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ozetler yapıldı 
kimlere dağıldı? 

T eskiye işleri esassızdı. Bu, b~ 
şayanı dikkat şeylere sebep oldu! 

YLlzan ! Sabık Halk fırkası azasından 

Kaza he,.etl dehui umu
miye halinde tasdık ed:ver· 
yordu. 

Fırkan1n da kek iyi ma· 
himu olduj!u veçhile leıldye 

tam ve kamil bir halde de· 
liildi. Kim o1urıa olaun Fır· 

aya giriyordu. 
K• zıı heyetleri bu tıle 

be i baıb bir ıekılde uğrae- · 
lllıyordu. 

G ~liti güzel azanm girifi 
bir ço" garip vaziyetlerin 
luıduııınu mınc:i bulmuı 

ve fır a mfifeuıılerladen IMni 
ileride geçecek btr sat tasftJ" 
~apmağa mecbur oımuıtur. 

bu itten vaz eeıçmeleri tavatye 
edılmtıllr. 

Buna benzer bir meeele cla· 
ha o:.ıu,tur. 

BiT arabk lstanbul merke-
zl riyaıetine S:vae mebaıu 
Ş-setdn 'Bez gelmiatı.() zaman 
her vınidırt ttmln etmft almak 
.., bemde f'na aznsmı• bir 
alameti farika ıa,ımaluı •
kanı vucuda ııettrmlt bulUll" 
mak için bi (Sozet) çlzlmlt ve 
bunu sanatkar İsmail YOmni 
Bey deruhte etmifli. 

Mina içine marka olarak 
,...,.lan bu iAnelerden bir kaç 
taneııı altm olarak imal edil. 
mif ve bualar Fırka merkezme 
göstlrimiıti. Bu rozetler 50 ku· 
ruı fiyatlar veriliyerdu. 

Fakir azası ilk elde bir 

Bu gibi fırka münteaiple
ltnden bazıları da mutemetle· 
fe kadar da yükselmiflerdir. 

Bir aralık vilayette mute· mfktannı aldı ive fakat bu 
.metlıkler araunda bir mesele da suilıtimal edildi· 
laadls oldıı. Bu mutemetler Ezcümle Fırkaya alı-yan 
lendi mıntakaları dahilinde· veya dahil almayan baaı -

vat ile gayri müılimlerde de 
lı:; gayri mrs imlere de Gereli 
fehr ye-tayinetuıltlerve makbuz bu rozetlerden görülmüı ve 
kamltlerdtr. ŞemHUla Bey &ahk•k•t yap· 

tınngt&. 

Bu vazıyet vilayetçe mu- Btlhaua gayri mO.limlerin 
vafık görülmem'! ve yanlıı bir oturduğu yerlerde bu tarzda 
kamaatla bayle varid.t top· hareket eden mutemelkır da· 
lomnak lstyyen mutemetler n edilmiş. (Deoamı ıı<JT) ............................................................ 

Vaziyet fena mı? 
·-------

Bü Ün memlekette 
stok afyo d - anlaşıhyor 

Ş hdmı.deln afyoa ıkilru 
17SO b 1yadır.1zmtrdc de i;OO 
balyd vardır. Bü ün memJe. 
ketle 2950 balya tok var~ır. 
Ve bu mlktaT 600 Jn}lll :tdt· 
maktadır. 

lrmtr ve BilrPt ,..u 
sene afyon • 1 ·41 -lilaı· 
mıı ltatti btr 1'aç ..nd 49b· 
rlzmıa piyanaın. 

miıtır. 

flariç plya1alara gelmce: 

Yugoslavya Makedonyuında 
rekabete mlictarı i!a dere

cededir: 1800 saudak. Bu .aılk· 
tar 1929 •-•lail11n 200; 1930 ·-iaclen 180 -..dik ...... 
drr. 

lfürkyenin yeni - re
kobeailıilı adktan .da to00 
...dik olDTak t«bmla ~diliyor. 

Muallim imtihanları 
Anadoludan muallimler İstaabula 

nakillerini istiyorlar 
L-U.i gün Oı ta mtıklep l 

muallimi oıaı.k ~ea btt 
çok ilk ınekkP bocalannm im· 

tihanla•ı o•~-. \mtllwnda 
llk mektep tedrı..ıt •iidiirii 
u-adli .Raarıp Nıwdtln -
M...tifeml!I! Mu•Uer liııJ .... 
bubmm .. lui'-

ı..u.... --- ... 
tetk eililırıek"8~· 

Peqeaıfhe .aaıı 'letk' le 
neUoesi lteli e 'aaik. lmıtb_. ...... 

is lniyiiyor 
or ,.ın ,....ı ı.:am- 19Dit

lıyur. B !hana yeniden alına· 
cak memurlar barıci istihbar 
i,lerlnde kullaııılacaktır. 

Ç'.ekirge 
Mücadelesi 

Şıibrlmlz zlrae.t çeklrare 
müc olnine baılanmıfbr. 

Mücaaeıe yepmak tçla ee· 
çi'en memurlar ,peyderpey 
köyf- tıönclerllmnt~ir. 

Mervecilik arp de 
açmyer 

....... ) ziraat oaelA, -
babanı. ~mala kuar 'ftl"• 

dıfı mııt ec:ıllk •,.ıll .
ttaıdıden haaırlıldara ....... 

de anıvaffak olabilenlet eJ· 
liilden ittharen ortf\ mektep 
hocan vlacaldanhr. 

l.ı.e "Ve arta mekteplerde 
de Bakalore imtihanları de• 
vam etmektedir. 

Bu sene Anadoludını bir 
çok ilk mektep hocaları İıtan· 
bula aalıledllmelerl için her 
gün Maarif müdiriyetlne lıll· 
datartle mllracaat etmekte· 
dırler. 

·-·~~--~--~~~~ ·--
Evkaf maaş verdi 

Evkalta db haakau ma· 
aımın '8Yallne ba,laa•11tır. 

SalalıauUı B. 
Bet sa komiser vekili ,. 
A&l Be_yi 2iyaret etti 

Diiaı, ~rlmhM bUlunaa 
D .. vlet bankaaı amumi miı
dürü SafihaWn B. "baro 
Jı:omlıer vddli İıı. ld Beyi 
alyaret -etmlflir • SalihaWn 
a. , Add e. le 6ç buçuk ıa· 
at rör6pnüttür. Humal ııtıh
b.ratJmt&a nazaran , bu te

-• 0-let baıikw lqlrifab· 
aa ve bina<ıma a!Wr. 

M. p,.evo J'İtlİ 
waa ,..... .... '" 

..-ı•lt lıııitıı..n 
er'd •a• . ftrevo dla 
Par.ı "baNlret eı-qu-. 

Hayasız 
neşriyat 

Beyoğlunda oturan" 
bir çok Ecnebi kari
ler şilui.yetedi.yorlar! 
Müddei umumilik 

görmelidir ! 
Karflda oturan ecnebi oku

yuculardan ,bir çok ırıektup
lar alıyoruz. Bu mektuplar
da"Piıt,.adh fran11zca çıkan bir 
mecmuadan ıtkiyet edilmek
te ve Müddelumunılliitin tfd· 
detle nazan &kanaı celbet
memlz istenmektedir. Şlki,et• 
ler tudur: 

•Pist,. mecmuası 10n gftn· 
lerde bir takım zevatın aıl• 
ri ile meıgul olmaya baılalDlf, 
ailelerin genç lrh ve gelinle· 
rile ıenç zevçlerin huııuıi ha· 
yatlamaı tetlıfr «ırıete dev
etmekte bulunmuıtur. 

Bir ..,ydell haberi olmiJ'•D 
Damualu aileler •ra11nda na• 
muı -•leleri haline atreıı 
bu açak eaçık, çlrkla ve •7" 
rl kanuni netrlyat, çok fepa 
tesirler bırakmaktadır • 

71.t gazete.ınln ba flbı 
çİrkia ve magaylri alıllk ...,... 
riyalına hedef olanlar ırıec

muamn altmda "müdorii -·· 
ul ismide. a~redıtma''ll ~ 
kimi mahk-ye vel'eıctiklerlnl 
blle-mekte ve tabiatde de 
kanuni haldanna arıyamınnak· 
tadırlarl 

matbuat ka•unu muclbtn· 
ce müdürü meı'ul ismi olmı· 
yan gazete ve mecmuaların -nqrlne mOsaade edılmemek 
lb-dır. 

illtle 1ntTıınleri- kai1ar 
inerek, valandaılarıa namus
larına bil pazarında eıki ça· 
matır arıbı satan bu mecmua 
hakkında takibat yupılma.ı 
lazımdır. 

Çok afif ve temiz bir zat 
olmakla maruf müddeimau•.ııl 
Kenan 8. oCn naan dikkati 
celbolunur. Türkiyenbı en me
deni bir '!f'hrfnde, dait lıtar 
larına yaraıan tecavüzlere ıııi

hayet •e•ilmeıl, Türk Adllye
ılnln ,eref i meRlesi olsa ıre
relrtir! 

Açıkta kalan 
Posta memurlan ücretle 

çalıştınlacak 
Paket poıtalıaaelindeo 

açıkta kaldıkları yaaalaa 2A) 

-mı-· hakkında tahkik-ı , ... 
tık. Poıta Bat 111üdiil'lüf6adeıı 
aldaismm aalihnatta, bunlann 
Gcretle kalla1111dıldan mavak· 
katan alındıkları ve fazla me· 
Al itilince yol verildıklerl ta .. 
rib edtlını,tır. 

Seyahat haurlığt 
Ofisin llal,,a. AJmaapa ve 

Lehillaaa haaırladıfı eeyalıat 
lıtihsaratı de•am edlyer. Ba 
buaaeta Almanyadan gelecek 
o1an cevaba intizar ediliyor. 

Bizden 
Bizde bir vekAlet ve bir 
müessese namına atksek 
tetkik seyahatine, te~ 
Yoloulutune \H"tldtQt me
lıimdur. 

Harcırahlar alınır, elbi
seler ppıltr ve ver elini 

"Seyahat., ~enir yola 
çıkılır. -Amma 118 teöıik 

edilir, ne taftit eaUir 
1Mıresı malıim deOildlr. 
'if te size Antalya mellu· 
su "'"'it Beyin t•Y•nt 
&kat air tetkik ve tef· 
tit .... ,_ 

Dün baro inzıf,at heyeti toplandı • 

Avukatların kazancı 
Netice alınamadı. İşin halli B ro 

ummiyesine bırakıldı heyeti 
Avukatların kazanç ftf· 

gfal hakkında dün 7epıla· 

cailıDI yazdıiiımız Baro heyeti 
umUll:dyuf içtimaı yapılma· 
mııtır. 

Heyeti umumlyenln daveti 
bazı 8fkile tabi olduiundaa 
yalnız Baro heyeti inzibaU· -
yeıl toplanmııtır. 

Heıretı inzibatiye, verilen 
110 imzalı tahnr üzerinde çek 

harıı.ftt1t mhkqa yııpwııt'-r
drr. 

NeUcede ka'tı bir b· 
rar verilemt)'eftİll ~Rf"!lJD 

Baro heyeti umumiyeılne ha· 

1vallsine karar wrmif)erdir. 

Yakında heyell umumiye 
eıkall kaauniyeıl dahilinde top

lanarak lmt'i bir karar vere
ceklerdir" 

Kürekçi esnafı canlannc!an bezmiı 

Bu ne rezazelttir? 
Liman şirketi bu suretle de bir de
fa daha limanı ve esnafı dar beledi 

Son -ıerde büyOk ıı· 
kınblara tnaruz kalan -na· 
fımıUan biri de lcOrekçller
Calatada, dar hlr ıokak için
de BJra awa diikki.nlarile bir 
arada gllııl çalıpıı kGrekçl· 
ler, bn husuata -fOylece dert 
!f&DJ,....lar. 

- S.n'atlmfıı tnkipf et• 

mlyer. BuDUD 0e11i batb bir 
kaG aelMibl varclır. Evveli 
ime - "bnıpük laıl>e vuraa 
mlin- Liman tlrkeUdır. 
Ticareti hariciye kanununa na· 
''' •.••...•..•.. 

Kilise 
Kimin? 

... ' ''' 

Defterdarlık tah .. 
kikat yapıyor 
Defterdarbk idareei Beyof

lunda Sanla Mariye Kilıaeaı 
hakkmdıt tahkikata baıla111•
tır. 

Takibata 1ebepte bu kiliıe
nln efhuı lliikmıye O.erinde 
de deiifl, fert uhdeltrMle bu· 
lunma11drr. 

Defterdarlık id areıl timdi· 
ye kadar bu it üzerınde yaptıtı 
tahkikatta yukardakt netice
ye vuıl olmuıtut. 'Dün d., ki
liseyi idare edenler Defter
darlıia davet olunarak vesa· 
iki ta-rufiyelerinl lıtemiıUr. 

zaran merakfbl bahrı,.ede ye
dek ldlrek bile bulunmak IA· 
zınıken , Liman Ş rJcetı. 

nln mavanalerında hiç bir 
kürek yoktur. Fakat. -
kör peıınde 11ra 11r& •idea 
mavwıalardan biTlıııln tpl kop· 
tu mu dealzdeki cereyaftlarill 
ve dalgalann teılrile tüccar 
malı batı boı bir mukadd~ 
rala bırakılıyor. Her mavuna 
ıenede hır çift kürek kullansa 
ıu mıktar bir para muamele 
görllr : 

H~r lrilrek 10 lira olıa 500 
Liman fTketl mauna11 için 
5000 lirayı kaybetmezdık. Bun· 
dan ıonra da hariçten ıretirilen 
motorların gümrük Nımlnin 
asalaı,ııda bizim zaranmıcda· 
dır. 

Bundan maada vergilerde 
aeırdır. 

Biaim % 5 bi&e kazandır· 
_,,acak -kadar 1111111.ördar. 
Bı.a mukabil biıııe .-ı o 
al.bette versf tarhedıtıyor ki 
o miktarda dııkkinımızda ıer· 
-ye bi.le ,..ktur. Buadan 
maada me,cut ıermayemız 

de vade ile verllmlf t6ccato 
malıdır. C&ı ,geçtikçe .. n'a 
erbaba diikUamı kıqnmata 
mec:ibw lcells w. --

Üç 1 
Nahiyeye kalboJunrlu Alfıtladar makamat tah-

kike tın btamınd• '8enlı: kili· Ai•a Tar Wli.7'111 eı nkes 
ıenln - reft'k emli«imn k•·-• -'- oiiıç k6y 
hüklimete lnt'kal edeceflal ( O.s 1 Z9 0 ..,,.,...,.. .,._. ... 

~lr. bad 

&kal daird!ıi içi- •ıti 

Ankaraya nakj_) 1 
Maaşlar İsta'!bul Evka~ müdürlüğü 

w.mesınden venletek 
&-lce Ankara _.habf. 

rlnaiztn .-'it ıte~a. 1 •. 
tanbaldald &luıf müd6rbilt
leriahl -rhzt 1ıfika ""'"' 

söylemek 
- Maarif eminleri mııa. 
takalarınft teftifle de· 
'QH zevk1e vakit geçirir· 
ler. 
Bu zevat geldimi .qam· 
dan maaalar kurulur, 
dlıAslar edilir.. Teftif 
buımıdur'P 
AMtk llir aılHet veıdli 
bun• septdikten 1011M1 

..,. tJu~etJdK ve teftif 
M•aa1IM"IM 

steı-dinle 

lsteı -dinile111e 

nakleıl.ılıı ceiUıl sıan1..ıalı:. Kad
ro 1r•Wtkt- tlODl'll, ""'4tabl· 
rünl&&a verdift havadhtn dol· 
rufatu tahakkuk l!tU. 

Şimdi, tehrlrnlzde bulune 
makta olan Valuf ak.lal' 
Vakıf kayıtlar, Vakıf .,...; 
ve arazi tje MahhWit -
'Mtllhak vakıflar ve Vakıf 
paralar müdürlükleri Anka. 
raya t.ııına.caklardır. Bu hu
ıu1tııkt emir dün ff1üdirıyett 
umumjyeden \eblft ecklmlftir. 
Bu 1110darlükleria ne .,_ 

nakledilecekleri için de, lktnı:ıi 
bir emre tntlaal"edılmekıecljr, 
O valdt aakıl tımht &nlatılm11 
olacak Ye - göre tntibM 
a1nt.cakm. 

Yalnız tw1m·w olan al
der iUdeda ee.kd •-•• 
kadar alaca1'1en maaı ae eu· 
.retle - nere bA~eılaclen ve• .._ _______________________ _. rflecekttr, Bu buıuıta E•kaf 

·-l f Çarıambe j 
liıası 
J at ıim 

Vekilin tavani 
.Btr kaç ~WI evvel Haricl7e 

vekilinin oduında evrak bıf· 
zına wıahaw bliyük - çok 
ağır bir h• eAI akmlt 
hamal ile odadan çıkarıl· 
mlf fakat bu hidi.eden az 

wonn. vektltn ta.am birde ' • 

ft ı;ôlnn~ftr. 811 ... prip 
Wr cilve.! lel•ketUr. 
~ tJkbm tıklım dolu olan 

kaa duruyor da tavana bir 
f"Y olınuyer ~llktaa _ .. 
tav11a çiküyor. 

Zıra beıı «:razu bu kadar 
(hiffet.i) çekmez ! • 

Jfo * 
Dernek 

Sabık Manıaa mebusu N.
man zade Mnıtafa lbrahim 
Bey, Hamdullah Embı Pap· 
nm mua-ule uld çlftçl 
dMnefial ihya için teıebbil· 
sattll buhmmakta lmtt 

Yıne itin içinde •luk -
bue "Ye bir de Pata Yar. 

8tı ha "kikaten !.ır dernek 
olacak Paıedan ve ınebu.t
Lider ve ç>ftçl ile itçiden aaaJ 

Çel.,bi bizde de bi>yle t1lur. 
Fırka dedüğün ne,._ meHle 
burada dejil. 

Bu bir önleme hareketi 
gibi göritnüyor ama e rtak ne 
enttt ne vurulup ekmejtl aitzın· 
dan abnacak halk vardır, -
de bu -itte ö11ayak alup au 
alan ü.küderdaa.. <Clöoer. 

• • 
Vekıllerin, makamlarm o-

tomobilleri altlarından ahınnıt 
ve para 1arı da keaılmıı. 

Bir zaman valilerin altla• 
rından da otomobi leri alınmlflı, 
Fakat hizmet otomobtlı ıL-ye 

yıne alt arına verildt. 
ır6ııOl bu itin de böyle ol• 
mamaımı dlter. 

Bizce altt,.n otomobili ~l
mak kafi deiildır. KafaıLıia 
çıkaraıahdır. 

-···············-······························---Tiftik piyasası 
Tiftik plyaaa11 aıar!a ka• 

kar durgun gıtmit ve niıaa
da <.anlanmııtır. 

Bu aeneıl rPpolteı·z 4045 
bin ki!oyu tahmln ediliyor. 
Geçen ıemonin mallarındaıa 
stok olarak 20 25 bin kıloya 
vardır. 

M .. mlekette bu ..,.. u
m en 70 balya olacaktır. 

Şelırin eksik tenviratı 
tamamlaaacakımt 

ş......_ lıaact cadde ve -
kaimde. -mı tanvlrat U.. 
bam -cut eldntm ctinee 
Tir· tanaha •• ..., .. , ... • ha
,......_ ,_. t bat memurluk-
anna ııönderlhnqttr. Aym 

samanda tu"8 mem11t"larm· 
dan da J"'lllden llmba n-k· 
zedllecek yerlerin mtihnebe
cilıt~ bildlrılmeıi ls'enllmlıJr. 

. -
müdllılyeU nez.&ıHe yaptıla• 

- tahkikat fU -*-eledir: 
Ma.,t.ri.tanbulEvkn ..._ 

dtbintG •• n•Mea Mfı~ 
ti wmUmtye beabma tedtye 
cıl-caldlr.j 
· Nakil heyetinde ili ı:..dlt-

lil göze farpıyor. lllrl banka 
maldyetlndr olan Vakıf par .. 
lat mndtıt1ıtflln0n gllmeıldlr. 

Dlferl ae Vakıf ka1dlar JDA
aürlüi!~ne ait olan ewak 
mahzeıılaln ulm - .. Oa. la 
•• k ledilebilecell. 

Evrak mahzeni. Vakıf 
kayı&lar müdürü 1zzzettln 
B. taralmha .laaztm ve 
valc(l7eler "tamir ve cedltt elll
nlmı,ttr. Buılla miikenunel 
ır )e selen evrak -h

•lniQ eaklı t.- ılı~, h ... •0111--. -- de ........ 
daUJ•Ç ırinermelctedlr. On• 
4ı1ln mahsen evrakınm e'"-

e• •'\1mwfi alı dı tlwtfr. 
t.lllhare dtlcı&ı:I 1"'JdeıP197 
o·k'sd''·c·d•h 
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K;l..I Ş d A K 1 

Çö 
Çatan r 

Bu memlekette tıpkı elbise, 
fıo.pka modası gibi kelııue mo· 
dıuı da vardır. 

Aı-a ıra bkçok nümuoe'e
rlnl •iiı:Elarcl. dolaıır~en it tiriz: 

Ş.mdl de " TEsarruf .. 
d~e yepyeni bir moda çıktı. 

Ba, bir Franna moda11 
kadar tirin ve cazip d•~il. 

Bir İı>g'liz nümune.ı gibi 
••i'~ın deiill. 

Biz J pon iti glbl or·;ı. 
nal dl! değ 1. 

Bu moda, insanın canını 
ıı"1ın, yüzünü ekı ten bir 
modadır. 

"Tııarruf. ke1Jmesl daha 
atıza almırken ıarmı aklı, hl· 

rll •Ü"P iz tek rlerl g hl 
ıı,ılde bula~dırıyor. Bunu ye
~ k. değil, kimıe tatmak ta 
1-temlyor. 

Tasarruf, taıa ruf d 'ye te
p!ndlğimiz fU 11rada Vekl ltr 
otomobillerinden vazg çmedl• 
ler. l. hisarcılar ıı.ramiyelu nl 
azkal11n cebe 1 d ıiyorlardı. 

Lıman tlrketl müdürü 
3000 lıra mükafatını feda ede· 
Pl yor. 

Demel<kl bu tasarruf mad· 
deıl raiibet görmedi. Btr sa· 
ınan alevi g bl pıulamaılle 

ıiinm• ıl bir olacak. 
Falda n denH bu moda 

, zın•allı memurların yak ına 
bir yakı gibi yap ıtı. 

Onlar iıter istemez bu "Ta. 
sarruf" lcyafetin hü üııüyor· 
1 r. Amma yaktınn y11luımuıo, 
late•ae karnavala dön ünler. 

Yakıttıran, yakııtıro:uı ya .. 
Çöp çatan öyle çatmı~ ... 

BÜRHANETTIN ALI 

aı yok! 
Memba suları hala 

berbat! 
~çenlerde de yazdıfımız 

1Yeçblle bu mevıimde halkıo 
en mübrem bir ihtiyacı olan 
ıu meseleıine alakadar ma· 
kamın ha·a ehemmiyet ver· 
djği yok. Memba suları hem 
11ahalı, hem de mülevveatir. 
Qu .. lara Belediye namına kıır· 
ıım lı;oyanlar bu ıuların ne· 
reden doldurulduğunu görml· 
rorlarmı? zavallı ıehir halkının 

bir yudnm suyıma da bakacak 
klmıe. yokmu? 

Eınniyet sandığı kum
bara getirtti 

Emniyet saudıiı getirıtlğl 

lçumbaraları, satııa çıkarmq· 

tıf, Bir kumbara, mevduat 
cn:ulanlle beraber iki liraya 
" rıl111tOlı:te'1.lr. --Güzel bir haber 

Son blrhafta zarfında ıeh· 
rlmlz jandarma mıutaklllında 
hiç bir 1 zabıta vak'aıı kay· 
<l•"•'"'"mı,u •. 

YARIN 

Zabıta muharririmiz yazıyor! 

Ali Rıza BeYıİn Kendini zehirliyerek 
öldürmesinin sebebi ne? 

İki gün gelmeyince İstanbula inmişler ve biçareyi 
odasında morarmış olarak ölü bulmuşlardır 

Düu sabah Pangaltıda otu
ran Şırketi hayrı ye m< mur· 
!arından AU Rıza Be)' lntıhar 
etaıiotir. 

Bu hadisenin mahiyeti ft> 
dur: 

Ali Riza Bey kimdir ? 
Ali .R za Bey İıtanbullu· 

dur. Asil ve kıbar bır aile· 
nin ev!aJı olup, yüksek tah· 
ıil ve terbiye gö müı mubte• 
'em bir zattır. 

55 yaılarıada o·ta boylu 
esmer, saf ve temiz ka p.ıdir. 

İzdivaç hayatı 
35 ıene tvvel yüks< k bir 

ail~niıı kı:ı:ı ile evlenmlt , 
o meı'ut ğüoden bugü ıe ka· 
dar ıen ve ıatır geçııımeğe 
baılamııtır. 

lıte bu yükıek ailenin 
birleıen iki evuidındarİ dün· 
yaya yine iki evlnl gelmlı· 
tir. 

Bu evlatların biri kn: olup 
diğeride erktktir • Çolı: gün 
görmüı ve çok safalar sür· 
müt olan AH Riza Bey, ron 
bir arzusunu da yerine getır· 

mek içb bu yavrularından er
kek ev adını evıendlrmt§, kı:ı: 

evlatdını da y~kıDda <:vlen· 
dlrmek ıçın ha:ı:ırlanm .. ğa 
baııamı~hr. 

Mürüvvetini g<Jreınedi 
Fakat zavallı muhterem 

adam yalnız erkek ev adının 

mürüvvetini ayni :ı:amanda 

iki toru .. cağızını da göımüı, 
diğerini görmek n ıip olma• 
dan kendini öldiirer k göz. 
lerlni eberliyen kapamı~tır. 

Ali Riza B"Y, tahsi ini jkmal 
eder etmc:ı: Hamit deyrinde 
aaray klıabı'Olne tayin edılmlı 
Hamit ı.ıltanatının son günü· 
ne kadar oıada da çahşWl§tu. 
Hamldin Sukutunu mütı;akip 
bir !..aç sene boı kalmıı, ne· 
ticıode Şirketi hayrlye ıdare• 
sine intısap ederek ça.lıımağa 
baılamıştır. 

İki ev almış 
Bu sıralarda kendi•ine iki 

ev almııtır. Bunların birisi 
Kınalı Adada olup birisi de Pan· 
galtı' tia Hacı Mensur sokağın• 
da 36 nuına• ah hanedir. 

Hayli za'tU\n •i•l<e\te. çalıı· 
mıı,çııpalamııtır. F.kat, müta· 
reke es:ıaımda açığa çıkarıl· 
mı~tır. Uzun ıeneler bir loe 
intls•p etmeyerek boıta kal· 
mış\ır. 

bir k' ç ıene evvel yine 
ıirketi hayriyeyc muracaat et
miı, neticede lıukuk mı.iıavir• 
li.; kA•iı-1" ;.,,. : 1 n~'ı ı •. 

ltıe, o günden bu güne 
kadar vazifesinde çalıımaia 
baılamı,tır. 

Birkaç gün evvel 
Bun-lan· birkaç gün evvel 

yani çarıamba günü bermu• 
tat erken kalkan Ali Rıza 
Bey o sabah gene kalkmıı, 
kahv.,altıı.nı yapllktan ıonra 
refıkası ile kerimesi ve ııelinl 
hanımlara hitaben : 

- Çocuklar, bugün ıuradakl 
eve gidinde bir bakın bakalım, 
deuııı .ır. Bu söz üzerine h~p 
birlikte: 

- Hay hay, efe11dlm gide
lim fakat, gitm tken de bir 
iki gece kalalım, demlılerdlr. 

Ali Rıza bey cie hemen: 
- Hay bay olur, fakat 

ben bu g ce gelemlyece~ın &iz 
kalın, ben de yarın akıam gell· 
rinı, demittir. 

Bu kararı müteakip Ali Rı
a bey vazifesine, efradı aile

si de oraya gitmltlerdlr. 
PerftlJlbe günü akıamı da 

Ali R za Bey, odaya gltmit· 
tir. O gece ve erte.i gün 
ile geceıinl bep birlikte ıen 
ve ııttır geçlrm•ılerdlr. 

Cumartesi sabahı olmuı, ka· 
dınlar ve çocuklar Adanın 
eğlencelerine doyamamıı ola• 
caklarki yine ht>pbirden Ali 
R za B .. ye hitaben: 

- İ.ci gece daba kalıak 
ne olur, diye yalvarmağa baı· 
lamıılardır. 

Ali R :ı:a Bey de peki di
yerek onları bırakmıı, vazı. 
lesi batına gelm•ı•lr, 

Akıam olmuı, ne düıün
mütse düıüı:ımüt Adaya gid~ 
ceğl yeıde doğruca Pangal· 
tıdakl evine ııtmifUr. 

Kapıyı çalmıı, kiracıları 
tarafından kapı açılarak içeriye 
girmlf, doğruca ya.ak oda· 
ıına çıkarak k" pııını kilitll· 
ylp yatmııtır. İıte o yatıp 
ile bir daha kalkmayııı bir 
olmuıtur. Burasını bi:ı::ı:at alle
•!nın ağzından dinleyelim: 

Zevcesi ne diyor? 
- Cumarteıl akıamı ol• 

muı, ıon vapur ııeldiil halde 
beyin ııelmedlğinl gördük. Belki 
bir iti için gelmedlgtnl zanne
derek pazar akıamı gelir diye 
meraka düşmedik • Fakat, 
pazar günü de gelmed ğinl 
görünce m~rak ettik ve ertesi 
günü h•p birden İstanbula 
indik. Ere gelmlı, odanın ka· 
p111nu açarak içeriye glrmit· 
tık. 

Birde ne görelim? Alı RI· 
za Bey, karyolaya uz.nmıı, 
yahYor. Hep birlikte baıı ucu· 
na koıarak uyandırmak iste
dik. Fakat öldliğünü ıınlayınca 
feryat ve figana baılad.k. 

Bunun üzerine meseleyi 
polise bildirdik. 

Meıeleye va:ı:ııı.et eden polis, 
cesedi doktora muayene ettir. 
mit, r.eticede ir>tihar ettiği 
an'aoılmııtır. Ali Rıza beyin 
intihan bilha1t1a bıraktığı bir 
mektup ile baıı ucunda bulu. 
nan bir bardağın içindeki 
:ı:ihlrll ıudan anlaıılmaktadır. 
Ceset morga gönderilmiıtlr. 

A. S. 

Aza v:e Başkatip davası 
Müddeiumumi diyor ki: 

"Mithat Beyin Macit Beyi yediadil 
yapmaktai hmal var ,, 

ikinci hukuk mablcemeıi 
azaauıdan Mıtbat ve ayni 
mahk•me baıkitibt Maclt B. 
!erin muhakemealoe dün ağır 
cez11da deva on edilmtıtır. 

Esnayı muhakemede. ta· 
rafeya veklllerl davayı anlat• 
mışlardır. Bilahare müddei· 
umumi muavini Cemil B. ıöz 
alarak demiıttr ki: 

"Mitb11t. B. e isnat olunan 
ıuç, üç noktadan va:ı:ifeslnl 
ıuilıtlmal etmekllr. 

1 - Baı katip Macll B.ı 
yedi adil tayin etmeıl. 

2 - Maclt B. e fazla ınlk· 
tarda Ocret tayin etmeıL 

3 - Hılafı aalahlyet Plaj 
ve otelJn ahare icara mezunl· 
VPf v•rm~ıt. 

Sonra tekrar sö:ı:e baıladı: 
- Ben onu çok glizel bul· 

dum. O, salonun ortaıında du· 
ruyordu. Ve aa1onda bulunan 
herkes onu takdir ediyordu. 

Huhuk uıulü muhakeme
leri kanununun 415 inci mad· 
deılnde "Hakime t kdirederae 
muv • .fıktır" deniyor. 

Ücret meıeleıl muayyen 
bir çerçeve dahilinde kalır. 
4 lira ilcret çokmudur azmı· 
dır meaeleılne gelince: Ma· 
clt 8. her gün vazif ei reıml· 
yeşl batında bulunmaoı il· 
zıaıgellr. Bunun için 60, 70 
kuruı tren paraaı 70, 80 ku· 
ruı ta asgari yemek paraaı, 
yatmak için de para lazımdır. 
Binaenaleyh 4 lira ücret çok 
deği dır. Bunda suiistimal 
yoktur. 

ikinci meseleye gelince, 
Mac.t B. tahıen yedladil o'a: 
hlllr' Yll 1 nız m"ull reımi•i 

Madam Aır.buvez acı bir 
hatıra ile tekrar düıünceye 
dalmıı ı. Uzun dütünceıinden 
ıoııra ıöyle devam eu;: 

-Bir.blrlmi:ı:l tanımak için 

lllulı.ırriri; Mütercimi; 

Biz içeri girdiğim•:ı: zaman 
bu adam kap ya doğru bakı· 
yordu. Gözler( üstüme dikil· 
mifti ama, iyi blllyorumkl be
ni görmemııtı. Ben ona bakı
yordum. Bulunduğum yere 
•anki çlvlhmmlı ııibi Jdim. 
Hafif bir baygınlık geçiriyor• 
dum. 

nııal\ımızı uzatmak istiyor
dum. Fakat o, buna muvafa· 
kat etmiyordu. Çünkü vazı. 
feal onu Pıuise çağırıyordu. 
Biliyorsunuz ki, bir kaç gün 
sonra evli idik. 

Raynonde Maohard Ahmet F.ürkAn 
- Fransız cdebjyatıııdaıı bü} uk aşk roıııaıa -

170 inci bind .. n tercüme edilmhtlr ..• 

- Evet, hissiniz sizi aldat· 
adı, anne.... O vakit haya· 

lımde bir müstesna adam gö· 
rüyordum. Bunun iımi sade 
erkekti. Ve yükıek rubu, be· 
nıı:n ruhumun kardetl ıılacak· 
tı. Ve bana o.ıkın yüksek ci· 
hetlerlni terennüm edecek. 
Qıınları Plyer Ambuvaz'da 
bulacafım sandım. Hatırlıyor· 
mu•unu:ı:, Piyer ıayflyemlze 
dmtıti. 

Kont Dö Rıbek•Jr Piyeri 
ütevefra :ı: vceılnin muaye· 
Oi için Parlıten cel!>etmlıtı. 
ıa :n herkea biri birine ıu 

ruyordu: 

- Kurtara bılecek mi? 
- Ben, ümitleniyo·dum. 

Bu tanınmamıı Doktor beni 
alakadar ediyordu. Kadınları 
her zaman gevmeden beğen· 
melldir: Plycr Ambuvaz bu 
l§ten zaferle çıktı. Herkes 
hayrd etli ve ben herkes· 
ten fa:ı:la .•. 

iıte o &ırada Kont, hu ıe· 
refe vir suvare verdi. Buna 
bizde da vetll idik. 

Madam Ambuvaz burada 
durdu: Güya hayatının g~el 
hatıralarını birer b!rer tekrar 

· yaıamağa fıraat bırakmak· 
mııtı. 

Nihayet beni gördü ve 
ben utanarak oradan kaçtım. 

Biraz sonra beni çağırmak 
için babam yanıma geldi, 
Müsyü Ambuvaz beni tanı· 
rnak istiyormuı··• 

Bu dakikada duyduğum 
heyecanı, ömrümde aa!a duy· 
m11dım anne.. Bu adamın 
yanında bayılmaktan korku· 
yordum. Fakat bu adam, be· 
nim halimden çok memnun 
olmuıtu, zannederim. Çünkü 
o akıam ı!zJen deıtı izdlva· 

· cımı talebetmlfU. 

Madam Ambuvaz tekrar 
ıuıtu. 

V.e öyle ıedıt bir heye· 
cana tutuldu ki ... 

Kendini naınüt nahı bir 
boıluk içinde htasedlyordu ... 

- Ah anne .. Bilmezılnl:ı:, 
benim gibi bir kadın için 
nevmidinin ne demek oldu· 
ğunu bilemezsiniz. 

- E•et kız1111, nıütblt bir 
ıeydir bu ..• Tahmin ediyorum. 

- Bunu naaıl blllyonu• 
nuz? 

Ve annesinin gözlerine ba· 
kıyordu. 

- Hissediyordum, kızım .• 
.- Si7e ıöy'.eyeyim mi anne, 

Yarım milyon liraya 

Tür ıye 
... emniyet 

Planlan satılıyor~u 

lngiltere sizi iliya 
edecektir, ancak ••• 
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- Sizi kanaatkar olmaia 

sevk edecek hiç bir kusurumuz 
yok. 

Mademki elini:ı:e yirmi bet 
Jnııili:ı: gibi cüz'I ıey geçiyor 
ve bu size kafi değildir· 

Bunu tezyide çalıımama· 
nızı da affınıza latinatederek 
söylüyorum aptallık olur. 

Seıl tatlılaııyor, incel!yor, 
gözleri bir çok vait ve ümit· 
!erle mahmul parlıyor. Odaya 
bir ıükılt çöktü içiyorlar. 

Grita kendi elile bu ka· 
d~h ıampanya daha verdi. 
İçiyoru:ı:. 

Ben hayret ve adeta korku 
ile Mıster Berin hitabesini din· 
liyordum. Grlta, ruhuma ak· 
mak lıtiyen bir aıcaklıkla her 
lahza biraz daha yanıma ıo· 
kuluyor, bana hayret veriyor· 
du. 

Mister Ber hitabeıine de
vam etti: 

- Evet azizim, lngilteıe 
devleti sizi ihya edecek fa· 
kati .. 

Bir lahza durdu heybetli 
bır eda ııe Hizmet, hiz-
met, dedı. Gözl rimin içine 

bakıyor benden cevap bekli· 
yordu. 

Grlta: 
- Tabii defil midir? H•:r 

mde, f .. daklrlıfa mukabJ 
ıaadet!.. D dl. 

Beo adeta düıüocelerden, 
anlamak kabillyett .. rınden uzdı; 
kalmıf bir yığın et gibi ıaıır
mıttım. 

Mı.ter Ber kati' yyetle: 
- Söyleyiniz aeryet mu

kabilinde bize buliıı ile 11d
kıle arzı hizmet edecek misi
niz 7 

- Ne gıbı? 
Ne g.bı olacak lf'rvet mu

kabilinde lnııiltere deYleUne 
hizmet etmek.· 

- Fakat bende bu kabi
liyetin var oldufuna kail mlai
nlz? 

- Sizde kabiliyet Yar, ça• 
releri biz ibdaı edeceaiz, bir 
yere keıtf ver~ceğiz bununla 
birlıkte ıize bol, bol, sayısı. 
derecede para, servet ve refalt 
vereceğ z Buna mukabil ıiz 

(in teli• jln ıerviı) e hizmet ede
cekalniz. 

( O...ıamı ıoar\ 
....................................... t••······~·-.... •·••••••·•••• 

buna imkan bırakmaz. 1 s· l:. 
Bu iki va:ı:ifeyl birden Ma· ır asKe~ 

clt B.ln ifa etmesine lmkin 
yoktur. 

Mithat B.in Maclt B.I ye
dladll yapmakta ihmali var
dır. 

Üçüncll mesele, yediadil 
tayJn ettikten soDra orada 
geçen 26 günden sonra bat· 
ka birlllnl yedtadıl tayın 

etmeyerek akarı icar etmeıl de 
vazifesinde ihmali göstermek· 
tedir. 

Maclt Beyin vaziyeti ka· 
nunlyealne gelince : 

Aldıfı ıııahl emir üzerine 
plijl ahare isticar etmeıl vazı. 
feaiııi suilatlmaldtr deniyor. 

Bunda Macit Beyin cürmü 
yoktur. Yaptığı muraflarda 
el:ı:euı olduğu için bunda da 
cürüm yoktur. 

Yalnız Maclt Beyin bi:ı:zat 
p'ajın b~ında bulunma ı lazım 
gelirken plajda bulunmama11 
mucibi tecziyedir. 

Her iki maznun hakkın· 
da 230 ıncı madde mucibince 
cıe:ı:a veri meıinl isterim. 

Bllahara Mithat B. Anka· 
raya gideceğinden bahsetti. 

Heyeti hakime, Mithat B. 
in ademi hu:ı:urile C:evamı 

muhakemeye ve muhakeıne
, nin 23 Haziran tahkına karar 

na11I bekllye bekliye can çe:.ır 
tin mi? •• 

Fakat neticede ümitlenmek· 
ten yoruldum, artık. 

Onun kafasında tek l:irıey 
yaııvordu: l.inı! 

Halbuki kalbim, üm t'e do 
lu bir kız ı. albl idi. O ilminden 
bahsettikçe, ben onu bir çok 
vesileler bularak kendi nok· 
taJ nazarıma getirmek lsterdım. 
Ben bunu istedikçe, o, yine il· 
minden bahsetmek için vesile
ler bulmak isterdi. Ve ben, bu 
adamın istediğine muhaliftim. 
İlrıie, bu 1<damın ilmine bir 
düıman glbl bakıyordum. Ne· 
ticede bana hiç Lir ıey söyle
medi. 

Bir güu, birdenbire ••. 
Evet, damdan düıer gibi 

bir çocuk istediğinden bah· 
setti. O :ı:aman na11l derin bir 
heyecan lıJs~etlim, bilmezsl· 
niz, anne... Blr çocuk aıkı· 
mızın rabıtası.. Ve kendinin 
en büyük mefkuresi! 

O, mefküruinl çoktan heı· 
l~miı, büyütmüı lmlt. Hal· 

Denizin ilk kur .. 
· hanı oldu! 
Harp akademisi emlrb:-ı:-

lerlnden Bergamalı 24 yat
larında Mehınet oğlu Raılt, 
iki eıkl aı kadaıı ile birlikte 
Çtragan ıaıa)ı önünde den ze 
glrmiftir, Fakat zavallı Raııt 
yüzme bilmediğinden boğul· 
muı, keyfıyet Müddeiumumi• 
ille bildlrilmi tir, 

6 Sandık 
Kinin gtldi 

Şehrimiz ııhhıye müdürlü· 
ğü ııtmah mıtakalarda Y• pt· 
laçağı mukarrtr olan 11tıııa 
mücadeleıl ha:ı:ırlıkJarını bilir· 
mit ve tıle meogul o'acak me
murları tefrık P.tmiılir. Dün 
Sıhhiye vek&letındeo 6 ıandılı: 
kJntol de gelmııur. 

Mücadeleye bu hafta. için
de baılanacaktır. 

Donanmamız Eylulde 
Maltaya gidiyor 

Türk donanması Eylül nl· 
h•v.-tınd" M~ltwa gırlf..,or. 

bukl ben sade hodbin bir 
bshtiyarlık düıüomekte id•m. 
Onun fiki leriııl duydu~um 
z:ıman kendimi bu büyük 
alimin önünde küçülmüı bir 
:ı:erre gördüm. 

- Bu çocuk ıizi bir:blrl
niae bağlamalı •d1 ! 

- Müsaade ediniz anne. 
Onu 11asıl do~urduğ.ımu ü-t 
ederim ki henüz unı,,tm"~ 
ııı.ızdır, anne •• 

- Bu facia unutu'ur mu? 
- Beni ha!a yıışatıyordu. 

Bana bakan doktor açı!.ca 
demlıtir ki: 

- Sızi bir Emorofi"<!ım 
kurtarmak için rahmi çıka. 
racağım. 

Bu ameliyat, beni ht'k· 
halde kuır bırakncaktı. Hat 
bukl, ben dahs di\nyadan hiç 
bir zevk, hiç bi~ le:ı:::et alınıt 
değildim. 

Doktora ıordum: 
Çocuğum ya,ayaı;;ı.k mı? 

- Evet müsterih olurıuz. 

(Deııamı var) 
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1 sra . k~ş .er arasında 
1 BiR ALEM ... 

Yazan: Ahmet Sı:ileyman 
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ah ın dalgaları! 
Meşl1ur Baba Saffetin pek eğlen

celi minare sergüzeşti 
Baha ::,affetln bu hal nl 

&ören h:rıızlarda: 
-· Ule.ıı b.ı herif hırzıs be! 

derulı ve ca.mlnln içinde biri bi· 
rfnl kovalamağa baılamıı:ardır. 

Ôteye beriye kaçan Baba 
Saffet, naıılaa bir aralık mi· 
narenln ''apı11 önüne gelmı,, 
minareye çıkana kurtulur 
ümidine ka:>ılarak hemen 
mt>rclvenlerden ıüratle çık· 

mağa baılıımıttır. Bu hali 
gören hırsızlardan ikiıi de Ba· 
ha Saffetın arkasından mina· 

daki hın z, yokardakilerine: 
- Yahu, ne aptal adamlar· 

sınız siz, iki kiti birlbirl ar· 
kasına o adam ararmı? 

Bu ıöz üzerine iki hırsız da 
doğru o:duğunu tasdik ederek 
karıılıklı aramağa batlamıt· 
!ardır. 

Diğer taraftan baba Saf· 
fet bu ıözü duyar duymaz 
yakalanacağını anlayarak ken• 
dilini ıerefenln dııanaına aal· 
mıı, minarenin kenarıoını elle· 
ri' e tutarak bacakları aıağıya 
ıallandırmııtır. Bu 11ra hırsız· 

reye çıkmağı başlam·ı: biride tar bunu görmüş: 
ıokağa f.rlayarak minarenin _ Ulan herife bak nerede? 
altından Baba Saffeti taraı· demlılerdir. 
ıuda baılamı§tır. 

Bu sözü itilen baba Saf· 
Baba S .. ffet, minareye Çt• fet te yakalandığını anlayınca: 

kar çıkmaz arkasından hır· _ Ulan keratalar beyhu· 
ıızların da çıktığını görmüı ve de yere çabalamayın 0 ceva· 
fuef de dolaımağa baıla· birleri ölürüm de ı'ze vermem, 
mııtır. demlı ve hemen ellerini mlna· 

Baba Saffet Ö!lde, hırsızlar reden bırakarar kendisini 
da arkada ıerifeyı bir iki defa aıağıya atmııtır. (Ah!.. Vah!) 
dönmüılerdir. Fakat, teeadüf bu diye bir feryat. Baba Saffet 
ya, bir türlü Baba Saffeti l:ör· gözlerini açıyor. Fakat, açar 
memitlerdir. O ara aıağıda açm•z ne göne beğenlnlniz? 
bu• ınan hırsız mi.ıaredeki Minareden kendiılnl atıp 
arkadaılarına ıaılenerek: paket teıları üzerine 

- Ne yaptınız beyahu? oturacağı yerde, bet takika 
Onlıır da: evvel ayık kafa ile oturduğu 
- Bulamadık, dönüyoruz kalıvenln içinde kendiılni bul· 

dö:ıüyoruz yok 1 diye cevap muıtu. Fakat, nuıl bulmuıtu? 
vermlılir. Bıı sefer yine &fRifı· (Deııamı ııar) -······· ..................................................................................................... . 

LllSllTTI: 
Kalan mallarımız! 

İzmir mıntakasında ne kadar ihraç 
edilmemiş mal kaldı? 

lzmir mıntakaaı Ticaret 
ıııüdilrlilğü, tüccar ve milıtah· 
ıilin elinde mevcut mahsul 
llokları l hakkında bir rapor 
lıazı•lanııttır. Bu rapor lktı· 
ıat vekaletine gönderilecektir. 
Rapor muhteviyatını aynen 
Yazıyoruz: 

Arpa 9261438, Afyon 85278 
afyon tohumu 1125707, akdarı 
6800, anaıon 77700, araka 
83, buğday 21540504, badem 
kabuaıı 94400, badem içi 9940 
hal 23140, balmumu 10515, 
Lakta 66310, ceviz içi 
1866933, av derlıl 51582 
koyun ve keçi derili 403072, 
faıulya 197150, incir 900 hurda 
incir 150, kaplıca 5128, kendir 
29135, kendir tohumu 4170, 
lıeıen 195395, kepek 166100 

Hicran delikanlının yana· 
ima hafıf bir tokat vurdu. 

- Saçmalama! 
Balkona geçtiler, ayın ilk 

lfıkları alt ıoda yeıil bir renk 
al~n denize karıı oturdular. 

oylece bir kelime telaffuz 
e!meden, gittikçe büyüyen 
Lir coıkunlukla ıakln kaldı· 
lar, titreyerek biri birine yak· 
latan vilcutlannın temasile, 
parlıyacak arzııyu meydana 
koyacaklardı. Bu ılık, kokulu 
yaz gecesinde, yine, bir ande 
tutuıan eıkl hararetle yanı· 
yorla.rdı. Blribtrilerlne bak. 
mağa ce1aret edemiyorlardı. 

Aceleden mi, 1ahiden mi, 

mmr dan 2987124, mlyan kökü 
21595000, mercimek 7700, no
hut 5117031 pamuk koza 74921 
pamuk lohumJ 419130, pala
mut 3034255, prlna 305100 
halı 20500, prlna yağı 115300 
pirinç 386100 ıuıam 840729, 
tütün 4414265, ilzüm 2:.!1654, 
yumurta 11334341, yulaf 
329600 yünyapagı 742423, ze
yllndaneıl 1641526, zeytinyağı 
4550948, kilo ıtok mevcuttur. 

930 seneai zarfında ihraç 
edilen mahıul miktarı ile fU 
rakamlarla kaydedilmektedir: 

- Hurda incir 227 45, af· 
yon 15432, bademlçl 1437, 
balmumu 1613, deri 127238, 
kepek 237635, mlyankökü 
55631 kilodur. 930 ıeneıinln 
halı ihracatı 2367 kilo olarak 
te•b;t f'dilmbtir. 

Muharriri: Hüseyin Zeki 
te1Bdüfen mi, Hicranın eli, 
balkonun kötesinde duran 
Enisin eline değdi, parmakları 
kenetlendi. Müphem bir hıç· 
kırık duyuldu. Enle genç ka· 
dına •löndilğü zam .. n, onu ıap· 
urı, gözleri yaıla dolu ve 
dudakları ıehevl bir lhtlzazla 
titrer gördü. Konuımak, bu 
neflı heyecanı dağıtmak iste· 
dl, fakat, bir kelime ıöyllye· 

cek vakıt olmadı: H cran, 
bayıldı ve kollarının aruına 
düıtü. 

Hicran, o gece, Enlı'fn 
evinden dııarıya çıkmadı. 

• 
Teırlnevvelden ıilzel bir 
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intihar 
Hamdi Efendi ken
dinı köprüden ai:tı 
Aıaba tamircisi olduğu 

anlaıılan 45 yaılarında Hamdi 
isminde biri dün, intihar kastile 
kendhlnl Unkapanı köprüıü· 

niln 5 inci dubuıodan denize , 
atmıı ve boğulmuş'.ur. 

fş meselesinden kavga 
Silihtar ağada Arnavut 

Hüseyin Efendinin tuğla har· 
manlarında çalııan Bitlisli 
Reıit ile Erzincanlı Hüseyin, 
it meıelesıncLn dl'layı kavga 
etmıı. neticede Reılt, Hüse· 
ylni bıcakla kalçasından ya· 
ralamııtır. 

Kolunban cerh 
Galata'da ıarap iıkeleel 

aandalcılarından Ahmet dün, 
bir motörde yatmakta lken 
yanına taifeden Muıtafa gel
mif, latife yollu Ahmedin yü· 
züne ıu serpmeğe baılamıştır. 
Bu ıırada Ahmet kızmıt 
ve kavg,.ya baılamııtır. 

Neticede Muıtafa, kan<'& 
ile Abmedi kolundan yarala· 
mııtır. 

Tabanca bulunmuş 
Menin vapurunda ambar· 

cı Rizeli Ahmet dün arkadaıı 
Sirkecide Cümhurlyet biraha· 
nesi garaonlarıodan Mehmet 
ile birlikte ıarhoı olarak Be· 
yoğlu lıtıklal caddesinden ge· 
çerken ıarkıntılığa baılamıı• 

!ardır. Poliıler tarafından ya• 
kalanmıı, Üzerleri aranarak 
bir tabanca ile bir bıçak bu· 
lunmuttur. Bu hususta bakla• 
rında tabkilıat batlamııtır. 

ıt ViranC'amide muk'm Ali 
Rıza isminde biri dün, Gala· 
ta tramvay caddesinden geç· 
mekte iken tatıdığı tR banca 
bir poliıin nazarı dikkatini 
celbetmlı, derdeıt ile taban· 
can müıadere edtlmlıtır. 

Adliyede: 

Polisi 
Yaralayan Arif ve 

Ömerin davası 
Üsküdarda Poliı Şükrü ef. 

yi yaralayan Arap Arifle Ô· 
merin muhakemeıine dün ağır 
cezada baılamııtır. 

Maznunlar taammüden ka· 
til kaatile cerh maddeılnden 
ağır ce:ı:aya gelmittlr. 

Şahit celbi için muhakeme 
talik edilmlıtır. --

Samsun 
Belediye bütçesi 
tastik edilmedi 

Samıun ldarel huıuırye. 

ılnin 931 ıeneıl bütçeıl Da· 
biliye vekaletince taıtlk edil· 
meyerek iade edilmittlr. Bu 
iadenin ıebebi varidat tahmi· 
nlnde üç ıenellk t ahıitata 
nl bet!e vautın bulunmamı~ 
olmaaıdır. 

931 ıeneıi Samıun Beledi· 
ye bütçeıi de makamı vilayet• 
ten tadilen tanzim olunmak 
üzere iade olunmuıtur. Büt· 
ç"de kanunen ithali lazım ge
len tahılsatın konulmamıf ol• 
ma1t ve luzumsuz vazifelerin 
bulunmaaı da bu iadenin .e
bebi olmuıtur. 

1 

............................................... 

Esteri dövdüler 
Bt>yoğlu aıma!ımuçltte do 

bise boyacısı Sokratm yanın· 
da çalııan matmazel Eıter 
dün, eczacı Celal Bey ile el· 
bise boya bedelinden kavga 
etmlı, neticede Ce'al Bey 
tarafından Eıter dövülmüıtür. 

Kamyon kazası 
Şoför Salibin idaresindeki 

3094 numaralı kamyon dün, 
Fıodıklıdan geçerken Kabataı 
kömür kayıklarından birinde 
ıakln on ya ılarında bulunan 
Emin lsm1nde bir çocuğa çarp 
mı,, batından yaralamıttır. 

Tuluatçı diktatörü! 
Tuluatçıların başına da bir 

diktatör mü cıkmıs ? . , 
Tiyatrocular dedikoduıu 

devam ediyor. Heyeti idare· 
den umumi lıatip Ertugrul 
Suphi B. de muarızlara ıu 

cevabı verlyot. 

" - Kendl.mlzl aldatmı· 
yalım. Güzel San'atlar birllğl 
tiyatro ıube.i, evvelce aza 
olmak lıtlyenlerl ince elekten 

geçirmek lltedl . Bu mümkün 
olamadı. Buradan alman ve· 
ılkalar Anadolu da bir çok 
yerler tarafından kabul edil· 
medi. 

Soruyoruz; böyle değil mi? 
ikinci bir nokta daha: 

Patronlardan Enver B. Ce· 
mlyete glrece'fleri yanından 

kovacağını ıöylemlı ! ... 

Biz de ıoralım ki. fikrini 

gündü. Güneı batmak üzere 
idi. Beyoğlundan ağır ağır 

akan bir nehir gibi, lnun bat· 
!arı dalgalanıyordu. 

Adnan Salim, bu kalaba
lık içinde aakin ıakln gezer· 
ken, kabarelerin birinin önün· 
de kapalı bir otomobil durdu. 
Kapm açıldı, evvel& bir er· 
kek, ıonta da Hicran indi. 
Genç müellif hayretten dona· 
kalmıttı. 

O, her yakıt teıadilf ettiği 
kibar, tık, zarif Hlcran'ı değil, 
hemen hemen tebdlli kıyafet 
etmlt, baııt hizmetçi kılıklı 
Hicranı görmüıtil. 

Genç kadın, ıür'atle etrafı· 
na bakındı. Demek ki, görül· 
mekten korkuyor, çekiniyordu 
Adnan Salim, derhal geriye 
çekildi. Hicran, kendini em· 
n•yette hl11edlnce yanındaki 
erkeğe lıaret etti ve Bara gir• 
diler. Lakin müellif onlardan 
daha atik davranarak içeriye 
glrmlf, kendiıine bir ıarhoı 
tavn vererek ma1alardan hl· 

kabul etmlyenl, açlığa mah. 
kum etmek hakkını Enver 

B. nereden almıı?! Y okıa 
mumaileyh tuliiatcılara dik 
tatör mil olmak niyetindedir? 
Naıit B.ı ıahıen severiz. 

Fakat cemiyete neden gel· 
miyor, ve itirazlarını orada 
yapmıyor? Yalnız ıunu ıöyle· 

yeylm ki, her hangi bir lfcl 
bir patronun baziceıl değildir: 

Tevfik B.i Naılt B. sahneye 
çıkardı diye bu 7.at kanuni 
haklarından mahrum mu edil· 
meli? 

Biz timdi ıahıılarla değil, 
ıanat meselelerıle uğraııyoruz. 

Türk cümhurlyetl kanunla· 
rıodan her vatandaı gibi lallfa· 
d .. "dt'c"ğiz. Bu kadıu!" 

rlne yaalane.rak yüzünü gizle· 
yebllmıııı. 

Hicran ile yanındaki erkek 
yanıodan geçtiler, bez bir per· 
de ile ayrılan yan locaya gir· 
dıler. 

Erkek, uzun boylu, tlıman· 
c1t, çok esmer bir mahluktu. 
Enlı, onu, bir defa Hicranın 

evi civarında görmüı, hınız 
ıanmıt; hatta genç kadına bi
le bahıetmlıti. Fakat, o gün 
bir haydutla, bir hır11za ben· 
zemlyordu. Üzerinde kestane 
rengi bir koıtüm, baıına ılyah 
bir malen ıapka geymlıtı. El· 
!erinde birer çift eldiven var• 
dı amma, parmakları, bu el· 
divenlerln içinde, hiçte mah· 
puı duracağa benzemiyorlardı· 

Kılık fıyafetinde fevkall· 
de hir ıey olmaıa bile, mu
hakkak ki, yüzü nazan dik· 
kati celbediyordu. Çukur ve 
kaakara gözler, ıert ve kııa 
küt brvıklar, 1açl•r kulakla· 
rına dllkOlmüf, vahı! bir kırı• 
11klıkla kenarları keıflmif ajiız. 
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Bu sütunumuzun mah rriri, muhabir ' , müdürü bizzat halkın 
kendf•fdir. Vatandaşlar - şahsfy t harfcfnde - etrafiarınc!a 
gördilkleri fenalıkları kendi gazetele ri olan bu sütunu:rınza ser
bestçe yazar ve mii1ete bildıritJer. 

Bir devlet hasalığ1! 
Halkt~n eski bir memur kırtasiye
ciliğin nasıl kaldırılağını bildiriyor 

Öteden beri cümlemizin 
tlkayet edip te ref'lne çare 
bulmaktan aciz kaldığımız bir 
bela vardır ki o da kırtaılyecl· 
liktır. Kırtasiyecilik bizde ade· 
ta bir devlet hastalığı o!rnuı· 

tur. Bundan hemen hepimiz 
tikayet ederiz. Baıan bir çok 
dairelerin vakit vakit tamim• 
!er ıatariyle kırtasiyeciliği kal· 
dırmak için gayret ~e faaliye· 
yete geldiğini görüıüz. 

Gün geçmezki kırtaaiyeclli· 
ğin kaldırılacağına dair yevmi 
gazetelerde bir b11hiı geçmlı 

olmasın. Böyle neırtyatı, ta• 
mimler! gördüğüm zaman hem 
güler ve hem de memleketim 
namına hicap duyarım. Cüm

lenin tile ayet ettiği kırtaıiyeclhk 
kelksın demekle derakap kal· 
kacak kadar bir hokabaz külahı 
değildir • 

Memuriyet hayatımda mu· 
haberalının yekünu sabık 
ıeneye nisbetle bir mı.il da· 
ha artmıı olmasını kendisini 
iktidar ve ehliyetine miyar 
addederek feda edecek 
kadar budalalar yetiıtiğine 

çok ıahıt olmu~tum. Hal, bu 
giln dahi aıağı yukarı ay• 
nıdır. 

Kırtulyecilik iki nokeanın 
teılrl altında vücut bulur. Biri 
ya o idarenin muamelatına 

nazıın olan esaıat ve mevzu· 
at, ihtiyaç ve hadisatın ica· 
batını tamamiyle muhit olmı· 
yarak tatbik edecek ellerde 
bihakkın tereddüt ve tıtıbahı 
celbedecek ıurette yapılmııtır. 
Ve yahut vazıh ve kat'i ka. 
rar ve emir ve kanunları tat· 
bika memur olanlar, tatbik 
kabiliyetini haiz ehliyet ve ki· 
fayeten mahrumdur. 

Memur tabakasının nefoi· 
ne itimada sahip bir merte· 

[bede yetııtlrilmemlt ve her 
memur zihninde mutlaka def'i 
meı'uliyet enditeıi yerleımlt 
olma11nı da buna ilave ede
biliriz. 

Bence bu günkü kırtaıi· 
yecillğimizde bu ıaydıkları· 

mın hemen hepsi de dahil· 
dır. Görülüyor ki kırtaılyecilık 
marazının kökü buralardadır. 

Bu hastalığı tedavi için 
aranılacak çare de yine o da· 
ireye menıup meslek erbabı
nın ihthuına müracaat etmek 
ve memurları tereddüt ve la· 
tlfaara ve muhabereye ıevk· 
'""' vıırellt' bırakacak ıur,.tte 

lıte b•Jnların hepıi tehlikeli 
ve tehditkar idi. 

Adnan Salım, nefeı bile 
almıyace.k kad.u hayret içinde 
idi. Bir an içinde, bir çok de· 
falar hayalini gördüğü caninin 
kar1111nda o'duğunu gördü. 
Erkel< bir haydut liıaniyle ko· 
nuımağa batladı. 

- Bura11 iyi! 
Yumruğu ile masayl\ vur

du; gelen ganona bir tlıe ıa· 
rap ısmarladı. 

Biraz sonra, bez bölmenin 
arkaııodan Hlcran'ın titrek ve 
kuru ıeıl duyuldu: 

- Çabuk olalım, değil mi? 
Ben eve çabuk dönmeliyim ... 

- Adam ıende, kırk yılda 
bir buluıuyoruz ... Biliyorsun ki, 
•o., ıaat ondan evvel gelmez. 

"On... Adnan Sailm, bu 
•o• dakl Enııı tanıdı. Eniı 
hakikaten ıaat ondan evvel 
Hicranın evine g:demlyordu. 
Genç adam• düıilndü: Naoıl 
oluyordu da, Hicran gibi ıöh· 
retlne toa kondurmıyan bir 
kadın, böyle tebdill kıyafetle 

l mevzuatın tanzimini onlar• 
bırakmak. Bundan sonra ya
r.ılacak bir it kalır ki o da : 

·Kanunun, nizamın her türlil 
tereddüt ve ittibahtan müs
tağni bırakacak surette hal• 
!eylediği bir iti muhabere 
vt silesl eden baıları ilk defa· 
11nda tevbih ikinci defauı.ıda 

da "ıen bu itin ehli değilıln,. 
diye derhal tenzili sınıf eyle
mektir. Medeni idare nıulü 

Iıte böyle olur ... 

Bir adam keyfi için 
çeşme yıktırabilir mi? 

Üsküdar valdei atik Köp· 
rülü konak No. 3 M. yüzbaıı 
Şakir Ef. oğlu M. Ali imza• 
sile aldığımız mektupta de• 
niliyor ki: 

Üsküdar Valdel atık ma· 
hailesi Musalla sokağında bü• 

tün mahallenin ve civarın su 
ihtiyacını temin eden bir ter
koı çeımeıl vardı. Güç bela 
btıyüz haneden fazla nürua 
bu çe~meden ihtiyacını tem:q 
ediyordu. 

Bu kerre çetmenin yanın
daki arsanın ıahibi ev yap
tıracagıoı ileri sürerek Ema. 
nete lıt;da ederek biç bir 
emir almadan çeşmeyi · yıktır• 
dı. O .. ha doğrusu bütün ma• 
halıe tek kitinin keyfile ıu• 
ıuzlujia mahkQro olur mu? n 

Mersinde -
Vali mühim bir kaza 

atlattı 
Gezmek için Gözne yay· 

!asına giden Mersin valisi 
yolda oldukça mühim bir 
otomobil kazası geçirmltllr. 
Va linin 1thhatinde bir ıey 
yoktur. 

İ ska;- işleri 
Eylul gayesine kadar 

bitınez mi? 
Yeniden meriyete vazolu. 

nan iskan tufiye kanunu mu
cibince iskan itlerinin kat'i 
ıurette Eylul gayesine kadar 
bitirilmeli icap ett.ğinden Is. 
kan memurları sıkıntılı mesai 
göstcrmeğe mecbur etmiılcr· 
dir. 

l)Jfer taraftan bir çok mü 
badıller bu müddet zarfında 
bitmlyeceğlnl ileri ıürerek 
müJdelln temdidi için vilayet 

- k " muraca~ta ıırın vt>rmi~lrrdlr. 

hP.ydut suratlı bir adam ile 
geziyordu? Bu adamın, genç 
kadın üzerinde ne gibi bir te· 
ılrl olabilirdi ? 

O, belli ki, Hicrana karıı 
pek teklifsizce hareket ediyor· 
du; ıenli benli konuıuyordu. 
Ya Hicran?.: 

Bu eınada, genç kadının 
ıesl itidlldi: 

- Saat altı, Yusuf, bili· 
yorsun ki daha giyineceğim ••• 

- Bana bak , Rukiye , 
ıayet beni aldntıyortan, ıayet 
bu herif hoıuna gidlyoua! ... 

- Suı Allah aıkma ! Deli 
milin? 

- Birz.z konuıalım yahu! 
- Konuıa:&k bir §ey kal· 

madı ar:ık .• 
S.:mi;;ı, beli.!; fakat be· 

nim ... 
Haydi, ~liılr artıf. 

Garsonu çı.ğır, g:dr.IJlf'. 
(D•uom•ar) 
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Kayseride yağmur cevap isteriz: 

Mühim hasarata sebep olmuş (Birinci sayfadan de11am) Halbuki acentalar zama· 

b d •• •• •• talimatnameyi tadilen ikinci ııında ayni miktar !<ömür içia 
uğ ay ve arpa zarar gormuştur bir talimatnameyi daha o.taya (387) lira, beher ton su için de 

Kayseri, 15 A.A) - Son aünlerde yağan yağmur ve düıen attı. mavunacılara bunu kabul 251curut nakliye ücreti istifa 
dolular dolayııtle ve bllha1aa Çorak mevkiinde buğday ·ve ettirmek için çalı,tı. Fakat, olunurdu. Bunlardı:.n maada 
arpa mahsu1ünde yüzde beı nlsbetinde bir tahribat yapmıttır. mavunacılar bur •limat- inhisar ıtrketi tenzılatlı •k· 

nameyi he menfa,.\ı.,ıine mu· b f İki gün zarfında yağan yağmur ve dolu miktarı 13,5 milimet· tarma tarife&i namile lr taıi e 
redir. vafık dörmediklerlnden red· neffttmııtır ki bu tarife bir 

dettiler• vapurdan dlfer vapura tahmil Mısır Kredi Fonsiye tahvilleri 
Kahire, 16 (A.A.) - Yüzde 3 faiz ve ikramiyeli Mısır 

kredi fonslye tahvillerinin dünkü çeklll)inde kazanan numa· 
ralar: 

1886 ıenesl 
1903 

tah vlllerinden 136 numara 50.000 
50.000 
50.000 frank 

,, ,, 606,606 ,, 
1911 ,, 

~zanmıılardır. 
,, 163.593 • 

Kalküta' da bir infilak oldu 
Kalküta 16. (A.A) - Bir içki aatıı mağazasında bir infilak 

vukua gelere\ iki kiıinln olüıı:ıüne ve 4 kitinin yaralanmasına 
11ebebiyet vermlıtlr. 

Muhafız Gücü bisikletcileri Ardıhanda 
1 

Ardıhan, 16 (A.A.) - Muhafızgücü bisikletçileri dün 18,15 
te Ardıhana muvaaalat ettiler. Biıikletçiler Kan - Ardıhan 

ara11nda ıon ve en uzun merhaleyi yağmur, kar ve tip! olma· 
11na rağmen katederek programlarını ikmal etmi~lerdir. 

Sporcular, vaktin geç ve havanın kapalı olma11na rağmen 
hnkumet erkanı ile hudut taburu kumandanı ve zabitanı ve bir 
alk k!tleai tarafından kartılanmııtır. Hükümet merkezinde spor

cula•a giisterllen alaka ve samimiyet pek yüksektir. 
Sporcular yarın Erzurum tariklle avaet edeceklerdir. 

C. H. Fırkası meclis gurubu içtima etti 
Ank•ra, 16 (A.A.) C. H. Fırkası meclis gurubu bugün 10,30 

ôa Tekirdağ mebusu Cemli beyrlyasetlnde içtima etml~lr. Ruzna· 
mede Kaıtamonl mebuıu Hal8D Fehmi beyin İktııat vekaletinin 
ormanlar hakkında bir ıuali vardı. Bu suale İktisat vekili Şeref 
bey cevap vermlt ve bu izahat kf,fi görülmüftür. 

Bilhare vekiiletlere alt makam otomobillerinin kullanılmama11 
ve makam tahaiıatının da nısıflarınm teıızlli hakkındaki heyeti 
..,eklle kararı mevzuubahis ve müzakere edilmiıtır. Binnelfce 

yeaaiti nakliye ve makam tahalıatlarının atrf hizmete aidiyeti cıa· 
11 kabul edilerek mezkür heyeti vekile kararının reddi karar· 
laıtırılmı§ 13 10 da celıeceye nihayet verilmiıtır. 

vekil otomobilleri ı Katil Himmet 
asıldı/ ( Boı makaleden duıam) 

Beri taraftan da, her hangi bir 
zat. sönen irfan kandili tıibt 

tam <lört mektebin senelik tahat
ıatından fazlasını ıemplon Eke· 
presile "Cenevl',, gölü araaınJa 
eritip g .diyor. Vekillere huıuıi 
tren tahrıkl, hususi balolarla 
ziyafetler tertibi faeılları senede 
kaç y;rmi mektebin yaıaması· 
na, ve kaç yüz!Vekil otomobili 
ku.lanılm uına müsaittir. Dü· 
tünü üyor mu? 

Milletin yalnız devlet Re· 
iılerıne tahsis etmlı olduiu 
"Ertuğrul• yatı, d~vlet Reisi· 
nin İstanbulda bulunmadığı 

zamanlar, denizler -Oolaıtırıl· 
mıyor mu? Yakılan kömürler, 
herhalde üç bet Vekalet 
otomobilin! 170 defa yeni• 
den eatın alabilecek kıy· 
mettedlr. Asıl tasarrufun böyle 
manauz teYlere tatbiki teme· 
nni edilmek isten!Tdi. 

Samimiyetle .aöylenen ıöz· 
!erden dilgir olup kırılmak, 
ı.amil olanların karı değildir. 

Düıünü1meli 'ki, asıl bu Aribi 
manauzlıklar mahrum vatan
daıların 2fü:lerindea kaçma· 
makta, göze b•tıp gitmektedir. 

Millet, devlet bütçesinin 
heaapuz kitaps:ı: earfeclilmesi· 
nl istemiyor. Nitekim geçen 
ı;ün Maliye vekili B. Mecliste 
memurin tah..Uatının $On dört 
eenelik ınnlrayesetinde tamam 
11 mil von fazlalık bu· 
lunduğunu söylemişti. O, 
fazlalıklar içinde aarfedılmey en
lerin de, başka fasıllara nakle
dilmiş o'duğuna ıüı>he edılm.,z! 

i~te bu •uretle müvazeneeiz, 
kontrolsuz, mes'uliyetsiz bitt· 
çe erlıı ıaheserleri, bizdeki nü· 
munelerlle kendini göstet"iyor. 

Yoksa, Bllfvekil taksiye 
biamif, Vekiller otomobillerini 
garaj ara çekaıiıler. Sene· 
de 30 Din lira tasarruf 
temin edilecelcmif. Ne çıkmak 
rhtimali vardır? 30 b:n lirayı her 
.. aıııi bir men•p bir anı. 
yede kazanmıyor 11111? 

Aut derdi anlayarak, ıu 

•ar4> sineye açılan yaranın 

· ;~ım cörelma.. 
.Arif Oru9 

• 

Çaalnn, l6 <A.A.) - ihti· 
yat zabitlerinden Remı:I efen· 
diyl parasına tamaan lödüren 
katil Himmet bükümet mey· 
danında asılmııtır. 

-İzmirde 
Feci bir cinayet oklu 

İzmirde tüyler ürpertici 
katil badlıesl rakı maaa11ndan 
ve rakının bir araya topladığı 

Qç bet aertermla arasında çık· 
mıttır. 

Katledilen çocuğun ismi Ca
ferdlr. Katil istanbulin Bür 
han, maktul Caferin babası 

Afyonkarahiaarın Aziziye ka· 
zumdan Behadlr 8ğlu Abdül· 
kadir. Annesi de Denizli vila· 
yetine merbut Çal kazasından 
Ha .. n kerimesi yirmi üç yaı· 
lanacla Fatmadır. 

Abdü'.kaclırle Fatma beı 
sene eYVel ıevlterek evlen• 
mitler ve üç sene evvel de 
ba ami ana va babadn Ca· 
fer lemindeki çocukları dünya· 
,- gelmiıtlr. 

Sabıkalılardan lstanbullu 
Bürhan ıuhoı olduiu halde 
bıçağını çelrmiı etrafa saldırır· 
ken raı geldigi bu mini mini· 
yl kavıretli bir darbe ile bııça· 
ğınm ucuna takarak: 

Çekil oıada:ı be!.. 
Demit fırlalmlf alr.Jlftır •• 

Çocuk yere düıer clüpııez öl· 
müııür. 

Katil yAkayı ele verme
mek için k .. çmıf. Fakat po· 
liıin yetiımeaı (;zerine bir sa· 
at son,.. ele ğeçirilm lir. ---Lik macları 

İıtanbul Futb~I Heyıelln· 
den: Cuma güaü yapılacak 
Lik maçları: Galatasaray -
İstanbul spor saat 15,30 Ha
kem Saim Turgut Bey. 

Beşlktaı - Vefa saat 17 
Hakem Satt Salahattln Bey 
Berabere kalan maçlar beher 
haftayim on beteT dakikadan 
...,._ oı-k iizere yarım -

ı at temdit edılecekUr, 

Şu halde Liman tirketln!n edilmek üzere limana gelen 
bu sevdadan vaz geçtiğini 

eşyanın aktarmasına mahws· Hamdi Beyin Cümhuriyette ki 
beyanatından anlıyorum. tur. 

Bu ric'at! yrpmakla liman Antrepolarda fareler 
tlrketl mokul bir hattı hareket cirit atıyor? 
tak'p etmek llizanumunu anla· Mezkür tarifenin kapalı 
mıı olduğunu ihsas etti olduğunu soyl!yecek değılim. 
Eenebi vapurlar niçin Yalnız bu etya vapurdan va· 

gelmeyorlar? pura aktarma edilmeylpte ka· 
Hüsameddin B. den ıu •u· radaki antrepolara çıkarılına 

ali de sorduk. Acaba acnebl o zaman lnh sar tirketi umu· 
vapurlar eskiden olduğu gibi mi d.zbarko tarifesini tatıık 
ş'mdi de limana niçin uğrama· ediyor. 
yorlar? İıte cevabı: . Halbuki tüccar bu emvali 

- Bu husustaki saiklerden her memltckette tranıit an bar· 
bazıları lrıhiear tirketinin va- !arına çıkarır ~e pl)aayı ta· 
purlara verdiği !brakiye, .ıu- kiple mallarına iyi fiat vereıı 
ücretlerile transit etY• tarifele memlekete gönderir. lnhiaar 
rlnin pahalılığıdır. Mesela (100) 1 rketinin bu huıustakı tarl· 
tonluk bir ıhrakiye almak iı· fesi buna imkan bırakmıyor. 
teyen bir şilep ya ( 800 ) Çiınkü mallar antrepodan çı· 
ve (1000) lira demir mahalle· karıldığı takdirde sahibi ağır 
rinde ıu alacak olursa da be. dizbarko ücretini vermeğe 
her tondan 59 kuruı nakliye mahlümdur. Bu sebepten ih· 
ücre~i vermek mecburiyetin- racat antrepolarında fareler 
dediı'. cirit atmaktadır. ........................................... -... -. ... _ ...... , ........ -.-... -·--·-····-·······-··· ... .. 
r- işçi mebuslardan -

ieler isf yursunuz? 
çiler: -Bu sütunlarımıza a ık a istediklerinizi bilt!iriniz. 

Yedi dertli işçi! 
İşçinin sıhhati "le meşgul olan 

yok, ilaç yok bu ne hal ?! 

Şarh rlem:ryollori ame~ 
murahhaaı 

Osman Efendi 

Şark demlryolları amele. 
sinin ıikayellerl tevali ediyor. 
Amele murahhaslarının firket 
nezdindeki teıebbüsleri, ıon 

ıtılaftan sonra, dinlenmem.,k 
tedir. Amele mü~t~ki olduğu 

hususatı murahhasları vaHlll· 
ıile tekrar flı kete bildir mit· 
!erdir. 

Yedi maddeyi ihtiva eden 
talepnamenin yl'dincl maddrıi 

1 Jehte olarak kabul edllmiı ad· 

olunabilir, Beıınci madde•i de 

tamamen hallolunmuıtur. 
Bu huaus hakkında btT 

muharrirlmiz amele murahha11 

Osman efendile görcımüş, 

eıaa talepleri hakkında ıunla rı 
ôğrenmittir: 

1 - Şirket amelenin sıh· 
halile alakadar olmıyor. Müı· 

tahdemin -Etıbba ve mua!ece 

ücreti olarak· yüzde 1, 1/2 
terkediyor. Bu paranın mec· 
muu 16·17 bin lira tutu\·o•. 

Halbuki bunun kafi [et
mediğini , güya senede 4·5 
bin lira da ıirket koyduğunu 

id dla ediyor. Buna r .. ı; ' 

eczahaaemi&de, ea buit bır 
ilaç dahi bulunmuyor. Bu, 

1 amelenin en mühim 'elerdi· 
dir. 

S•nelerden beri bunu ısla· 
ha muvaffak olan.adık. 

Bizi ılmdiye kadar olduğu 
iibi, tlmdiden sonra da (Kleı 
man) sınıfa geçirmek istiyorlar 
ki 4 yev1alye taaarruf edilıln. 

ltılifna-ln kabulünd~ 
eonra :i üncü ıekil de % 5, 10 
n sbetinde ancak yapılabilmitUr. 
Şimdiden ıonra bu ,ekil yapıl· 
miyor. 

Bir de Çerkeı köy mese
lesi vaıdır, ki üç arkadaı 

bil& •ebep ıpnden çıka· 
rılm1tlardı. 

Bunlardan ikisini vazifeye 
aldırdık ve müterakim yey. 
miyelerini de iade ettirdik. 
Üçüncüsünün de tFnzili 11nıf 
ve maatla baıka bir vazifede 
istihdamını kabul ettirdik. 
Pek yakında da vazlfei aabı· 
kalanna iade edeceğiz. 

4 - nı.haasa yolda çalı· 
ıan amelenin mP.•a• iicretleri 
meselesi ki en zavallı iıçimiz 
de ltunlardır" Bu amelenin 
123 kurut yeYmJyeal vardır. 
Aile aahibi olmak dolay..ıle 
aldıkları ücret laıelf'ri•e kafi 
eelmiyor. Kafi miktarda da 
gıd" alamıyOl'lar. 

Bunlann mesai ücretleri· 
nin tnyklinl itledik. Bir kaç 
defa da firketle temas ettik. 
Ş mdl M. Pa1kalın mezuniyet• 
ten avdetin! bek'.iyoruıı:. 

c-ı.ı," nde görllıüp iyi bir 
netice alacağımızı ümi<lediyo-
ruz. 

5 - Şirket 23·4 931 T. 
ve 1593 numaralı hıfzıssıhha 

kanununonl!!O inci maddesine 

iıtlnaden vukubulan aıühim 

talebimize bigane kalmıftır. 

Bu madde mucibince Ba· 
lıklı Rum baatalıuuıesiJııcle! 

alb yataklı bir mahal tahıls 

edilmiştir. Memlekette 'blrcok 
Türk 11hhat nHlesseıelerl ••r· 
ken, nede burall tercih edil
mlı7 Şayanı liayrettlr. 

• 

\ 

Şimdi birbirlerine s0vüyor -
Vali, C. Kerim Beye 

hücum ediyor! 
H. F. latanbul idare heyeti 

relıi Cevdet KerJm B. Anka· 
radan gelmiftir. Kendiılnl gö
ren bir muhrırririmize muma· 
1leyh tunları söylemlttir : 

- Fırkanın te,kilatı ida· 
rlyeslne ait bazı eu•lar hak· 
kında katibi umumi B. le 
wörüştüm' A!aeddin Cemil B. 
i içtihadı hakkında katıb.i 

umumilikçe istenen bazı ma· 
lllmatı arzettlm. • 

Vali Bey ne diyor 
lstanbul vali&! Muhiddin B. 

dün Ankaradan ıehrimize 
gelmiıtir. Vali Bey gazetecilere 
ıu ıözieri söylemi tir. 

"- Alaettin Cemil Beyin 

mebus olması için propaaan· : 
da yaptığım hakkında baaa 
atfedilen sözler ayıp teYler
dir. Çünkü bu, benden ziyade 
müntehibl ıanilerin hakkına J 
taalluk eden bir meseledir. 
Ben nuıl olur da onluın ka• 
naat ve vicdanlan üzerinde 
nafiz olabilirim? 
garip değilmidir ki (AlaetUa 
Cemil B. meıe!eıl için katibi 
umuınllığe mıı.lfımat arzettım) 
diyor. Yani böyle bir mesele 
olduğunu söylüyoruz. Vali B. ise 
(bana lanat edilen bu sözler 
ayıp ıeylerdir) diyor. 

Anlatıldığına göre vali B. 
bu ıözlerile C. kerim beye hü
cum etmektedir! 

İstanbUllular ! Ecdadımızın mezar
lardaki kemikleri de satılıyor 

(Birinci sahifeden devam) l 
temas ettiğimiz bir çok kimseler 
pylanın doğruluğunu Eispat 
edecek malüınat vermektedir
ler. 

Bir taraftan bu alçakça 
kem•k ve bir tataftan mezar• 
cılık ticareti harıl harıl yapılır 
ken Belediyenin mezarlık· 
lar itini suya düfilrmesi cid· 
den çok garıptlr. 

Bu itlerden bil ha aaa ke
mik ticareti bütün latanbul 
halkını teeaaürlere gark ede· 
cekllr. 

Evkaftan hüsnü tedvir ede-

ceği kaydile Belediyeye dev
redilen bu itlerin bir yoluna 
koyulması çok elzemdir. 

alkın ıikayetınln önünQa 
alınma11 için Dahiliye Yekl
.etinln bu ife vaıı:iyet ederek 
Belediyece yapılan beceriksiz. 
tikleri tamir Etmeli elzemdir. 

Bütün fıstanbul halkı, ana· 
larının, babalarının, cedlert 

nin mezarlardaki kemikleri 
n!n alçakca bir ticarete alet 
olmasına asla tahammül 
edemez. 

Efendiler! bu ne korkunç 
şeymiı? 

Hazırlanınız! J Kuşyemi 
Rekoltesi tezayüt etti ( Birincı aoyfodan Jeoarn) 

mal ettiği programı, memle· 
katimizın en Düyük ve an 
mağdur sınıflarını yani bir 
şuur, yeni bir zindelik ·ıe 
sinesinde toplamaktadır. Hal 
kın hakiki te,ekküiü olarak 
urulkan yeni Fırkanın illın 
edecaj)i program bw itıbarJa 
yeni bir inKıllp olacektıl'. Muz 
tarip halk k · lelarinin, kafa ve 

baden emeğile el<me~ini kaza. 
nanların üzerinde duran Türk 
oamıyeti yeni bir adım ve 
yani bir tekilmüle şahit 
olmağa hazırlanmalıdır. 

Fırkanın m&ikemmel su. 
rette tedvin edilmi! pl'ogr•· 
mını milletin nazarları önüne 
konulup na:;retmesi ve 
resmen te,ekkulii nihai 
vaziyete gelm:~tir. 

.......... -
İstanbul ruınlan 
(Bimtci sahifeden derıaın) 

Bu tetebbüs te ıudur: 
Baıvekll Eylulde Atinaya 

tfidecektir. ıBa •ünaaebctle 
burad . kı Papa Eftlm aleyhtarı 
bulunanlar Yunanistanda Is· 
met Pataya verilmek üzere 
bir arlze hazırlan:ektadırlar. 
Bu arızada Papa Eftımln Tür. 
klyede küçük bir ekseriyeti 
bile temsil edemediği, 
bir takım do'ambaçlı yollar. 
dan g•çerek Galata kilisesi 
bafina aeçtıği ve Türkiyede. 
ki rumlan mütemadiyen kıı.· 
rıttırdığı bildirilecektir. Hatta 
kiliseden bir takım eıyanın 
bile ne suretle olduğu biline
mez bir ıektlde kaybolduğu 
da mevzu bahsedilecektir. 

Bu teıeblik bakkında 
ıehirimlz Rumlarından biri 
demiftir ki : 

" - Papa Eftım Türkl· 
yedek! Türk rumları daimi 
turette karlflıran, güya Türk 
rumları de' lele kartı aleyh· 
tar gibi gö teren bir adam· 
dır. Bu edam kimdir, nere· 
deıı çıkmıttır, •ıfatı ruhani· 
yesl nedir? Bunlar ayrı ayrı 

torclacak ıeylerdır. 

Kendisi kaç ld~i temlil 
eder? 

Kendiainln Türk ortodokı· 
lannt temlil .... hml yaallflır. 

fğer dotruyn içine tılr· 

diğl klllıeden bir an çıksın 

'" tem•il ettiğini iddia ettifl 
kumlann yardımlle bir kflı11e 

deid bir ayazma yapbr1111 
aörelim •• 

T.caret ofiai kuıyeml bak. 
kında memleketimtzle mümatd 
mal ıyetittiren piyasalarla i• 
tatistik mahiyetl:ıde bir tetkik 
yapmııtır. Neticesi ıu· u : 

Bu sene malısu Ü ı.üz iyi• 
dir. G çen •ene reı..o.te mık• 
larımız (70 000) Çli•alken bu 
ııene (100.000) çuva dır. 

Lpalata'da tenllkus var 
dır. Mahsul re1oltesi (300.000) 

\Uvalı.an (18J) b ne dütmüttür. 
Fasta'da rekolte mıktan 

iyidir. G çen tene (ıOO OJO) 
çuvalelan bu sene (200.UOO) 
çuvala çıkmııtır. Fas, mem
leketimizde yetiten kut yemi
nın evsafında mabsul yeti,. 
tirdiğinden, bu tez yüt piya
samıza tesir ~decektir, 

Mısır sefaret müşteşarı 
gittı! 

M111r aefarc:li müsteınrl 
Tevbıt Silahdar B. dün m<
zuntn Paro'e iitmiflir, Ornda 
üç ay l<al" çolm. 

Posta pulıan 
ŞehNmızde lla>ılmakta 

olan pulıarı tesellüm etmek 
üzere P-0sta ve te grkf mii
clüriyeh umumfyesinC:cn llle

mur yo!lanmıtl"· 

(Kiralık daıre) 
Tayyare c.aıiyetı l.tanbul 

ıubesindeo: Ankara caddesiıa
d.,, Hükümet konağı clvarın
dakı ıub .. mız bi-sıaın birıncl 
katı kiraya yerılecei•nden ta
lıplrriD' tube.,ıı:e_mii ·~~eri 

- - İ,ıİanbui4 Üncü ıcıa ~ 
murluğuudan : 

Karta da Kıımlar mevki
inde Jı.aın Boataa mutasarrıfı 
müle•effa Ya ovalı Agop va. 
rl•leıi deın<kle maruf ve ha· 
lrn ikametgahları meçhul olan 
mahtumu Nikogos ve kerime
ai Sosa- Ham••: 

Marltlnlz Agop ağa
(550) liraya madam Marinaya 
vefaen ferağ eylediğı Kartaıda 
Kumlar mevkiındeki bottanm 
bedeli rrhni olan meblağı mes· 
kür (550) liraya maa masarif 
ılan tarıhind 'n itibartn t6) ıı6• 
içinde ödemediğiniz takdırde 
mezkur bostanın satılacağı (3) 
eünlük aatıı ıbbaraameıi ma• 

1 
kamına kaim olmak üıı:erf' 

930-374 Doıya numaru!le t" 
rafınıza nanen tebliğ o1unı• 
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Sahife 6 YARIN 17 Haziran 

ANKARA OTEL 
Bütün konforü 

Telgraf - Taşhan 
.hav i. 
Ankara 

TAŞHANPALAS 
Fiatlar ehvendir • • 

, 

Telefon 1163 

•• v Üs nezlele~r_İn_e_:_KA_TR_AN_H_A_K_K_I _E_K_R __ E_M r~~=o'>~t_A_l=loıu:=! =:EiliA_l:s:lo_! 
~=-===::.==::ı~ Kadıköy . ~·~~ 

Mühürdar bahcesi ı~ Yalova Kaplıcaları ' b ,~ 

A Çl''Mlr" T1'D ren ~:'h;:J:mmu~~t::r.lt~e:: '~ · 

Avrupa mecmualarına faik nefasette ~!> 
fevkaladetikle çıkıyor 

' 

L '-1 fi ıembe günü akoaını büyük p 

12 Kişilik orkestra vareyete. Duhuliye serbesttir. (~ ı, 
Dişi Zaro ağa. Bütün dünyada misli · ~ 

Oteller: 75 • 500 kuruı O A N T İ K ('~" 
olmıyan Bursalı!!r insan kitabesi ,;~ 

ahlak taraftarı mısınız? ~~'. YEMEKLER : Tahlıdot ( Sabah • Öğle • Ak· 
======= ıam ) 225 • 450 kurut 
3 ü 1cii sınıf otellerde yemek mecburi değildir. 

Banyolar : 50 • 75 • ıoo kuruı. 

V •• t} • • 1 inci 30 kuru,ı apur ucre erı. 21nci 20 kuruı 

Her türlü malümat YAL OV Ada Müdlrlyete 
latanbulda Seyrlıefain Müdiriyet kalemine 

müracaat. Telefon · Beyoğlu • 17 45 

Üsküdar 
büyük 

Kısıklıda namdar 
Çamlıca tepesinde 

Safa Gazinosu 
Denizden bin metre yülısekte aandaliyede istirahat eder

ken dürbünsüz Adalar, Alemdağı, Boğaz"çf, Rumeli ciheti, 
lstanbulun bllümum ve Y •ıilköye kadar hayretler verici do
yulmaz manzaralar, temiz hava, Tomrukağa ve Büyükçamlıca 
memba suları her nevi meırubat, müıkirat, envai mezeler .. • • • 

Muhterem müşterilerimizin her husuta ıstıra-
hati temin edilmiştir. 

Y afmur icabında mahfuz mahaller 
t"prif her zam<ın celbeder. 

vardır. Bir kere 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 

6ıncı Keşide 11 Temmuz 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
200, 000 liradır 

Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 
15,000, 10.000 Liralık ikramiyeler ve 
100.000 Liralık Bir Mükafat Vardır. 

~ 
TAVİL ZADE VAPURLAR! 

MUNTAZAM AYVALIK Poıta11 

.... :a!u~u ~e~ !e!. ~ oembe 17 de Sir

keciden hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Kuçü1<kuyu, Altın
oluk, Edremit, Burhaniye ve 
Ayvalığa azimet ve avdet 
edecektir. 

Yolcu bileti vapu~dıı da ve· 
rilir. Adres: Yemlıte Tavil· 
zade biraderler. Tele. fst: 2210 

Şile A•liye hakimliğinden : 
{:ilenin ô~eyle karyealnden 
Hasan kansı Hanife Hanımın 
kocası karlyei mezküredcn lb· 
rahim oğlu Hasan aleyhine 
ikame eylediği fe3hi nikah da· 
vaıının ikametgahı meçhul ol
masından naıt ilanen tebligat 
ifa ve yevmi muhakeme g .ı nün· 
de icabet etmemesine b.naen 
cari muhakemede gıyap kara· • 
rının tebliğine k rar verilmit 
olduğundan tarihi ilandan iti· 
haren 8 gün zarfında kararı 
mezkür aleyhine itiraz etmedi· 
ği ve yevmi muallak muhake· 
me olan 30·6-931 ıalı günü 
aaat 10 da Şile Asliye Hukuk 
m•hkeıneıine gelmediği tak· 
dirde hakkında gıyaben muha· 
keme icra kılınacağı ve vakı· 
aları kabul etmı 1 addo!unaca• 
ğı i!An olunur. 

İstanbul Asliye mahkemesi 
3 üncü hukuk dairesinden : 
Anesti Efendi taratından Feri· 
köyünde Kuyulubağ ön ıoka· 
ğında 8 No.lu h nede mukim 
iken halen ikametgahı me{hul 
bulunan Hadam Hiriaonun 
aleyhine ikame olunan bo~an· 
ma davasının gıyaben cereyan 
etmiı olan tahkikatı hitam 
bu:arak müçtemi mahkemeye 
t~vdi edilmlo olmakla muha. 
kemf'nln icrası için tayin edilen 
18 7 931 Cumarteıi günü aaat 
14 te Madam Hirisonun hazır 
bı lunma11 ilan ol•ınur. 

Daruştafaka müdüriyetin· 
den : Mektebin bir senelik 
et ve ekmeği kapalı zarf üıu
llle; odunla kok ve mangal 
kömürü ınünakasai aleniye 
suretlle mübayaa olunacaktır. 
(23 Haziran salı) günü .saat 
(16) da kararı kat'iıl verile· 
ceğlnden taliplerin o gün saat 
(14) te Nuruosmaniyede Ce
mıyeti Tedrisiyei iılii.miye mer· 
kez'ne gelmeleri. Şartnamr si 
mahalli mezkürdan her gün 
aiınabllir. 

İ tanbul 8 inci icra memur
hığuodan: Bir borcun temini 
için mahcuz ve satılmaıı mu
karrer bir adet avakaız ıinger 
dikit makıneıi 20 6 931 cu· 
mart l'si ıaat on üç buçukta 
Sandal bedesteninde satılacağı 
ilan olunur. 

Nasuhi 
Diomacunu
nu ve Safa 
ıürmesl ile 
kıl podrası· 
nı ber yerde 
arayınız 

Dr .Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada her 

gün öğleden ıonra ıaat 

(2,30 dan 5 ) e kadar lstan· 
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı huıual kabineıinde 
dahili haatalıkları muayene 
ve teda vl eder. 

Telefon: latanbul 2398 

--~Doktor 
lbrahim Zati 

Cağaloğlu • Mahmudiye 
cadJeıl Çatalçeıme ıo· 

kak No. 5. 
Her gün öğleden •OD· 

ra altıya kadar hastala· 
rını kabul eder. 

istaııbul Dördiıncü İcra 
luğundan: 

Tamamına 37100 lira kıymet tak· 
dir edilen ÜSküdar'da Umraniye kar· 
yeşinde eski yalnız sevi ve Çavuşbaşı 
çıftliği yeni tantavi ı lal it Bey so
kağıııda eski 37 mü. 1, 3, 7 numa
ra yeni 2 numaralı maa bahçe hane 
elyevm taııtavi l!alit Bey çiflliği de
melde maruf müteaddit havuzlar, 
çamlar, karkuyusu, Çamlıca suyu ve 

hane ve muhtelif ahır, arabalık vesaire 
400 dönüm erazisi ve s•.nevi 450 
lira icarla 5,5 sene tapuca müseccel 
kunturatı bulunan çiftlik crazi ve 
mebanisi 20 ·Temmuz 931 tarihinde 
Pazartesi günü saat 14 ten 16 ya 
kadar açık arttırma ile satılacak ve 
şartnamesi 4 Temmuz 31 tarihinde 
divanhaneye talik olunacaktır. Arttır

ma birincidir. Artırmaya iştirak için 
yüzde 3 teminat alınır .. !·fakları tarıu 
sicilleri ile sabit olmayan ipotek ala
caklılar ile diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla· 
nnı ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarını ilan tarihinden itiba
ren evrakı müsbitelerile bildirmeleri 
lilzımdır. Aksi halde hakl:ırı taı:ııı 
sicillcrile sabit olmayanlar satış be
delıniıı paylaşmasından hariç kalırlar 
Bilcümle müterakim vergilerle Bele
diye ve Vakıf icaresi mü~tcriyc aittir. 
Alakadarların icra ve iıas kanunıınun 
119 uncu r.uddcsi hükmüne güre 
tevkif hareket etmeleri ve daha zi
yade malumat almak isteyenlerin 
930-544 dosya numarasile İstanbul 
Dördüncü İcra Memurluğuna müra
caatları ilan olunur. 

lııanbul mahkeme! aılıye 
6 ıncı hukuk dairesinden: Emi· 
ne Şszirnent hanımın kocası 
olup Çııpada Lutuf paıa ma· 
hailesi türbe ıokağınd ı 44 
No. lı hanede mukim Hasan 
Hılmı efendi aleyhine ikame 
eylediği boıanma da vasınl:lan 
do!ayı vermlı olduğu arzuhali 
üzerine ledeıtaharri mumalley· 
hın ikametgahının meçhul bu· 
lunması hııselılle bu baptaki 
da va arzuhalı suretinin kendi· 
sine teblığ •dilmediği müba
firin tahıiyea nden anla11lmıı 
ve buna mebni ilanen teb
lığat lcra11 karargir olmuı 
o'duğundan mahkeme divan 
hanesine talik edilen mezkür 
arzuhal suretine tarihi ilandan 
itibaren on beo gün 2arfında 
cevap verilmediği ve yevmi 
tahkikat olarak tayin olunan 
16 7 931 PPrıembe günü uat 
13 buçukta lıtanbul aıllye 6 ıncı 
hukuk muhakeml'linde isbalı 
vücut edilm•dij!i takdtirde 
bu husuıa alt da"a tahk.ka· 
tının gıyaben icra edl'eceği 

rr.a'üm olmak üzere keyfiyet 
ilan olunar. 

Cinsi 
DoktoT Abdullah Cevdet Beyin bütün memleketi 11~ 

alakadar eden münakaşa(arı ·~~ 

İstanbu~ plajlarında insan yiyen l{uyular ~\, 

33 yaşına düşen bir kadının 
Büyük ve tanınmış 

riyatı ruhiye celsesi. 
zevatın iştirak ettiği bir tahar

T afat Pş. neler haber veriyor? 

Kuyruklu • 
ınsan 

Kadın vücutlarındaki esrar • Kudurmuo: Zabıta romanı • lnıanlaımıı nebatlu • 
Mahrem ıahife. 

Çocuk gazetesi, mektepli gazetesi muhabirlermizin isimleri. 

400 mükafat ilan ediyoruz 
Tel oyunları- Maceralar 

Muhabirlerimizin sahifesi 
Resimler ve yazılar 

Parmak izlerinden haleti ruhiye keşfi cevapları 
~~~~~ .... ~~~~~ 

• 
Istanbul altındaki defineler 932 Haziranının 

16 ıncı günü meydana çıkıyor 
Tefrikalar, HikAyeler, bol Resimler 

ve renkli kap . Dört Yenk ,:~ 
~~/ 

Nefis 

~~:; .. ~">. ~ +,<-"> .... ~ .. ~ : .. ~.~""' ·-..: ... l':-~."i>'- ~' 
latan bul Beılncl icı a d ıi· ı 1 ~~ 

resinden: Sadiye hanımın Pa-

kize hanım zimmetinde mü· 
tebaki alacağı olan paranın 

temini için mahcuz ve para· 
ya çevrilme•ine karar veril· 

mi§ ve artırmaya konulmuı 
iken 150 liranın verilmesi ve 
mütPbaki • paranın da verile· 
ceği taahhüt edilmesi üzerine 
arttırması eeriye bırakılan 

Emlrganda atik muvakkit· 
hane cedit mektebi rüıdiye 

muvakkithane fırın sokağında 
13 ve 15 numaralı ve 780 lira 
kıymetinde bili.hava bir bap 
kahve dükkanı taahhüdün 

ifa edilmemesine ınebni yine 
açık arttırmaya çıkarılmııtır. 

Açık arttırması Temmuzun 2.0 
inci pazartesi günü ıaat 14 
ten 16 ya kadar dalrem'zde 

icra edileçeğlnden müoteri 
olanların 78 lıra pey akçeıile 

yevm ve ıaati mezkurdr dai· 
remize müracaat etmeleri ve 
oartnameyi görmek latiyenle
rln 9 Temmuzdım itibaren 
görebilecekleri ve fazla ma
lumat alabllacekleri ilan olu-
nur. 

... 

okkası 100 
kuruştur 

Artık yemeklerde, saJotatardH, tatlılarda, pildvda, ha\'yarda ve bilhassa 
mBJOn .z de Hasan zestin~· ağı isfinıal edlnf7. Çünkü pek sAf ve holis tlr. Şer
bet gibi tatlıdır. llamiziyeli yoktur. Bakk Hardan aldıgmız fiat:nn dab.ı ucuz
dur. Mahlut y•glardan tevakki etmek lılzundır. Tereı·agı yerine Hasan zeııin
yağı istimal eylemek kdrı akıldır. 

Bilhas.a içmek surclile Hasan zeytinyağını doktorlar tavsiye etmekled'rler. 
Kun1, taş böbrek ve bilha!=!S:l karaciğer, safra, sarılık h.ıstılıklarınc:a bol bol 
Hasan zeılinya&ı içiniz. Kiloluk şişeler 80, bir ve beş ve daha büyük tenekeler 
de sefi okkası 100 kuruşhır. Hasan Ecza deposu. To;::tancılara tenzl1At. 

Dr. Hayri Ömer 
Aiınanya Emrazı cil-

diye ve zühreviye cemi· 
yeti azasından Beyoğlu 
Ağacami karşı 11ra11nda 
133 No. öğleden sönra mü· 

ı racaat. T "'f'fon: 3586 

Doktor Agop Essayan 
Langa 

Hergün 
cami •okak No16 

hastalarını kabul 
ve tedavi eder. 

17 Haziran 1931 = Hızı• 43 = Çarşamba = 
Arabi 

30Muharrem -Vakit- Euınt 

CVKıt S. IJ. --
6 42 
4 32 
8 32 

kşam 12 12 
Yatsı 2 3 

ı lmsAk 6 24 

Rumi 
4 Har.ir:ın 

Vakll-V oaıt 

bkal 

Sabah 25 
Öğle 12 14 
ikindi 16 15 
Akşam 19 43 
Yatsı 21 46 
imsak 2 7 

Mesuı müdür l'e mümess.1 

Bürha.~ctlin Ali 


