ve adetleri kllolan aşağıda yaZJlıdır. Bun
ar pazarlık suretilc nakil ettirilecektir. 
ihalesi S Tammuz 931 saat 14 de icra 
olun•cağından talipleri şartnamesini gör
mek üıere her gün öğleden cvvd ve 
pa;arlıga İftirak etmek için de vakti 
muayyeninde reminatlarile birlikte komis
~ onumuıa müracaatlan. 

3,050 adet be7Jir nalı 
ısı ,Ooo mıJı 

2,050 adet eller nah 
98400 mıh 
10000 kilo tuz. (*9) 

• • • 

Bu katarlar aeyr&ıefer ettiii m&ddetçe 25-27-29 No •• BanU!I 
katarlanıwa tarifelerinde Atideki ıekilde tadilft icra edilecektir. 
Bu tadillt 3-7-93 l tarihindea itibarendir: 

25 No. katar: Pendik g.14, Kartal 9,21, Maltepe 9.30, K~A 
yalı 9.37, Bottaıw 9.40, Suadiye 9.44, Ereıık6y 9.49, Gide~ 
9.53, F eneryolu 9.56, Kızıltoprak 9.58, Haydarpqa 18.0$ tir. 
Vapurun ffayclaıpqadan hareketi 10.10, kiSprüyp tf9y~tf 
10.27 dir. 

27 No. katar: Pendik 18.28, Kartal 10.36, Maltepe 10.45, Bot· 
taııcı 10.55 Suadiye 11, Erenköy 11.06, Göztepe il.10, F~er
yolu 11.14, Kızıltoprt.~ 11.16, fiaydan>• 11.23 tnr, \!~uma 
Haydarpa,.•dan Jıareketi 11.28 k6pr0ye muvualtt, 11~ tin 

29 N9-- katar: P_,tik ıı.ss, Kartal 12J>3, Maltepe ı2.12, e-. 
tancı 12.20, Suadiye 12.25, Ereok6y 12.31, G6ztepe 12.35, Fe
neryolu 12.39, ICmltoprak 12.41, Haydarpaıa 12.48 dir. V!98-· 
run Haydarpapdan hareketi 12.53 köprüye muvualab 13.lq ~ur. 

Daha fpla ~allmabD, Istasyon.larm bekleme aaloalanpf ~ik 
edtlmit olan illnlarda mevcut olduğu ahaliyi mubteremeye ilin 
oluqıo. 628 

Istanbul gümrükler başmü
dürlüğünden: 

3. K. O. Sa. Al. Ko. daıı: Ba~clailOk binasile müıtemilibnın deni8-z 
7 
~~İtine ~: 

ıoııs ~ilo Yq ,ebzeye Yerilen fiat ceplaeainm badana, yağlıboya veaair tamirabmn _, çarpm 
pahalı göriildüflinden Y•nlden paurlık gid aleni mlbaakauıı yapılacakbr.Mimar veya mObe!'dia O... 
surctUe şatın alınacıknr. ihalesi 5·7-931 llzımıelen taliplerin bu baptaki ıeraite illili husulile beıaber 
saat 15 den 16 ya kadu icra oluna~· yenıi mezkl)ıda saat l:f te ev,~ı liıiıneyi IJPlıtetbi~ ~ 
tından ralipl~n :artnıınesini ıöraaclc mldfjrlO,teki kqmiayoıaa ~eu&Jl&n. (312) 
üzere her gün öğleden evvel ve P,UU· 

hta iştirak ~unek içlıı de nkti muan·e- nameyi görmek ij.zere her iün öğleden i~ ~Qkarada .-bD ~ lrft
ninde teminatJarile birlekJ~ komisyona evel ve pazarlığa iştirak etmek için miıyonuna mllraca•t eylemel-1 
müracutlan. (38) de vakti ~'fayyeniJJde teaıinatlarile ve vakti muayyenden enel Zarf-

• • • birlikte konıis.yonuımıfa rpüracatları. arın komiıyoaa tevdi eylemeft.1821 
3. K. O. SA. AL. K0,'1/SYONUN· (56) • • • 

DAN: * • * Aıkari labrllPalar ıunam midirll-
Aıs. Sn. Mp. isin 10 kalem sebze 3. K. Q. SA. AL. KOMiSYONUN- ğünden: 

pazarlık ıur~tile satın alınacaktır. DAN: 100 ton elektroUt t&ıtya 
ihalesi 6 - 1 - 931 saat 17 den 18 e Çorlu ve Tekirdağ kıtaatı ;htıyacı 6,5 ton ~ikel 
kadar icra olunacağından taliple~!n için cins ve miktarları ile münakasa Yukarıda yazılı malzeme ayrı ayn 
p$am~hJi görınff Uzere ber gun şekilleri '°' ihale günleri ve tarihleri kapalı zarf usulile 9 - 9 - 931 tari
öğleden eve) l'e pazarlıta iştirak et. aşağıda yazılı iki kalem sade yağ nıil- hinde saatli te ihal~si 7apılacaktır . 
. 
c 

mek i~in d~ ~akti mu~yyeninde ıe~i: ~~~ya kon~u~ur. Eysaf ve şe~~- Talipl~rin ~rtaaaıel i almak iSJfl 'n
natlarUe bırlıkte komısyonumuza mü ıtını anlamak ıstJyenJerin her gun karada satın alma komis1en9D• mli· 
racaatlarr. (M) ve münakasaya iştirak edeceklerin de racaat eylemelerin vaktki muayycaln 

: ~ 

• • • , apğıda yazılı günlerde ve saatlerde den evel zarflarını komi61oa• tevdi 
1. K. O. SA. AL. KOMISYONUı\- Çorluda fırka satın alma komisyo'lU· eyl~meleri. (2Ş78) 

DAN: • na müracaatları ilin olunur. (fO) * • * 
As. Sn. Mp. içip anari ~, aza~ı Cinsi Çorln T~kirdad•I!..._ 

450 kile koyun eti paıarhk ıuretı.le Sade vaQ 7,200 kilo 9.600 kilo 
satın ahnac~trr. İhalesi & - 7 - ~J Mü~akuı tar ihi ıı::inü ,.c ~aııdcri 
saat H dan 17 ye kadar icra olunaca-
fındaa taliplerin şartnameyi görmek 
Uzere her gün öğleden f\'el ve pazarlı· 
fa iştirak etmek için de vakti muayye
ninde teminatlarile birltkt-. komisy~ 
numuı:ı müracaatları . (55) 

• • • 
3. K. O. SA. AL. KOlllSYONJJ.I\'. 

DAN: 
As. Sn. Mp. i~in ıtOO kilo ekmek pa. 
zarlık saretlle •tin alınacaktır. lha· 
lesi 1 - '1 - lal uat la ten 16 ya ka· 
dar icn oluacqından taliplerin prt 

27 - 7 - g-31 l'aıartesı rs 
Münakasa şekli 

1\ıpalı zarf 
• • • 

1ao to n .. , WffmMpff kur!!" 
Aıkeri fabrikalar umum mll· 

dOrUiiOnden: 

Yukarıda yazılı malzeme ~·
palı zarf usulile 5-9-931 tarihin-
de fft! 15 ıe i~tlJti rtPfl4calr
br. Taliplerin prtnameyi almak 

Ad .,ri fabrik<Uar umuqı lf'fi!lürlR· 
ğünden 

28 haziran 931 tarihinde kapalı zarf 
usulile münakaı;ası icra kılJp~ ~
kilo imalat çeliğine teklif edilen fiat 
pahalı JÖrüldütllnd'n pa~r•t~lt ~ 
temmuz 931 tarihinde sa-.ı 15 te tff
nacaktır. TaliplFrin zirde yazılı ,. 
saikle )'~YP.U med<~r~a IJ1ÜracaatltP,• 

1 - Ticaret odasında mJtk&yfet ftf
duklarına dair vesaik, 

2 - Analiı raporu, 
3- Bu seliklerin din numartlfFf• 

11• mprafrk ı>ldııhıuı ttbrir11 bit• 
ceklerdir. (3011) 
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Tavsiye edilecek iki mühim eser: 

Galatasaray lisesi lngllizce muallimi Mister Thomson'un 
rııunııuımnıamıı ..... ınmnumunuııııııınııııımnıumnunnunuumuııuııınunıınnııunı 

lngllizce 
lıııımıııı111,ıuaııııııım1111mm-.ııı1111-ıı-1-•nıın-n mıımıı 

1 ınglllzce 

ft M f l i-fi R ll M f R HMfli~liCHRi 
tllUUIHlllffHlflltlll1rRllfm11111111111111nhlllmmıınırıırmmıımıtrtnıHttHltllHIHlflttmtlHIQfttllll 

suınmınınnlfllllllllmnlnnnttnmttunnnıttuımmmıt1ııuNmım111111111111ımıınmmı11uı11 .. ı: 

size bir Bu 
Neticeden daha emin olmak için resimlerinizi VELOKS kağıdına 

Kitaplar bir 
lisan 

tatil esnasında 
kazandırırlar bastırınız. Resimlerin arkasında VELOKS kelimeaini arayınız ·~ , 

•••••••••••••••••••--' ~-;~ Bu Kitaplann Her Biri CiltJi Olarak 2 şer Liradır. 
Mü~erris f Dik ~o~ri Beyin :.:::aı -..:f ~ !Naşiri: Kanaat Kütüphanesi r ~' JI :'.~~~ 

bu eseri Coğrafya tedrisabnda mühim bir rehber hizmetini • • • k ·ı" } a ı a ar ar ur_, 
görmektedir. uçu 1 an arı ı '" v "" d 

Gerek ilk, gerek orta mekteplerde Coğrafya tedrisatile ... Her ırlln nf'trolunur ~ u {'J un en : 
meşgul olan her muallimi alakadar edecek bu kitabın 6 

fiatı 50 kuruştur. Satıhk ev Ka~artl kımEan,arsa,eşya Bir sene müddetle icar için 
Naşiri: Kanaat kütüphanesi ıra 1 

" Mil d ı ]Aı. ! 3 Ç §i J fW Harbiyede Sipahi ocağı karşısında zaye eye Vazo Unan em a.Ji. 

Boğaziçi vapurlarına mahsus yaz- tarifesi Temmuzun altıncı 

Pazartesi sabahından itibaren tatbik olunacaktır. 
Tarifeler Cumartesi sabahından itibaren gişelerde satılacaktır. 

D H h • Beyoğlu Tokatlıyan r. or orunı yanında mektep 
sokak No. 35 

Cilt ve emrazı zühreviye tedavihanesi hergün sabahtan 
.................. ~akşamakadar .................. .; 

Yüksek mektepler mü• 
bayaat Komisyonu riyasetinden: 

Valdebağında Prevantoryom müessesesinin ihtiyacı olan me· 
vaddı iaşe ve sairenin zirde gösterilen tarihlerde münakasaları 
icra kılınac_.ağından talip olanların teminat akçelerile birlikte ey
yamı mezkurede Fındıkhda yüksek mektepler muhasebecilik da
iresine gelmeleri. 

ES A Mi 
Yazlık sebze, Ekmek, Sade l 
Yağ f 
Süt, tereyağ, kurufasulye, 
patates, nohut, şeker, pirinç 
mercimek, tu1. 

Beyazpeynir, kaşarpeyniri, 
zeytin tanesi, zeytinyağı, un, 
irmik, makarna, şehriye, o
dun, mangal kömürü, arpa, 
saman, kepek, sabun. 

Et: kapalı zarf suretile 

} 

} 

AÇIK MUNAKASA 
18 temmuz 931 tarihinde 
saat 15 de 

21 temmuz 1931 tarihinde 
saat on beşte 

25 temmuz 1931 tarihinde 
saat on beşte 

18 temmuz 1931 tarihinde 
saat 14,30 de (415) 

Kiralık Daireler 
Ankara caddesinin en mutena nokta

sııHla, Orhanbey hanında 

Ferah apartımam yanında 169 numa- 1 - Galatada Kemankeş Kara Mustafa paşa mahalle· 
ralı ev kiralıktır On odası, terkosu, sinde helvacı sokağında 6 N. han (dokuzda sekiz hisse) '37 
elektriği ve bahçesi vardır. 2- Eyipte vezir tekkesinde 17-19 N. tekke 95 

Evi görmek ve konuşmak için için· 3 d k J1 
delilere müracaat edilmesi. - Eoğaziçinde istinye e ürkçil başı maha esinde ça-

yır sokağında 46-48 N. mektep ve dükkan 190 

Satılık kargir hane - Şişli 
Etfal hastahanesi istasyonu civarı, 4 kat 
müceddet 2 aile oturabilir. apartıman 
olabilir nezaretli, 9-12 arasında müracaat 

lstanbul dördüncü Vakıf han 
Asma kat 29 (1342) 

Emlakinizi satmak - Yahut ki
ralamak için 9-12 arasında müracAat edi

niz, ttamva ya, iskeleye, şimendifere yakın 
olanlar müreccahtır. 

Jstanbul dördüncü Vakıfhan 
Asmakat 29 Unionkol . 

Satılık araba ve hayvan -
A ..-rupa malı, Viktorya ve Brik iki araba, 
ayrı ayn veya ikısi birden ve bir Macar 
kısrağı maa koşum satılıktır. Jstanbulda, 
Ankara caddesinde Tefeyyüz kitaphane· 
sine müracaat. 

Satılık ve kiralık meyva bah
çesi - Y enilı:öy üstünde, Güzelce 
Alipa~a mnhallesindc, 25 dönam arazi 
dahilinde her nevi yemiş ağaçlan, bağ, 
ahır ve motörü, kümes ve sair tcferrüau 
havidir. lstanbulda, Ankara caddesinde 
Tefeyyüz kicaphanesinc müracaat 

Hizmetçi, işçi v. s. arıyanlar 

Memur ve memure istiyoruz -
işiniz olmadığı zamanlarda. çalışarak 
ayda 90 liradan fazla kazanabilirsiniz, 
bize mektupla sorunuz, meklup içine 6 
J.;uruşluk pul koyunuz. 

lctanbul Postanesinde No. 400 

M!iteferrik kUçUk ilanlar 

Muayenehane, idarebane -
veya ikamet için iki havadar oda., bir 
sofa 'e bir hol~dan mürekkep bir daire 
müc:aic şeraiıl e kirıılanacaknr Ankara 
c:ıddcsinde 55 No h ;\lu:ıllimler kitapha-
nesine mürac•m ' 

111 
O işçi koltuğu aranıyor 
Satılık dişçi koltuğu olanların 

marka, fiyat, evsaf ve adresini 
mel< tuple bildirmeleri rica olu
nur: A.A Postreıtaııt. Beykoz. 

4 - Erenköyünde istasyon caddesinde 3 N. dükkan 105 
5 - Nışantaşmda Muradiye mahallesinde Galip dede so-

l< ağında 35-41 N. dükkin 276 
6 - Ortaköyde Büyük ayazmada 6 N. dükkan 25 
7 - Hasköyde keçeci piri mahallesinde 5-7N. dükkan 264 
8 - Şişlide Meddiye köyünde 9-11 N. garaj 282 
9 - Uzunçarşıda Mektep tahtında 22-24 N. iki bodrum 906 

10- OrfalUSyde ~aml sokağınHa arsa 26 
4 Müddeti 'icarlar 1-6-931 'den 1·6-932 tarihine kadar bir senedir. 

iki sene müddetle icar için müzayedeye 
vazolunan eml4k 

11 - Taksim de Firuzağa mahallesinde Sıraservilerde 105 
No. Jı dükkan 

12 - Aksarayda Katip Muslahattin mahallesinde Arakyeci 
15 

mektebi altında 58-74 No. lı dükkan 724 
13 - Nişantaşında Muradiye mahallesinde Galipdede soka-

ğmda 39 No. h dükkan 275 
14 - Boğaziçinde Arnavutköyünde 42 No. lı dükkan 15 
15 - Çenberlitaşta Yiğhkçıhan üst katta 9 No. lı oda 637 
16 - Galatada Kalafat yerinde 113 No. lıbaraka 54 
17 - Sirkecide Emirler mahallesinde Vezirçıkmazında 8 

No. lı arsa 25 
18 - Şehzadebaşı Kalenderhine cami S. 12-10 No. lı arsa 716 
19 - Kızıltoprakta Zühtüpaşa mahallesinde Ömer Ef. çıkma

zında 2-1 No. b ahır ve samanlık ve ittisalinde 25 
dönüm tarla 108 

Müddeti icarlar: 1-6-931 den 1-6-933 tarihine ka-
dar iki senedir. 

ilç sene milddetle icar için müzayedeye 
vazolunan emlak 

20 - Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde kızılcık so· 
kağında 26 No. hane. 42 

21 - Çakmakçılarda büyük yeni handa 13-53-55 No iki 
dükkan 485 

22 - Aksarayda Cerrahpaşa caddesinde mektep altında 56 
No. dükkan 725 

23 - Balıkpazan ahıçelebi yogurtcu sokağında 3-5 No. 
ardiye 

24 - istinyede Mahmutçavuş cami hariminde bahçe 
39 

285 
Müddeti icarlar: 1-6-931 den 1-6-934 tarihine kadar üç 

senedir. 11 

• • • 
Mebdei icarlar: Eski müstecirler için akdi sabıkın hitamı 

yeni müstecirler için teslim tarihidir. 
Müddeti müzayede: 22 haziran 931 den 14 temmuz 931 

salı günü. 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye 

vaıolunmuştur. Talipleri yevmi ihale olan son günün saat on 
dört buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate 
ita edeıek müzayedeye iştirak etmek üzere lstanbul Evkaf mil· 
dürlüğünde vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilab hakkında malumat almak isteyenler 
bu müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri 
misil raporlarını görebiıirler. (341) 

Mes'ul l\lüdür Refik Ahmeı 


