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8mer Rıza 

• • Nişantaşmın Muradiye mahal
lestııde fabrikatör Haşim Beylin 
evinden çıkarak yüze ya.irin ev 
ve d11ICkAru birkaç saat içinde 
yok eden son yangın hadisesini blitiin 
tefnruatile tetıkik ettik. Bu tetkikat
tan hasıl ettiğimiz kanaat şudur: 
Nişantaşı civarmdaki. birkaç mahal· 

lenin maruz kaldığı felaketten ders 
ıriarak şimdiden harekete geçilmezse 
bütün Istanbulun ahşam evlerden mü· 
rekkep o1an mahalleleri argeç, fakat 
mutlaka ayni akibete uğrıyaeaktır. 
Ve her büyük yangmdan sonra "Kah
rolsun terkos! Ne yapalım, susuzluk!,, 
denecektir. 

Heyet reisi diyor ki : " Tllrldyeyl hariçte 
bırakan blrteşkllAta beynelmilel denemez" 

On dokuz asırdan beri 
yanlış anlaşılan bir söz 

PekıilA tenkos kahrolsun. Fakat a
caba terkostan başka. bu işte mes'ul 
olanlar yoık mudur? 

Hakikatler ne kadar acı olursa ol
sun, doğru yolu butmak için onlar.ı 

olduğu gibi görmeğe mecburuz. Ak· 
si takdirde daima yanlış hareket et· 
miş oluruz. 

Bahsimizi tenvir edebilmek i.çin her 
ıeyden evel (yangında su vardı!) (Ha: 
yır su yoktu!) şeklinde lstanbul bele.dı 
yesi ve etf aiye heyeti ile terkos su şır
kcrti arasında bir türlü halledilemiyen 
mütenakız iddiaların mahiyetini bi
raz izah edelim. Terkos şirketi su 
var iddiası ile ne demek istiyor? Su 
yOktu dediği vakit ne mana murat e
diyor? Sonra İstanbul belediyesi ve 
şehir etfaiye heyeti su yok şikayeti 
ile nasıl bir :vaziyet ifade etmiş olu
yor? lki taraf arasındaki bu ifade 
farkmı bilmedikçe yangınlarda su me
selesinin mahiyetini anlamak mümkün 
d!ğildir. 

Bir kere terkos şirketi lstanbulun 
Beyoğlu cihetinde mahdut bir mıntaka 
~ bfr au imtiyazı almıı Tesfsatını 
bu mahdut mıırtakanm ihtTyacına gire 
JılPıDIJ. Fakat bil!hara ayni tesfsat 
ile lstanbul cihetine de su vermeğe baş 
lanmış. Zaman geçtikçe lıalkın ihtiyacı, 
bu ihtiyaç nispetinde müşterileri a:ı
mış. Terkos su tesisa.tın_m · her .~~n 
J.stanbula getirdiği su m1ktan bi~t~n 
bu mijşterileri memnun etmekten acız 

kalmış. . . 
Bunun içindir ki terkos şırketi bazı 

mahallere günün muayyen saatlerinde 
münavebe ile su veriyor. Müşterile· 
rliıl idare etmek için başka çare bula· 
mıyor. Şayet bu münawbe usulü ne
ticesinde her hangi bir mahalleye su 
verilmediği bir saatte yangın . zuhur 
edeook olursa tabü yangını söndür~t;k 
Jçln giden etfai~ orada bir damla su 
bulamıyor? Su bulunmayınca da ateş 
a13.rbi1diğine gidiyor 1 

Heyet azası vapurdan çıktlldan aonre 
Dün Romanya vapurile ıeh· -_,.......--"""':""'~ 

rimize beynelmilel iş ve meslek r 
kadınlığı birliği azasından yirmi l 
Amerikalı kadıo gelmiştir. 

Gelenler arasında birliğin re
isi ve Amerikamn maruf avu
katlarından Mis Lena Flips 
birliğin neşrettiği gazetenin baı 
muharriri Mis Helen ve doktor, 
avukat operatör, mühendis 
kadınlar bulunmaktadır. 

Heyet azasından gazeteci Mis 
Helen diln kendisile görüien 
bir muhaJ'iirimize demiım ki: 

- Dllnyanm muhtelif mem
leketlerine mensup iş ve meslek 
kadınları arasında tesanllt temin 
etmek ve onlarla tanışmak ga
yesile müteaddit seyahatler yap
tık. 

1928 ve 1929 senelerinde 14 
Avrupa memleketinde yaptığı
mız propaganda seyahatleri sa
yesinde geçen sene Cenevrede 
beynelmilel bir kadın birliği 
kongı:esi toplamıya muvaffak ol
duk. Bu. kongrede 16 muhtelif 
milleti temsil eden 300 mürah
has bulundu. ilk senelik kon
gremizde Viyanada toplandı. 

bilfiil çahşin kadınlarla tanışmak 
ye burada ayni gayeyi takip 
eden bir teşkilit J'Bpmak isti· 
yoruz. Çünkil Türkiyeyi hariçte 
bırakan bir teşkilata beynelmi
lel denemiyeceği kanaatindeyiz.,, 

Gelen heyet, iş hayatında ça· 
bşan hanımlarımızla tanışmak 
için bir çay ziyafesi tertip ede
cektir. 

irşat heyetleri 

"Kayserin hakkını Kaysere, Allahın hak· 
kını Allaha veriniz ! ,, ne demektir 

Mesih olduğunu söyliyen bu su- istediğini meydana çr.karmak için ge
retle hükümdarlığa tama eden v~ he- len bu casuslar ona şu suali sormuş· 
nüz taraftarları ve yardmıeıları bu ]ardı: 
lunıruyan bir adamın maksadım giz Vali Kaponyosun devrinden, yani 
liyerek hareket etmesi kadar tabii bir altı senesinden beri yahudiler ara .. 
şey olamaz. smdan çıkan Juda, yahudilerin R°" 

lsa, hem harict düşmanlar- maJıJara vergi verilmemelerini tavsiye 
dan, hem dahili muhaliflerden sa- ediyordu. Acaba k-endisi bu mesele 
kınaca.k ve korunacaktı, Onun için hakkında ne düşünmekte idi?!" 
kendisi maksadını ancak mecazi ta- Casuslar lsarun bu mesele hakkıiı. 
birler ve temsilt hareketlerle ifade· da vereceği cevaba göre onu muha.. 
ye çalışıyor ve bu suretle hasımla- keme edecekler ve maksadını anlıya.. 
nrun onu tecrim etmelerine, yahut caklardı. . 
d'üşmanlannm onun aleyhinde şiddet Fakat lsa casuslara açık bir ce· 
li ithamlarda bulunmalarına imkan vap vermetken çekindi. Böyle bir ce
bıraknuyOrdu. vap onun iç yüzünü meydana vurur: 

lsa, bu şeldlde hareket etmemiş ol ve onun siyasi maksatlannr anlatırdr. 
saydı, onun har-eketi siiratle bastın- Onun ıçın Isa yan açık, 
br ve imha edilirdi. yan kapalı bir cevap vermeyi tercin 

Onun için İsa son derece ketum etti, Onun verdiği cevap, gerçi casus 
davranıyor ve daima remzt lisan ile ları. iğfal etmemiş, fakat lsanm bü· 
konuşarak asıl maksadını örtmeğe ça· tün müfessirlerini asırlarca şaşırtmış 
lişıYQrda. ve yanıltmıştı. 

Buna rağmen !sanın vaziyeti lsanın verdiği cevap, kayserin 
hakkında hük1lmete bir takım jurnal- hakkını kaysere, Allahın hakkını 
tar verilmiş olduğundan hükumet A11aha vermekten ibaretti. 
ona. karşı bir takım casuslar gönder- tsanın bu cevabından, onun JW. 
mfştL ma hükiimetine (inkiyadı) hatta her 

1sa bunlara karşı da son derece dünyevi hükO.mete boyun iğme:ri tav 
ketum davranmağa ve onların maksa- siye ettiği anlaşılıyordu. Bu cevaba 
dnu an1amamalannı temine çalışnnş- göre, bir. hükumet ne kadar zalim 
tr. n c~bbar olsun, ona, bilakaydü şart 

(!sa) yı anlamak ve ne yapmak (L-Qtfen sayıfayr çeviriniz) 

a k hraman arı 
Dttn sabah şehrlnıizden ltalyaya hareket 

ettiler, oradan Amerlkaya gidecekler 
Mlsaffrlerlmlz diyorlar ki ı " Bize gösterilen bUyUk allkaya 
teşekkUr için kellme bulamıyoruz. TUrklyeyl ve TUrk 

clv..,...ertlHUnl timrUmUz oldukça unutmıyacaıız ... 

Böyle bir vaziyette (Kahrolsun ter
kos ! ) feryadı ayuka çıkryor. Terk~ 
şirketi de (Ben ne yapayım tesisat .k~
f 1 değil. Bu tesisatı ikmal etmek -~çın 
büyük sermayeler sarfı lazım. Huku
ınet ile imtiyazın temdidi meselesi hal· 
ledilmedikçe ne yapabilirim?) diyor. 

Fa.kat Nişantaşı yangınında iş .bu 
§ekilde değildi. Etfaiye yangın yerıne 
vardığı zaman terkos mnslukların~a 
su vardı.. Bununla beraber bu su ıle 

Şimdi balkanlarda bir seyahat 
yapıyoruz. Istanbuldan evvel 
Bükreşe gitmiştik. Oradan bazı 
arkadaşlarımız başka memleket
lere gitmek üzere bizden ayrıl
dılar. 

Burada 3 gün kaldıktan sonra 
perşembe günü Pireye hareket 

Köylerde çok faydalı 
~ler gördtiler 

(Alt tarııft 4 üncü sayıfamızdıı) 

.A{e/uHe.t AsUH 

edeceğiz.,, 
Beynelmilel birlik ve heyetin 

reiıi Mis FJips de demiştir ki: 
T~rkiyede iş hayatında 

. .. 

Yeni bUyUk etfalye maklnelerl eski sokak hortiımlar1ndan 
•11 beklerse ? ... 

K8v11Uer arasında 

Kadınlar birliğinin köylere gi· 
den irşat heyetleri döndüler. 
Heyetlerin köylerde yaptığı iş· 

lere ait tafsilat 4 ilncü sayıfa

mudadır. 

Muhterem mlsaflrlerlmlz hareketlerinden biraz evvel 
Nevyorktan bir uçuşta buraya ge- rethane l!rkaru, vali muavini Fazlı, 

len .Amerika tayyarecileri Mr. Board- kolordu kumandanı Şükrü Nam Paşa 
man ve Mr. Polando on iki günlük bir namına yaveri Hüsnü, tayyare ctmi
misaflirlikten sonra dün sabah altıya yeti reisi Hasan Fehmi, hava miifre. 
doğru ltalyaya hareket ettiler. Hava zesi kumandanı Zekeriyi'! beyler, po.. 
kahramanlarını teşyi için , hareket lis erıkinr rn tayyare zabitlerimiz bu. 
saati pek erken olmasına rağmen Yeşil lunuyorlardı. Misafirler meydana gel 
köy meydanrna oldukça kalabalık top- dikleri zaman alkrşlarla selamlandı
IanJDiştı. Tayyare akşamdan hangar- Iar. Sonra hava vaziyeti hakkıılda 
dan çıkarılmış ve meydanda muhda.- ki raporu görerek seyahat rotalarım 
za altına alınmıştı. Tayyareciler Sof· tanzim ettiler. Tanareciler ceket ye
ya, Belgrat ve şimaU İtalya yoJile rine birer yün yelek giymişler, boyun
Ceneveye uçacaklardı. Halbuki ltal- !arına da birer mendil bağlamışlard 
yadan dün sabalt 4 buçukta gelen bir Yanlarmda ufak bir bavul veya b; 
tel!rafta: . . . paket .bile yoktu. Misafirler takdim 

Italyanın şımal cihetlen ka?Jalr merasımi bittikten sonr t 1 · . y a ayyare en· 
ve bırçok yerlerde yagmur vardır. Ce· ne "ıktıla.r ve tayya e · ·· 

1 • :r r yı guze ce mua-
nubi İtalya ve Yunanıstan liavast a- yene ettiler Bu s d k d"l . 

.. . · ıra a en ı erıne 
çıktır. ,, cumlelerı vardı. Tayyare· cemiyetı' taraf d ·k· ... ı 

B .. · h t ı s 1:ı ın an ı ı guze 
unun uzerıne seya a yo u e "' buket verildi. B d E 1 N i 

ik B d · · c l k d ~. u ara a me ur 
~ .' . ren ızı ve en~1va 

0 ara . e~ış ve Pervin Kıtni isimlerinde iki hanım-
tirılmıştir. TayyareC1 er ve teşyıltrın- da ip k b' 1, d 

1 
. 

b h ı.:;. y e ır AOr on a tayyareye bır 
de bulunan zevat sa a U\:şe dogru mavı· bon k b yl k b bi 

· k'. l · ı d' "'" cu ag ıyara unun r YeşıJ oye ge mış er ır. U\:lenler ara- a , .. ~ 
d Am ik f .. M G naneye gore ugur sayıldığını söyle. 

sın a er a se ırı r. rew, sefa· d'I 
.. i~ 

ret_ m~pn Mr. Şov ye diğer sefa. (Alt tarafı 4 üncü sııyıfa~ 
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itaate-- icap ederdL Böyle bir hü lar bunu bildikleri için ıearln olma 1 ~ o N H A B I::::" R L cu··mhurı·yet refı•kı·. 
k6mete kartı İ•'9• ıtaek caiz Te fa, yahut deve, at ve 1&lre aahibi ol ~ ~ E R 
•ttru defi.idi. mafa tama etmezler. Ea dz1 ücret M • J Jd d ? 

l1anın - sözü, onun arzından onle.rı memnun etmeje klfkHr. (1) Harcrahlar ezarlıklar mız nası a an •• 
çıktılı ._man ae onan müritleri ve Bu beyanattan çöldeki san'at M· · 
taraftarlan, ne de Roma hUkOmetinin hiplerlnbt, yaptıtdan İf mukabilinde Maliye vekAJetl mlk- Nizamname mer'iyet cu.mhuriyet refUdm~z evelki siln 
eaanlan tarafıad•n yaaht anlatıl· . nttkl iktff tt&ı . t l t it ttl Maarıf vetdlf Eaat bey ılı ınöllkat tek 
mUDJftı. Fakat ba eöz billhare ce- I~ e , a. e en anlatılı· 8r 8ft esp e mevkllne girdi Unde nefretmiş oldutu yanltf bir ha. 
nriyetf ıalalla te,ebbUs etmek istiyenle '70'!· Bu 11&aat Ahiplermin malik 01 Ankara, 9 (Telefon) - Mali· Ankara 9, (f elefon)- Yeni me- vadf.Sln sebebini dünkü nu.ıaa-•a 

• 2.-u.. diki'l · 1 k 1 dukJarr şeyler, IOn derece mahdut rl ki i i izah •de~ ... n a..;ıı·ad••larımızdan birini rın --• ınıt ve aşı maz, yı ı d•ı k .. ' t• • '-~ h k za ı ar n ıamnamea bugiln ~ Q\~ nı. ·~ 
ı bi . t "'il t •,tL Bflt" oldufundan kea ı eri rahat ve hanr ye ve aıe ı yeaı uarcıra a• allkadar eden bir ithamda bulunu-

:~m r :.:ı:d:rıar :.111~llm h8kU:. içinde yatıyorlar. Buna mukabil M- nuaunun izabaametini hazırla- reamt ceride de neıreclilmiftir. yor. (Vakıt) muharrirlerinden biri 
metler leanın bu ıöllerine dayana· dniler, bütün vakitlerini bafka ka'bi· mıftır. Baaa gare, memurlar tren Nilamaameye gire Evkafa ile (Milliyet) refikimize meD8Up dil•r 
l'M her •lah llarelrettnf bofayortardı. lelerin yapuına ujramaldaa korka ve vapur mevkilerine tekablll ait tapulu, taputuz biltlln me.. bir muharririn fena bir azültk ile 
Çünkü ll!l&nın bu sözleri onun dtinye- rak ge~lrirler. Bu e&naflar itit iş ıarlıklar ve metrUk kabristanlar kendi arkada9Jar1nı aldatmıı oldalda· 
vt hWnbnetler tarafından irtikAp ola mukabilinde aldıldt.rı hunna He Jkti- etmek ilıerı llç dereceye ayn!• 'belediyelere intikal etmektedir. rmı, bu suretle Ctimhurfyete a.ml11z 
natak her zulml ceberutu mqru fa lffrler. Bafil• bllt bu•lar ayni m11br. Mezarlıkların etrafı en apğı iki bfr haberin glrmaine eeMp nrdikle· 
görd8tünü ifacte eden şekilde tefsir vaziyettedirler. Aall ma&fl 45 liradan yuka· metre duvarla çemlmiı olacak· rlni liyl8yor. Refldmizin ba netrlra
olunmu,uı. O halde, · eeyyar bir diilıer olan n olanlara birinci mevki, 45 il· br. tı üzerine meseleyi tahilk ettik. Vuıl 

Ba t.ef.tr tamamile yanh,tı w taanın, esas itibarile, para11 reddet k el k Mezarlıklara aeniı yollar açı.. olduiumuz neticeyi buraya kaydediro 
lnnın mabadı bu değildi. meslnde, ha.yret edilec~ bir t•Y yok· raya a ar olanlara i inci mev· • ruz: 

ı.., par&11z. pulsuz bf r adam· tu. Onun nuarıada bil tin hizmetler, ki. kolcu, naabafir ve aair~ye de lacak Ye seı.- •z olan •t•ç· (MfJJiyet refildmzf in bf r mu-
dı. Onan kayaer hUk6metine idene- muhabbet eeTkile yapılıyor, ve onun 0~8nc8 mevki bilet llcreti veri- lar clildlecektir. Çiçekte dikile.. harrfri ile muharrirlerimiıJden bi· 
ceık bir bercu, verilecek bir vergi8i için bu.nJar mukabilinde karın toklu· lecektit. bilir. rl iki gtln eni hutaef bir me-
yoktu. Onan bütün müritleri ve taraf iu ile iktlf• etmek icap ediyordu. Meaırlıklarda ana •d•n aile selenin tahkiki ile meecul olmuılar. 
tatlan da ayni nıiyette idiler. Banlan anlaclıldaa BOnra laanın Oeretli de9ld ajtalmafbıt YUI· ler bedeli mukabDlatle aumi l11tanbula ,elecek olan Maarif vekili 

Bunuft •bebi ne idi? Neden para hakkında söyledikleri llzltrf an taı.rla ..,...t eden mlfettifle- tS metre •arabbaı yer llank Esat beyi görmek nrffeeinf sabahtan 
. lsanm parut yoktu l'e kendisi eon de lamak kola1laf1r. rla idi•*- b ..... JO lnanıtu aile mewbla '*pabllee.ldihlir. almış oldukian halde Haydarpapya 

rece yobaldu?. laya sire parayı seven, l'e Al· k ..uıa Ancak baaJar için IÖlt mecl»u- «'dememişler. Her ikisi de C6mhurl· 
Acaba kudtli haftalarca it bula- lahın düşmanı olan hnperatorun res ıttaem• tattile • m n ri1•tl vai'Clat. yet rfffldmizln Celil bey .18mlnde bir 

mamak yilsflnden elinde, avucunda mini muhtevi paralan ta9ryan ve tal&rlt etll•lftlr. A,nca l>eher Her: m•••• btt ADect.b az muharririne sormuılar. Bat beyin 
kalan her -Ti harcetmlt vt bundan 40 kullananlar; fmperatora verri ver· ........ Jsllo .. tre ........ 30 - razetecllere bir §eY siyleylp .ayl~me· 

:ır- " ol-·--1- .......... a-••-k kemik· dftfni Htrenmek t.temfıler. 
la)·ı paruız mı kalmıt bulunuyordu? ıntltle mUkeHeıtirler. Çllnktl h11 te- k.,.. Ü ha•maH,. ... dl _...._ .....,. ~· 

Ba .ualı~n ctvabını vermek k""- kilde para taııyan n kuHananlir, ler ve balnye aaldecliWikten ıon· Celll bey (Va.kıt) ve (Mtlllytt) e 
ııı:"u ..- Ttriieceldir. L- ı ..-- ...a n.ı b. mensup arkadaf)arına yardım etmlye-

1•.,dır. Allah yolundan çı.kmı§t ve imperato- ra INnl,. JeD .. -.... •••111• ı· • O tli _.,. b t 1 LtJ bilirdi. (Bm bu işte mtfCUl olmadım.) 
ı 1 a nln L-bi run esaretine ılrmitlerdir. ere ••lflwıann .. ,. a ecea r. di bili dl F 
sanın parasız o m sı HUııı:" , o- • . • Ô ye r · akat o öyle yapmamıf. 

.an --·ıı ka'-aja aı.:me•..-.......afdir. Fakat ba ıle müritleri ııbı kay· m11rafl aldıklan tlcretin bareme illerin yıkamlmuı, lrefeelen· -·- .- ~ Arkadatlarma (Maarif Tekfll burun 
Mr1erin pa.ruını lıltihkar eden ve bil- & t tt M. el a.:......:-.d lbetİ, aaldi ..amtllaı eıi munha-Çtinktl paruıı, paleuz Y•tamak, kut- ın . t 1 1 h ö 1 •.ı. g re u u... ereee -... • .... ıelmedL) demiıt ve buada ıarar etınif. 
un para sıs em n or r ren :hmn •••ı bele·u e 'tti 

,,. bir adam olmanın ilk prtı idi. 
1 

k · L...... bo 
1 

tesviye edilecektir. - n uıy Y• 81 r. BHAhara VaJut ve MiJliyet inaharrlr· 
arın a)"86re zerre A&U&r rç an Mezarlaldan ziyaret ,Onleri de teri Esat beyin aeldiiLnl t.Talk et. 

O zamanın kutef adamlan, para ytiıli ~... .,... 1 u•tu bo 1 ... 1 Sermaytllhaia Dllfiadan fada• 
,.ac 1 .. k · ı h ı Yvuu. nun ann "" " rç an, A belediyece tayin edilec~ktir. m••ter. Ve a~ad*•)arının ke- ... ilerine avnnem it n gonneme ıç n er teY 1 h id' ç ·· kil b 1 ka ı Lai.L..iıt..-.-a... it ..... __ •- "'il •~ ~ .... 
,..pmrt adamlardı. a a ı. un an arın n an, ıı ........... '* u.... muwıHSe yalan eöyledffine hükmeylmtlfler. Bu 

1 ta kl d tanlan, fikirleri n llÖılerı, itleri \'e •• banka ......._. ela hu Tftrk - Hulgar na bir azizlikle mukabeled• balan-
• para tımama a ve para an her §'eyleri münllaaıran Allaha aittir. 

azaJdatmakla EMenler gibi llareket et O halde 4'a)'lel"ln hakkını ka,_. taltl olacaldard1r. Bir Bul .. r 9ueteal .. ~•nı mat ı.temitler. Maarif nkflf EAt 
mittir. Emenler, para kullanmadık re veriniz!,. demekten maksat ne Wif DeYltt• alt ......_..,, Yill· dlkk8t bir lllllk•I• ne.,..W beye atfen refikimizin nqrettltt ha-
tan bqıka pbel mülkiye~ de tanımaz. lanın bu sizden muradı fU idi: yeti•• beledl1elet imtiyaalı tir- Sof ya, 8 (A.A.) - Doktor latroıof beri yazarak telefonla Celil ~ .ay. 
tardı. 11& da oalar ıibı hareket et- "Şeytandan f arürz olan kayeerin pa- Sof yada inti§Ar eden Mlnoviç gazete- lemlfler. "Sen bize Maarif nkllf ı•l· 
tikten ba""' müritlerini de para kul· raannı onun bofazrna tıka11n1z. O pa keti.re alt veya bunlar tarafua· sinde yUk11ek mahafildMı mülhem ola m-edl eledin. Halbuki gelmijtfr. , Şu 
lanmaJdan meatder Ye onlara bir irim· ranın ytikUnden kurtulunuz, onun e- dan ,,ısıralaamlf Yeuitle Yeyahut rak Tttrk-Bulgar dostluğu hakkında sözleri dt slSylemlftlr,, demltler. 
•eden para almamayı taftiye ederdL Mretinden kendinizi halls ediniz ,.. paso Ue MJahat eden memur· ne§rettlii bir makalede TUı1dUfe kar- Görülüyor ki Celll bey iptida arka 
O,a rlre yapıı.cak her hbmet maka- kendinizi Altahtn hlmneıine hured• lara HJabat J•Ymiytai YetUme- fi çok hararetli bir lisan kullanarak daıtannı aldatmak istemi~ ınuvaf. 
bi inde alınacak mllıkifat, kan• do- bHeeek hale seliniz. dlror ki: ~ f~ olama11ıt. onlar tara(lt.Mf ayal 
' ,ru1m .. nda.n !baretti. Bir itçlnin Çilnkü, lsa.nın "dedifi gibi "Bir yecelctlr. :-rtlrk!er n BaJtKl'n-1mafeaUeri c~ ltfr 11uıı..t.t1 • ..-.-ıuJlt+ , • ..,. 
;raptıtı it mukabılhıde biitün J.tlhka- k' ik ' f d' k lluk ed y Seyahatte aile ••alı, bel:*- miifterek, peikol<>jileri müıterek iki kıa Cümhuriyet muharririnin rötdiliü 
kı, karnının doyarulmuı ldL lsa, bu ımee 1 e en ıye u tmeı. a alhl için me•Ul"lhl alcbia yol kardet millettir. Her iki millet de yek mukabele neticeainde mutuarnr olan 
nu açık~ anlatır n "bir lftlnla 18tfh balı edj,p dilerinl .e.ıyecek, yAhut dlferfnl aramak ve hadtsatrn zarure-. yalnıı keıultal deflldlr. AJ"llf a .. ada 
kaJn rıduında.n ibarettir,, der. birine mülizeıMt edip dlferini tahkir murafmm cllrtt• Wri •• yev• ti ile nihayet birbirlerine yakl&flllak 11Mn1111p oldutu razetedlr. Bu itibar 

•-- '""'-d d .111. h t edecektir. Hem Allaha 1lem de paraya -•, • ......._ il_.• Lt-ıdlr ;.__ı 1 b 1 akl rd · .uwanın ,,.... ı 1&f& 15 • Te er na· ... ma "• uan • çar_.n u ac a ır.,, Ilı tetMüf etmemek mlmtdln cletfld'lr. 
fa telidnatta bulundaiu muhit. yani kuUak edemeıainlz,, Para Allaha r&• Fakat f11JlG da nuan dikkate almak 
çil, l>•rtl• bile ayni pralt da.fN:lin- kip albiıdlr. Ve ~Na feaalıldamt saltanata rlrıneti idi. tlunamaılardı. ttzundır kf Cfhnllarlyet maharrfri 
de 1*t110r n ayni ttlllddlerl muhafa mtnbaı ve dünyevf aaıtaaatlann es&· laanın kendfai ve arkadaştan, lsanm telklnatı yaphfı azizlikte muvaffak ol•ydı ne-
• ediyor. udır. paruıı, puı.u 1ap•akla, ka.,..re Yahya, yahudllerin kendi terlat- tfced~ hem (aVkıt), hem (Mil-

.ARI .. ,.,..ı.ıar bana ıa fllıHdı 111&, kaJMriıt hakkım ka~ ve bir teY vermek veya bir borç öefemek· terine ıon derec sadik oldukları w ~ U:ret mutaıamr olaeaktı. 
anlatıyorlar: rinız dım9kle unere ,.,qı ftl'i.me- ta u:&&k kalmıtlardı. Fakat AH•· na tamanüle riayet ettikleri zaman, Biz bu aözlerl .&ylertten (Vakıt) n 

"ÇiHdeld fakirlik, ya Hatlyart, ılni, ""Y.'.~ Jıllk~wetbai: t.~ınm~Sı· hın dU,maaı o&an kanerfn hhuaetin· Metihin geleeelint teb§tr etmişti. İ&a· (Milliyet) muharrlrlerlnln ktndlltrlni 
1ahut ıztırartcllr. Faldrlltl ihtl1ar e- :~=e~~~n ':::nroıkab:l !~= ~~ dt kalacakf bu ftyt&nın paraamı tap nın me.ihiy~ lddiulle meydana çıktr· aldatmak tfşebbüaUndı bulunan C•lll 
dft'tlir, maltız. mUlbfls 1atarlar. l'İÇ etlbl7ordu. Blllldts t.aaın hıchfl; yacek olan adamlar ona eıir olmanın fı uman vaziyet bu mı.rkezde defl1~i. beye kartı yaptıkları mukabele tarzını 
Blltlin un'at aahlplıerl blylıdlrltr. herk-' b damruıaı tafrJan bed imi ödi klerdL B Fakat Yahyanın. akünü yerine getır· ula hot ılrmUroruz. Yalnı& bu ifln 
Bunlar, 1alaız kann toldata pam n JMr k rl laf et e yece u naret "ı mek J(in bir ıürii bid'atlerl kaldrnaak içiadı bJru da mauret JIGktuı bu-
1111• htr iti Te her hlmıetl ifa ıder· hıtr mal ... teeerrlt, ·~-~. llD ıilletl kabul edenler, laanın tesis et ve halkı bu bid'atlerin yükUn••n kur· lunduiun• i---r•t etmek IMi1onz. 

ft taWlyetln._ tebtrrl .....-a n o- t"' hU f 11 i i A •-- · · .,,-ler. ıı:..en ba mahlıt f~lnde emin )'a ....... t .... tıttttl Ulhl •• rr yet em ne 1 remez n l· tarmak lbırndı. uıa bunu temın ıçin Bafkalarma çuvaldı11 aokm&k 1tt11 ... 
pm&k IPI ea mlkeamel llıorta. •~1 ••n t ııı lütan rarrt bir efendiye katıak ttml- ,u aöılui 8ÖyUiyordu: ıer iptida keadiltrlne ifa•rl .,.turma· 
n ft •O.Is olmütrr. Ba ... r. (1) W ,.,,,,,,,,. yen yeni Esrailin saltanatına kabul (Bitmedi) hdır. 

VAKiT.. Teftılkaeı ı H GtlltGm Wr ..... lia Mr ka4ını Genç mekteplinin Taldtli va• mektu&u al .. ,, dedi. Nemihal kal lenin nezaket peyda ettiiini 16-

Bl-·ı--· 1pm..mı - ..,.... • ...,alınlı ~tıis . lc&tlcün etrafınd~ dolatmuı fa delikanlıyı ıörUnce avazı çık• ren damatl~r, hizmetçiler ço- -==--U.. Wr mn olarak - wk .... 1. dıkkata celbetm~· Diler taraf· tılı kadar: "Ainanın yetitin,, diye e~lan ellennden tutarak aea• 
A ... lar ,.ı.. kaLrlana Wki tan karamuaalb 1Ut nine de S.aiye bağırdı. Çocuk bu feryadı itilince aız ıecluıa dajılclılar. Ortada 

Dalla .. .......... lml411e ••a aaklatı· Hanımın eon aamanlarclaki vazi· tabana kunet k&çb. Fakat ne ça yalnız büyük hanımla Dürdane kal 
... yor aibi yapar, tatların arasına yetini pek belenemiyordu. O, re ki mektup bahçeye atılmıt1 Nev dı. Genç kadın, elinde mektupla 

.Ulanarak onları. sizli siı1i ıözet· bu 7qta kızlan dmr devir rok· 'nihai kalfanın eline dÜflDÜf bulu- tq ~ilmit 1ibi7di. Nadict. ha· 
YAZAN lerdi. Fakat nafile! Genç mektep hJan upalılm aJAm.tlerlni, eı- d nım ııtemı.: 

"EŞAT NU~I li bir kaç kere Seniye Hanımı ki teere•U.. ıa)'et iJi tamr, on nu)'o~ ~f . k 1 ba - Ayol kızım •• Niçin yaptın 
• • laac:aklamaia tetel»büı etmit fa- ludaa •~Din w,ı. ııkı a amn ... ,~. ~ alrın. ·bunu? dedi. 

1ki ...,.dalı, tepeı.nnclen 1a· kat kız "yoo.. bale lyle teY İlle- .. ı.-..ı- n__ d • tında hanımefendı vardı. htıyar Dürd hidd h 1 . lan aletin altında zınl ::anl ter . . · ZltllklLnla etra.-..... n • tattan ~ kadın bu r•aaletin Seni yeye ait ol ~n~ et ve •ret e • 
cl•L-- k il ......... k. L! ~-- •• mem ha!,, dıye abılenmiıtı. Gül dam ,..,.tmala belir eldiaiuau hı· d i hm. tm• b 1 d - Bılmıyorum Yallahı anne ... 

vlWl"e e enau• ı ,..tap.- ınr- üm b ~ b" .. n linli u unu ta ın • lf u unaay ı d-..ı· L~ b 1 d • I el ·ı kurlar ·ı. b. b. . • d. ı una r&aauen er ıeç ır ... n • • • bucak lrt ı.. d d' Fakat wuı uof u un um ıtte .• a nın aJI 
~r 0 _',.~""~el " ır;_nın •·bu .fnbllde vak'anm olacalını Füat ...... aulk olduju •talı ta

1 
"H rif ~ ~r •G· ·•·. çıkıverdi •• 

ZllM 1ataraa .Danar an, m• taptan ümı~ edl1or, ıenç Atık basan için hiç ... ın1 ....... .,.., l»ü- k amn: • ın . n ü .. üme Ana kıs bahçede ki.h n•ıa, 
bahteclerlerdL • Senıye hanımı ellerinden tutarak yük hanm aruıraı "A1ol alt Dine. mÜluD att~.,, demeıı .~nu t•tırttı. kih biribirini teMlli ederek unıt 

Ataldana emniyeti için hiç bır yibGnU ytiztine yaklqtırdılı ıa· Bu ima ne oldu? Allahm sine- Muzaffer bır ta•ırla: Nuıl çocuk· bir müaalrere yaptılar. 
teclmr ihmal edllmeınifti. Burada man heyecanından eli aralı titri· tlnd• arafat llaası -'W haldır lar •• 1"ı kız her haltı yiyecek bir nn...d k el · h" 
L I d •• . ad d d.ii "A wur aM ar •tıne ucum r 
Dir ı..Jana utramak tehlikni o· yor u. halm ı..1o1mtlan 1*lea çıkı··~ .ır." ~ .~ m zaman nne diyor: 
mamuma rafmen GUı.Um onla· Gülaüm ıimdi Seniye Hanım yor?,, deci~ ıimi lhlll tUIUm· ıenın ıçın kotu .• parmak kadar ço- - Kaltak namuawnuzu bir P' 
rm kırk elli adım Metinde ı6zdl· için en fedaklr bir arkaclat ol· ,..,._... culct~n. böyle teY beklenir mi 7,, rahle etti... Biz de kız olduk.. Bit 
ıük ede~di. Küçük hanım ile muıtu. Fakat ıaliba uıl tehli~e Ataldana eade ıözclltiPnU de d~dınız .. hakkım yok mu imi, .• ,, ıün bir ıame yerinde peıimi•' 
melcteplanin q)u Güı.ümün ıözUn· de bu fazla vef umda1dı. Kız a· iil poetaalıtau ela Gülelm yapı· dıyerek mektubu lnzlanna uzattı. birini taktitımıaı ılrdün mü? H•1 
tle harika ne-rinclen bir 19ydl. tıklann heyecamna o kadar ittirak yordu. Dürdane hanım hemen zarfı ka .. dl biı ne ise... Ya clamatlann yi' 

Kız '&u 1ahneleri kah Ferhat ile ediyor, kalbi ·onların he.ahına 6y Bir Ht&m ortalık henüz ka· pıp Jırttı ve dü•Unmed• ilk satı• züne nasıl hakacaiız? •• di1otdu. 
llrinin mUllbtma, k&h Şalı lllD& le doluyordu ki nibaJ.et kendini rannııtı. Nevnihal kalfa bahçede n okuyuverdi: "Eniıi ruhum Seni Büyük hamm nedeme S.
llla CUI hahç .. inde Güliann diain tuüm11acak birini bWup bu ur il.açlann altında unuttulu secca· yecitim.,, niyenin tarafını tutuyor fakat öd'. 
«le yatmuma 'Mmetir, "Yarabbim n f&f9decekti. Hatta etrafıada cl•ini aramai• çıkınlfb. Genç Dünya o dakika dönüp dönüp ~ıktan açıja müdafaa ed-edii 
Ya Reaulallalı een onlan aynr• hayle emniyet edilecek bir iman mekteplinia miyop ıtiieri ik· de büyük hanımın batına geçiver• içia: 
ma. BiJijk h~m Ciier Ezreka Wle aramaia baflamıfb. faJD lcaranlıiı içinde büabütün bu· di. Bu "Seniyeciiim,, aözü biraz - A çocutum... ne vardı ~ 
Cha ılW aralarına ıirmeain l.,..I· Fakat bana uman kalmaclan landıiından kalr-ayı Cülaüm ıanclı, enel pannaldıtm cmüriclen ~il de koskocaman bdm 611• (S•t'I" 
Jah .. ,. ,dİ7~ ~ 1.&f&r~ du· m ... ı. ln~batb taraftan patlak pannaklriın öteainden: karaltının kimin neıi olduğunu a· ye) diye okuyuYerecek. Dtyordd' 
aJar ..cı.nıı. Terdi. MPiat Gülıüm ... bura7a hak.. yan aıikir 1öateri7ordu. Mese· ( aıtatHI) 

.. • • • • -- ..... _ .. a .. 
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Afyon inhisarı Kitapçılar Tifo hastalığı Bu ite siz de şaşın 

lktaut nklll hareketladen &ıhhlr• mUdUra sal91n bir 
ewel neler .arlodl ? Y•r1n M.arlf weldll tarafından halde olmadıtını .a,IOror 

........ .,. .. nc1 ... ,rı 
.. hht •hır olur mu ? 

Evvelki gtın Am1paya tiden k•bul edilecek Bazı ıazeteler ıehrimizde aal-
ikhaat vekili Mnıtafa Şeref bey Orta mektep programlan rın bir ıelcilde Tifo baatahfı 

AldıtJau:z bir mtktupra de. 
niyot ki : 

hareketinden evvel mutaHYYer MHrif •ek&leti, orta tedriaat bOktim ılrdDtlnO yazdılar. DGn 
afyon ihracata hakkında ıunlan programlarında ehemmiyetli ta- ııhhiye mOdürD Ali Rıza Bey 
ılSylemiıtir: dilit yapmııtar. Bu tadillta ıısre bir muharririmlze butahtın katKadıköyUnde, Huırcıbaşı 

•allalletladıe oturuyoraz, bu· 
ra•a ulerin arasına srkışmıt 
pyrl fennt bir ahır nrdrr. 
Mallalleahı •llhati üzerinde 
laer l'ba fena, f ftla tesirler 
yapmaktadn.,, 

.. Afyon inhi11rının devlet veya tarih dersleri Türk tarih cemi· iyyen ıaJgıa bir halde olmadı
tefkil edilecek bir anonim ıir· yetinin tetkikah neticesinde tea• tını 16ylemit ve demittir ki: 
ket ve yahut bam afyon iıtibaal pit edilen eıaalar dahilinde oku· .. yalnız bu tene temmuz ayın· 
eden çiftçilerin •Dcude getirecek· tulacakt.r. da geçen temmuzdan on beı 
leri bir teıeklcOl tarahndan ida- l?u itibarla Maarif veklleti Yakt fazla.ilk vardır. Bupn 9 

Okuyucumuz haklıdır. Ma
bJlt aralannda böyle gayri 
ılftlll ahırların sıkıştırılması 
clclcle-n gariptir. Halkın 
sıhhati ile allkadar olmuı 
Jbım gelen belediyenin bu 
ıayrl sdıhl ahır hakkında ted 
bir Htlhu etmesi zaruridfr. 
Esuen mahalJe aralarında bu 
Sfbi gayri aıhhl tesisatın vü
tude ıetirlJmtmesi e.cıu nizam 
ne.1M8111den olan beJediyt
nin bu ıayri sıhhf ahın idamoe 
ile röettrdifi teyakkuza siz 
de §&fln ••• 

resi dOtUnOlmektedir. orta mektepler kitap listeainc gDndür Yaaiyet normaldır, Hal· 
Ham afyon harici ticaretinin dahil bulunan ve bu mencye ka· kın •tllanmıya mecbur tutalaca

idareainde devlete ait ve devlet dar olcutulmakta olan tarih ki· jı da yalandır.,, 
tarafmdan idare olunan bir in· taplarının bepılni listeden çıkar• Haber aldıtımııa 16re huta
hiıann yeri yoktur. mııtır. Bunlann yerine orta lık en ziyade febrin Beyoilu, 

En mUhim fekil olarak ıunu mekteplerde bu sene munhaıı· KHımpaia, Kurtulut ve Betik· 
do'onnyorut. ran Tork t 'h cemı'yetı· tara· taı taraflarındadır. 

1trı 

Afyon ziraatı yapan mıntakı· fından vOcude getirilmtı olan 
lar iktiıat veklletince afyon ko- tarih kilaplannın okutulmaıı ka· 
operatif ıirketJeri dairelerine ay· rarlaıbnhnııbr. Bu kitaplar Ma· 
nlırlar, bu dairelerde bulunup da •rif veklleti tarafından De•let 
afyon eken her çiftçi kendi da· matbaa•nda baatmlacaktır Biz de şaşaJımf 

J!!!eclfıecleı 
Muslklslnaslar 

.. ledlre, bunl•r h•kkıncl•kl 
karare t.dll etti 

Zabıtai belediye talimatname-

ireai afyon kooperatifinin otta· Orta anekteplerde toplu ted· 
jadar. Gene ikbaat vekAletince riı eaaıının tatbiki kararı.thrd· 
tayia olunacak mıatakılar dahi- dıfı için hesap ve hendese den• 
Uade bulunan kooperatif firket· leri riyaziye dertleri ıdı altında 
Jeri anlarında birlik tetlril eder- birlettirilmiıtir. Gene bu eaua 
ler. Bu ıtıtem ikbaadiyatta bir g&re hayvanat, nebatat ve tabii 
ne•i ademi merkeziyet tdareıi iJimler dersleri de fen dersleri 
vOcude sretirecektir. adı altında birlettirilmektedir. 

lialn 303Unc0 maddesi mucebince 
..,, llıİDO, Jokanta Ye emıaJi fstlkrazyapmJyftCftA'JZ 
1•1erde plıfan muaikitinaalar H•i'lclye vekllhnlaln mOhlM 
eYYelA Glbtl aan •atlar birliji M,.Mtı 
••iki fUbaİ heyetince ehli1etl• Hariciye vekili Te\'flk Rtııt& 
111 ilpat ederek ehJiyetname al• bey Ecbo de Pıriı ıaıeteai mu· 
mak meehariyıtindelerdi. habirine heyanatta bulunarak 

Hıllnıld belediye daimi en· ezcUmle demiıtir ki: 
elmui ademi aal&hiyet gibi baza - TOrklye ıerek ılyaıt, re-
1eheplerden dolayı bu karana rekH iktıaadl aabada biç bir 
tatl»ilcine imkln g6rmemit we ıuretle biç bir tarafa bailan· 
maddeyi tatil etmiıtir. Bundan mık arzuıunda deilldir. Blı 
tODra muailcftfnaalar kendi ea• bOtOn milletlerle doet ya11mak 
aaf c:emfyetlerbii liay8ec1Der•~ ·"· alh haliade bulunmak lltlyoruz. 
uliyetaame aJaeaJdartfır. fOrklye OD f»et HD• .. ten 
Sokaklare klrletenlere ceae bir harp de•reaiaden yeai ç.k· 
Zabıtal b61ediye memarlan mlfhr. 227 mllyoDhak bit bGtçe· 

d&a lttanhul cihetinde ıok•klann den <tO miJyoa iaclirclilr. Şimdiki 
t•miılik kontrol unu yapmıılard1r. halde O.manh borçlanmn ~· 

Birçok dOklclncılar, aokaklara birini •eriyonn. Bu bile latltaatl 
liinn lcarkuz kabuklara ve sair .. ;;liyemiz için atar bir lctlllettir. 
a0pr8Dt0 attıklanndan dolayı ce- Dayialer vekilleri iıtllıraı ya• 
ıalan111Jmıtlard11. pllmadaa bir ıureti teaviye ltal-

'Yenl dla1t9nMrler malıdırlar. ÇOnkD cle-.let iatilcraa 

Bu eaaı bu ıea• orta mektep
lerin yaJnıı albna sınıflanada 
tatbik edilecek, ıelecek seneler 
difer ıınıflıra da tetmil olaaı· 
caktar. 

Maarif vekaleti orta mektep
ier kitap liıleıinde fimdiye ka• 
dar mevcut olan bu dertlere 
ait ldtaplan ba 1ebeple llateclen 
çıkartmıı •e keyfiyeti tabilere 
teblit edilmfıtfr. 

Vekllet progra1Da yeniden 
konulan riyaziye dersleri ve fen 
denleri için yeni kitaplar hazır. 
latınalıtadır. 

Baıılmıı hisar Jdtaklann Jia
teden çıkanbna11 kitap ıabipleri
nl ıarara aoktatu için kitapçılar 
ıebrimizde bulunan Maarif Ye

kiline iıtida Ue mOracaat ederek 
vekAJetia karan tutik edilmekle 
beraber kendllvlnm de zarar 
etmelerlae meydan •eriJmemnini 
iıtemfılerdlr. 

Kooperatifler 
Zlna•t b•nk••• vHAJ•t d•hl· 

Hnde tetldk•t raptın~or 
Şehrimizdeki Ziraat banlcaaı 

lttanbul ciYannda ıiraat koope• 
ratifleri tqldli için baıladıiı fa· 
aliyete deYam etmektedir. Şim· 
diye lcadar vilAyet dahilinde bq 
kooperatif meydana retiriJmittir. 
Y eailerinba teılrili için de tetki
kat yapalıyor. 

Kooperatlf9Her tOtttanıror 
Milll ll&t.Nt Ye taurruf ce· 

mlyeti bir kooperatifçilik kon· 
gresi yapmafa karar Yermit ve 
bu makaatle kooperatifçilikle uğ· 
rıpalardın raporlar iatemiftir. 
Kongrenin f6nil henUa belli de· 
!ildir. · 

fllorln•ll neden tekautıaıana 
........ , ? 

Bir mOddetten beri Glmlf· 
hane VillJeti mekta~ğunda 
buJunıa t•lr Filorinah Nı11m 
bey tekıOtlUr&nn iıtemlıtlr. Fi· 
loriftalı Nazım bey bu hususta 
demiıtir ki : . 

"Meeuri1et ~.,ı.abm ~l ~ 
une1i _., uran ....... ıım 
hep yi1k1elc •delir ben zabite 
tilr Ye tahrir Jaayatmcla kaldım. 
B6yle olmasaydı tfmdi yObek 
bir valf olacılrtam f•kat efklrı 
vataDda föbreti tair•... daima 
ternnlm e411clftl lçtn l.undan 
dalla memllUllU•· " 

ÇUrlk remı,ıert1en laplrto 
Haber alcbtamısa gire mO.· 

lclrat idareıi çGrOlc kaYUn •e 
k•tpullardın lapirto yapmak ıu· 
retile iıtifadeye karar vermlılir. 

BeJediye 931 aeneai urfmda •iyueti takip edemu. Bllalria 
•tYcutlara iJAveten Beykoıda ecnebi .. rmıyedarlarıa ziraat 
ltir diapanaer ıçmıya çabpcakbr. bankamıza yahut bati&• mGeue
Gelecek 1ene de Erealr6ylnde aelerfmlıe kredi Yemelerini 
~ bir dJapamer a~lacakbr. memnuniyetle kabul ederis. 

Klpekler itlaf •dlll~or 
EminhD mıntakaamda kapek· 

lerin çifte He aldOrlllmelioe de
••• ec:Hlmektedir. On glln zar-
fılcla 70 kadar ldSpelc lUdOrlll· 
•ittir· Bablrpuarı, Tahmil ci
Yannda aolrak k&pe;i hiç kıl .. 

t 1 

Tabiler aıaırif vekAletlne iki 
tekil teklif etmektedirler. Bun• 
lardın bin orta anekteplerde 
okutturulacak T arib, Fen d•
leri ve riyaıtye dersleri içi• ••· 
klletçe baıırlatbnlmakta olan 
ldtıplınn tabiler tarafındın 
tınlmacına mO.aade edllmeaıaır 
Bu takdirde tıbiler bu eser· 
lerin nıaıf muralma YekAlet• 
wereceldeıdir. ikinci tekil de 

1 AdllF• Haberleri 1 
Bakırkllydekl cinayet 

-•· Şimdi Kumkapı ciYa· 
nadaki 30 kadar kİpek IJd&· 
rlJeeekdr. 

Atır yaralı 

Bak1rkllrUncl• din ak .. 111 
k•nh bir k•Y8• oldu 

HOınO, Sadullah, Mehmet E· 
min ye ibrıbim iıminde dart 

•eklletçe bubnlacak yeai ki .. 
tıplann faılaca baatırılıp bir 
lnımının tabilerde mevcut bu 
deralere ait eıki kitaplarla d•· 
jiftfriJmelidir. 

......... '"''" .. Ylıı:lf ........ 
S.kırk6yde bir ka•r• netice• 

ıfnde SaHm fımfnde birisini aı
dUrmekJe mazo11n Melımet Emin 
hakkındaki ha11rhk tahkikata 
bitmittir. 

Günün 
Muhtırası 

Tekwlm - Puancsi ı O Ağusto 
inci ay 1931, senenin günleri; geçen 2 
kalan gtinler: 144, 25 RebiOJencl 13 
Şiddetli sıcaklann sunu.· 
GUneı-Doğuşu: 5,04; Baaşı. IQ, 

N•m•z vekltlerl- Sabah: 3, 
__ ....., __ _ 

Ogle: 12,19; ikindi 16,12; Akşam· 19,ı 
y auı: 2 r .02· imsak: 3,07 

* Hav• - Dünkü hararet caumn 
ıasgırf) 20 derece. Bugün 
dll PO) raz hava açıknr. 

* a...-
cem ıret1erc1. - Saat onda 1ru 

duracılar cemi} ednin yeni idare lıef 
Jnrfhibı yapılacaktır. 

Nl .. nlanalftll 
1\Jugla meb'usu ve Cumhuriyet refiki 

mizlz tabibi Yunus Nadi Beyin oıı 
Nadir Beyle tüccardan lzmlrll Şerif zad 
Süreyya Beyin lcızı Nüveyre H. ın nlfan 
Jandıklannı e\ veke yazmı~tık. Nlşa 
dün Tarabyada Tokatlıyan otelinin bab 
çesinde tertip edilen bir çay ziyafedJ 

ıult edlrnl•tir. 
Çay, döruen sekize kadar ıürıafll v 

Bilriik Millet Meclisi Reisi K&sım P. 
Hı. ve refikaları m. ile Alman sefiri v 
Madamlırı. meb'uslırdın ve memJek 
mümtaz simılanndan bir çok aileler '°1 
bulunmuştur. 

Ziyafet pek neŞcli geçmit. iki "°' 
nitanhnın sudetine gelenler de sönülden 
iştirak etaıittir. 

Nadir Nıdi B. matbu.t ailesinin ntalh 
\'e değerli bir oğlu, Nüvev~ H. da 
kıymetli bir ılltnin, çok tJbar halile 
bUtün dıvet111erl teshir cımit lfiı.ide bir 
Türk yavrusudur. Tekrar tebrik edcrit.. 

'* 6lenler 
Cerrahpqa buwıe'i bıtkitibi Kıdır 

Bty, müptelt oldutu hastahktan kwtula· 
mıyaraıc vefat etm~tir. 

Merhum eski bir adliye memuru idi. 
Allah rahmet eylesin. •·4 

Jtaqo 
lt!!plp!I - Saat J8 den J!> a kadar 
sramofon pllklan neşriyaa ı 0,30dan 20.· 
30 a kadar birinci kısım alaturka ~ 
Hafız Ahmet Bel in iştirakile, Anadotu 
Ajansı habcıleri 20,30 dan 21,30 ı lcactar 
orkeştrı 21,30 dan ~ ı kadar ikinci 
tasım ıu, Emel CcJtl 11 ve Z.ki Beyin 
ittirakile, Boraa haberleri. 

V•kıbAbone '8rtl•r11 
1 s 6 1! 

Dahilde 150 400 750 1400 
1 Jarlcte - 800 1450 2700 .. 
lıın urtlanmız: 

Sarın 
Santim• 

Resmr 
tO Kş. 
20 .. 

Hususi 
t~.SOKt. 
ıs 

KU9Uk llAn ............. , 

ı 2 8 4 1-JO Defabk 
so :50 65 1s ıoo Kuruş 

A - Abonelerimizin her Oç ayli· 
gı lçhı bf r defa meccınendir. 

li - 4 sann ıeçert iftnl4nn fııJı 
atın için 5 kuruş ıammolunur 

Sorıunculuk tahklk•llM . .......... 
Menahada ta•fflln 

Karıaj'aç Mezbahaıının yıpbjı 
iller •• mDeueaenln vazıyeti itJ· 
Nrile baza taaff6nlere sebep ol
d.p cihetle ciYardaki halk bun
dan 11blaatçe zarar ,ermektedir. 

Beı.cll7e bu halin ~nOne ıeç• 
•ek için yakıDcla tetkikata baı· 

kiti don ıktam Balurlr6ylhlde 
iıtuyon ciYannda dolafırken 
kotucu Tevfik Beyin otlu Zeki 
efendi Ue 1eyia S.lime tMadlf 
etmifler •• aralarmcla eneJee 
ıeçmiı bir mHeledn dolayı 
ka•ı•ya bqlamaılardar. KaYfa• 
da Mehmet Emin Selimi rayet 
alır surette yırılam1ttır. 

Maarif vekili Eaat B. , bu me· 
sele hakkındı f6t'Ofmek Dıere 
tal>ileri salı gOnO hat on beşte 
maarif mOdOrlOiOne çağ1raHfbr. 

Tayyare piyankosu 

Vak'a yerinde tahkikat yapan 
mDddei umumi mua•inleriaden 
ICAfif 8,, et·raln mDddei umumi· 
lilı makamına te•dl etmfı, tah· 
kikatın de•amı OçlncO Nti•talr 
dairealne haYale olun•uttur. 

M&ıtıntildik tahkik• tı derin· 
Jeıtirecektir. 

Melımet Emin, din te•klf e
dilmiı, teylcifbaneye r3nderll· 
mittir. 

Buraa-GemHk· Y aloft yolunda 
vukua gelen ıoypncoluk tabki
kıtfle metrul olmak Oıere Ya· 
lowaya riden vali Muhldclin, Yi
l&yet jandarma kuman ... m Flllrt, 
Polf ı mOdOrD Ali Rıza Beyler 

la7acaldaı. 
Y•ramaz çocukl•r 

Mltoa ve Neıim İlmiacle iki 
VDaıette ı kUçOk çocuk dOa OkmeydaDın-

da taK• Yordanın dtıkkinıada 
...... lflerl ltalckınd• ernlr ı•ldl oynarlarken laflar denihnif ve 

DıllW1• vek&lıtinden dOa vi· Mifon bapadaı, Neaim muhtelif 
llJllK JM&n iflerine ait iki emir yerlerindn ajır .urette yarı• 
.... erilmittlr. Dualardan biri lanm1tJarcbr. 
11•c1Jlleri1t, i.lıjaı aclt derece· ............. ---·""'11

•-•
1
-
11

·-··-··-
11
-·

11
-
11

-
11
-• -.. -·------

...... .,_ ••lkultriadea mi- iadeli bilclirilmekttclir. 
'-elNt borflınmn affı haklan- Aaacık bu nlerin lad.,. maile 

telit m&&adele komlayommdaa 
i•r.ct e•lrde de Etöli ••Ya- ıelecek lı'arla kwm luaam yıpa· 

lllltldan aıt ft'lerin uhiplerine ~ Jacakbr. 

11 inci tertibin ilk ke,ıde• 
•••• r•nn ... , ..... aak 

On birinci tertip tayyare pi· 
yankoıunun birlhci ketideıi ya· 
nn oileden ıonra ıaat ikide Da· 
rDlfunltn konferans salonunda 
yapılacaktır. Bu keıidentn en 
büyllk ikramiyesi 30000 liradır. 
Bundan baıka 20000 liralık mu
kAlat, 15000, 12000, 10000, 
8000 brabk ıibi ikra111iyeler 
vardır. Ketidede kazanan numa
raları kefideyi mDtealcip ,Onlerde 
razetemizde ıaraya konmuı bir 
halde bulabilirıilliz. 

1 klçflk Haı.eJer 1 
•tiye H•nım - Ol!Jleri dirllıe· 

ce~lnı lddi• tden Safiye ı 1. fehrJmlıden 
8ur11yı dörımUfıllr. S.fıyt B. Jst•nbulda 
~ıztrtlttin Omtdını ıcırdıJını, rectübele· 
rlne Bur ~ada devam edtct~nl söyleelt' 
tir. 

tamir ,..,,.,. - bmlrden Aktım 
pıeralerine bibrildifin• göre 30 bin 
ifçl Halk f'ırkHını ıirmek arzusunu 
permltdr. 

Fırka rei6i Hacim Muhiddin 8. ltÇile· 
rin b•,ını toplıyarak hrka umd&ltriDI 
izah etmiıtir. 

eneJkl akıam febriml:e dh
mllflerdlr. Valf Muhiddin Bey 
dDn aahah tekrar Yalonya ılt· 
mittir. 

P•P•nın mU1ttH•lllM 

Papalık nıOcue•ahnm TlrW. 
yedeki müme11illeri beyneddl
•el kukuk \'e sıyaat imtlyulan 
haiz diploınatik memurlar oı... 
dıiı cihetle papahk mOmee.uJe. 
rinin Ye mOeueaatuua dwlet 
ve belediye tekliflerine tabi ta
tulmaıı dahiliye velclletindea be
lediyeye teblii olunmuftur. 
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GELİŞİ ==-=-= 
--=llU Z 1; L 
Kadın - Erkek 

farkı 
Yakında veril~cek bir balonun 

fiat listesini bir gazetede oku· 
dum. Bir erkek 3 lira, 1 kadın 
2 lira verip girecekmiş. 

Kadın olsaydım, bu fiat far
kma içerlerdim. Öyle değil mi? 
Niçin kadın her hususta, geri 
kalmadığı erkekten bir baloya 
gırış, ücretinde üçte iki nispe
tinde geri kalam? 

• • • 
Nazarlık! 

Evvelki gün, sabahleyin er
kenden şehrimize veda eden 
Amerika tayyarelerine iki küçük 
hanım mavi boncuklu birer na
zarlık takmışlar. 

Acaba bu karı kadim yadigarın 
getireceği uğur mavi boncuğun
dan mı, yoksa takanlardan mı
dır? 

• • • 
Emanet dairelerinde 

Bundan bir iki sene evvel 
lstanbulda adliye emanet daire
sine hırsız g•rmiş, tabanca ma
banca aşırmışh. 

Şimdi de Alaşehirden gelen 
bir telgraf, orada da meçhul 
bırsızlann oradaki adliye ema
net dairesini soyduklarını bil
diriyor. 

Bu çeşit hırsızlıklar böyle de
vam eder giderse acaba bu 
dairelerin adını değiştirmek mi 
\cap edecek, ne dersiniz? 

1.o.tJla J_q,He 

Yeni kanun 
VilAyetteHdUnden itibaren ga· 
zetele1.1lnrıA.etklklne başlanıldı 

Evelki ıün resmi ceridede in
tişar eden yeni matbuat kanunu 
dün akşama kadar vilayete teb
liğ edilmemiştir. 

Ancak kanun neşri tarihinden 
mer'i olduğu için vilayet dünden 
itibaren gazeteleri tetkike bat· 
lamışbr. 

Ayrıca Polis birinci şube mü
düriyetinde de yeni bir büro teş
kil edilmiştir. 

Gazetelerde kanuna muhalif 
ıekiJde yazılar görüldüğü tak
dirde müddei umumiliğe bildi
rilecektir. 

Kanun mucebince işgal zama
nında düşman lehinde neşriyat· 
ta bulunmuş olan gazete sahip· 
lerile neşriyat müdürleri ve diğer 
muharrirler gezetecilik yapamı
yacağı cihetle şehrimizdeki bazı 
Fransızca, Rumca ve Ermenice 
c_ -: :z:eteciler işten menolunacak· 
l ::rtlır. 

Balkan ticaret odası 
teşkil edilecek 

Merkezi Istanbulda olmak üze
r~ bir " Balkan ticaret odası ,, 

te,kiline çalışılmaktadır. Bu tica· 
ı~t odasına Türkiye, Bulgaristan, 

Yunanistan, Romanya, Çekoslo· 
vakya ve Arnavutluk hükumet
lerinin müessesab ticcariye, ma-

liye, sınaiye ve babriyeleri gire
cektir. Odanm bir reisi ile bir 
muavini olacak ve her memle
kette de milli birer komitası 
bulunacaktır. 

Bu hususta Atina ticaret odası 
tarafından hazırlanmış olan ni
zamname projesi ticaret odasınca 
tetkik olunmaktadır. Proje üze
rinde yapılmakta olan tetkikat 
neticesinde bir rapor hazırlan· 
maktadır-

Haberler, 

İtalya ve Almanya 
Kahrolsun Terkos! irşat heyetleri .. 
demek kafi değildir Köylerde çok faydalı 

[Başmakalemizden mabaatJ işler gördüler 
yangının önüne geçilemedi. Sonra da 

A 1 b k · ı · R Köylere giden Kadın birliği 
man aşt"e I 1 Omadan u•• mı•t yine (Su yok!) feryadı yükseldi. O hal "' ir~at heyetleri vazifelerini biti-

. de terkos musluklarında su olmasına Y 

Ve memnunl·yetle ayrıldı rağm-en yangının söndürülememesi se- rerek dönmüşler, azalardan bir 
kısmı dün Birligv e gelerek seya· 

bebi nedir? Sonra gazetelere akseden 
1 hatleri hakkında görüşmüşlerdir. 

R~a,. s .. (A.~) - M. Brüning il~ ]arına mensup mümtaz bir takım şa- sus~z uk şikayeti nereden çıkmakta-
M. Kurtıyus ~un saat 2L30 da Berlı- hıslarla Alman hukuku beşer birliği dın Kağıtane köylerine giden he· 
ne hareket ettıler. lşte h ıı d.l · · d ··h· t• · · S · F 0 k H dün 

K 1 ki 1 
azası, Fransa - Alman itilafı hakkın a e ı mesı ıcap e en mu ım ye ın reısı aıme aı • 

arşı ı ı an a,ma · h t 
Roma, 8 (A.A.) _ Gazeteler, Alınan da bir konferans tertip etmişlerdir. nokta .buradadrr. Malômdur ki terkos bir muharririmize şu ıza a 1 

devlet adamları tarafından İtalya Pr~syada arası umumiye . su tesısatı lstanbulun yeni etfaiye tu- vermiştir : 
matbuatına yapılan beyanatı ni!şretmiş Berlın, 8 (A.A.) - Mareşal Hın- lumbalarından, arozözlerinden, van- « - Heyetimiz doktor Semi· 
. M B .. . A denburgun Prusya hükumetinin beyan . . · F h · M .. 

tı.r. · runıng, evvela Romada maz . k d . t·h . ld gın makınelerınden çok evel yapılmış- ramis, Aliye Halit a rı, u-
har olduğu güzel kabulden dolayı t.e- ~a~es;t :rşı~nti a ~-~ az .. e~~·~ 0 

fu- tır. Bunun için terkos musluklarının kerrem Hanımlardan mürekkepti. 
şek.kür etmiştir. Mumaileyh, M. Mu- gu a 1 are e ' uşa.r~nı ey r~ e- su verme kabiliyeti ancak eski malıalle 
solini hakıkındaki takdir ve hayranlı- randomun muvaffakıyetmı temennı et _ . Evveli Şişliden Kemerburgaz 
ğının bu son mülakatlardan sonra da- mekte bulunduğu manasında tefsir et- tulumbalarına kafı gelecek derecede- nahiye merkezine gittik. Burası 
ha ziyade artntJş olduğunu beyan et- mek doğru değildir Filvaki, bu m-ese- dir. Yeni etfaiye tulumbalarırnı işle- su ve havasile meşhur 400 ha• 
miş ve demiştir ki: le hakkında kendisile tamamen hemfi- tebilmek için daha evel eski mahalle nelik bir köydür. Asri şekilde 

"Bu rnrülakatlar, Alman hariciye kir bulunan M. Brüningin müteaddit tulumbalarına göre yapılmış olan su yapılmış mektebi ve dispanseri 
nazırı ile benim Şekerırteki mülakatla dıefalar sö~lediği veç~ile, M: Hinden- musluklarından arozözlere su topla- vardır. Köye gidince evveli na-
rı:ıın~zcn ve ahiren Pariste Londı·a ve burg reye ıştirak etmıyecektır. k IA l"y r Onda k O ' ma azım ge ı o • n sonra yan- biye müdürü Beyle tanıştı • ra· 
Berlinde Fransa, İngiliz ve Amerikan M.BrUningln teY!zesl F1ranızmlş gına su atılıyor. Fakat su muslukları· k k b"I 
d ı dan dispansere gidere a ı e 

ev et adamı .. arı ile mülakatlarm .deva- Pari.s, 8 (A.A.) - Geçenlerde Elbö- mn su verme kabiliyeti 0 kadar az, bila k l 
d B A t Hanımı yanımıza aldık, te mi 

mı ı~. ugun vrupa:ı ~uz .~rıp e- de matmazel Beı:a isminde 86 yaşın- kis yeni etfaiye vesaitin in yangına su 
den ıktısadt ve manevı muşkul!ta ve da menşei itibarıle Alman olan ve t k b·ı· t" kad '·t k' evleri birer birer dolaştık. 
b ··...ıı,.··ll . "kt'h . 1 . . . a ma a ı ıye ı o ar ço.n. ur ı mus- B h 1 .. K u mu~nu erın ı ı am ve ıza esı ıçın fakat harpten çok evel Fransrz tabii- 1 kl d b" t to 1 :h uranın a a ısı aracaova mu-. u ar an ır saa te p anan su nı a-
en muvafık olan çarelere gehnce ben yetine geçmiş bulunan bir kadın vefat t be d k"k . . d t'"k . hacırlarından olup bahçelerde 

M K··rı· ·· M. M ı· · il M . ye ş on a ı a ıçın e u enıyor. ve . u ıyus, uso ını e · etmiş idi. Şimdı haber alındığına gö- . . . kadın ve erkekleri birlikte ça-
Grandinin bu gayeye vusul için teşriki re bu kadın M. Brüningin teyzesi imi~ Ondan so?.ra m~ı~elen .ışletmek, yan 

r a d k k d t ı hşıyorlar. Gezdigı" "miz evlerde mesai ve kuvvetli bir sulh azmi zihni- t 1 1 d gın su o me ıçın yenı en su op an 
yetine samimi surette müracaat etme-

Cumhur1ye c: spanya a . . h kk k tt "k" ·· r-
kların t b" 

1 
masını beldemek ıcap edıyor. Fakat mu a a suıe e ı ı veya u,,. 

çucu er ıyes ·ık h ı d ·· d"" ··ı · w t ld.k Ç cukların nin zaruri olduğuna dair olan fikrimi- . . ı am e e yangrn son uru ememış çocuga ras ge ı • o 
ze icd1rak etmekte olduklarım memnu Madrıt, 8 (A.A.) - Nazırlar meclı- ise yeniden su to laını- 1• • • b""kl ekserı"·ı· val'.delennin ihmali yü· ~·-- · f ki kl t h ·ıı · d P - ıçın " enen ., 
niyetle müşahede eyledik.,, s~ :.

1 
r ioc~ . ~r•~. a ~l erıne eva;n müddet zarfında ateşler alabildiğine zünden zayıf ve hastalıklı bir 

Resmi teblll ek ed~ me en ıçınk ıbr lmı y~nşti peMçe a tahribatmı yapıyor, hududunu ge- haldedir. Semiramis H. tarafın· 
Roma, 8 (A.A.) - Stefani ajansının .re ı açrl~asmhı .a

1
. u etmı "fr.d ec· nişletiyor! Bu manzara karşısında et· 

bir tebliği dün ve bugün M. Brüning, lıs talebenın ta sı ~n muhtelı erece- . . A • dan çocukların çoğuna çi~ek 
M. Kürtiyüs, M. Musolini ve M. lerine geçebilm-el~n~e müteallik mü- faıye teşkılatı şa?kın bir halde bekle- aşısı yapıldı ve reçeteler yazıldı. 
Grandi arasında müteaddit mükAle- teaddit tedbirler ıttıhaz etmiştir. mekten, yah~t saga ve sola çarpınmak- Bundan başka çocukların tag'.'" 
meler icra edilmiş olduğunu ve bu mü Meclis, mekteplerde kütüphaneler tan başka bır şey yapamıyor! diye tarzı hakkında )azım gelen 
kalemelerin dostane ve mütekabil an- ihdası için de 200 bin peçeta kredi ka lşte Nişantaşı yangınmda su vazi- sıhhi nasihatlerde bulunuldu. 
laşma ile temayüz etmiş bulunduğunu bul etmiştir. yeti tamamen bu şekilde idi. Ve bu va Kadınlara, temizlig-in muhak-
beyan etmiştir. Kablettarlhf bir hayvana ziyet nazarı dikkate alınırsa takdir 

M. Musullnlyl davet ait kernlkler edilir ki terkos şirketi müdürü Ka~-tel- kak surette lüzumundan, ailede 
Roma, 8 (A.A.) - M. Brüning, M. Üdin, 8 (A.A.) - San Leonar<ioda nonun eu vardı iddiası kendi noktai kadının vazifelerinden, kisve ve 

Musoliniyi Alman hükUınetinin misa- dişleri yerinde iki büyıük çene ile bel nazarına göre doğru olduğu gibi et- bayat tarzı itibarile şehir haya
firi olmak üzere Berline davet etmiş- kemıikleri ve kafa aksamı bulunmuş- faiyecilerin de su yoktu demi!leri yine tından uzak kalmamalarından 
tir. tur. Bunların kablettarihi ve üç metre kendi noktai nazarlarına göre doğru- bahsettik. Bilhassa Cümhuriyet 

Duçe, bu daveti kallul etmiş ' ve M. bOYunda bir hayVana ~t olduğu tah· dur. Faka.t terkos su musılııklarrnm sayesinde kadının lcot'~uı.ına ;,.;:_, • 
Brüninge teşekkür ederek ziyaretinin min ediliyor . ve·tesisatmm venbildiğf a-ımnt su ımik- 'evine hak kile sahip olduğwru 
tarihini tesbit etmek hakkını muhafa- Llndbergln seferi ' tarı ahndıktan sonra yine kafi gelmez b 
za eylediğini söylemiştir. Puvan Baron (Alaska), 8 (A.A.) - ise vaziyeti (su yok!) tabiri ile ifade söylememiz çok büyük ir min· 

Fıransız Alman ihtilafı Lindberg ile zevcesi Aklavikten bura- etmek bilmeyiz ki doğru mudur? nettarhk hissi uyandırmışhr.Bun-
Berlı·n, 8 (A.A.) - Sol cenah fırka- ya gelerek karaya iıuniştir. dan sonra Petnabora gittik. Bu-Demek istiyoruz ki teı'kos su şirke-
==~========================== ti~~~~rmailib~btftk• ndakü~ke~~eg&dü~mh 

Hava kahramanları surlar ile tesisatına a~t kabahat ve ku temizliğe hayrnn olduk.Bu köyün 
suru birbirinden ayırmak lazımdır. kadınları çok temiz, çocukları 
Yukarıda izah ettiğimiz veçhile en neşeli ve sıhhatli. Çocuklarile 

( Ust tarafı l ınci sayıfada ) Tayyareciler hareketlerinden evel büyük müşkülat tesisata ait olan ci· yakından alakadar olan v.alide-
Mr. Boardman bu aralrk tayya- Başvekil lsmet Paşa IJazretıerile, vali hettedir ve bu müşkülat her gün ve ler doktor geleceğini duyunca 

reden indi ve saat beşi yedi geçe per- Muhittin beye, Şükrü Naili Paşaya ve her yerde vardır. çok sevinmişlerdir. En ufak bas
vaneyi elile çevirerek motöre hare- tayyare cemiyeti reisliğine birer tel- Binaenaleyh bugün etfaiye ve- talık hakkında ilaç iıtediler. 
ket verdi. Makine işlerken tayyareci- graf göndererek memleketimizde gör· saiti ahşap mahallelerde vuku 
ler kendi.lerine uzatılan kart ve ~otoğ. dükleri hüsnü kabule ço~ müteşekkir bulan yangınların ilk çıktığı za- Burada da çocuklara aşı yapıldı 
ra~lan l2lDlaladı:kta~ sonr~ valı ~u: olduklarını bildirmişlerdır. man yetişebil4'se bıir taraftan a- ve evlerdeki hasta kadınlara 
avınf Fazlı ve beledıye reıs muaıvını M. Boardlman demiştir ki: rozözlerde esasen mevcut olan bekıldı. Çocuklara hikaye kitap-
Hamit beylerle vedala.ştılar. T"" k ' · b'Ih ı t b • d - tt k K dınlarla yakın d 1 - ur ıyenın ve 1 assa s an u- ve musluklardan derhal toplanan su- ıarı agı 1 • a -

Mr. Boardman Fazlı beyle ve a a- lun güzelliği türklerin civanmertlik . .. .. .. . . . dan temaslarda bulundrık. Bu-
ırken dedi •ki . . ' . . . Iar ıle sondurulebilıyor. Bır kere a-
ş .. · . . . . . . ve mısafırperverliklerı daha memleketı teş genişledikt.en sonra musluklann günkü şekli idaremiz ve meza-

- Guzel şehrınızde ıkametımız es- mizde iken kalbimizde yer etmişti. Fa- . . ~. . . . . h kk d 
n"'"ında beledı"yenın· tayyare cemiye- k l b .. kl . . .. w. • verebıldıgı su mevcut etfaıye vesaıtını yası a m a uzun uzun musa• 

..... ' at stan ulu ve turı erı ışıttıgımız- - A • • • • k p· · · Silı:.h t'nin ve halkın gö.sterdigı·· candan a- . . .. doyurmaga asla kafı gelmedıgı ıçın habeler yaptı . ırınççı, ~ -
ı den daha ıyı ve daha guzel bulduk. . · · A b k l · · d 

takaya teşekkür için kelime bulmak- B"lh h kk d k' . ma.kıneler durfl dmlene ışlemekten tarağa, li ey öy erını e 
. ı assa matbuatın a ımrz a ı sı- d 1 ·· ·· ·ı · k K l d tan acizim. Bu samimi ve güzel intı- t . . . k .. h . o ayı yangının onune geçı emıyor. dolaşarak avdet etti . öy er e 

ayışkar neşriyatı hızı ço mute assıs .. 
balarımı memleketimde milletim-e an· etti. Nitekim Nişantaşı yangınında da hoy- kadınlar taraftndan büyük bir 
Ia:tmayr bir borç bildiğimi söylem'"k is- " le olmuştur. Eğer etfaiye heyeti ya alaka ile karşılandık. Seyahati· 

terim.,, Dilnya otomobilleri geç haber verilmesinden, yahut her mizden çok memnunuz.,, 
FaZlı bey şöyle mukabele etti: hangi bir sebeple geçikmesinden dola· =========== === 
- Memleketimiz hakkında göster- Hali hazırda bütün dünyada 36 yr yangın mahalline ateş biraz tevessü su tesisatını bu şirketin elinden alarak 

diğiniz büyük teveccühlere teşekkür e- milyon otomobil vardır. Bunun otuz ettikten sonra varmamış olsaydı her- yine vaıkit geçirmeksizin belediyeye 
derim. Buraya gelişiniz bizim içiı~ bir milyonu binek otomobilidir. Cemahiri halde ateş söndürülebilirdi. Çünkü vermeli ve bir an evel belediye tara· 
bay~.am old~ .. B?~adan aynldıgınız müttefika bütün dünya otomobilleri- mevcut su söndürmeğe kafi gelirdi. fından bu noksanlar ikmal edilmeli-
bugun de hızım ıçın br bayramın son · ·· ~ ·k· · likt· o d .. .. .. nın uç ı ısıne ma ır. n an son Fakat her neden ise etfaiye heyeti dir. 
gununu hatırlatıyor.,, b F ·· ·· ·· ı k ı 

VA.1 • • b"tt'kt M ra en aşta ransa, uçuncu o ara n vaktinde yangına yetişememiştir Bi- Bir de geçen gün yazdığımız gibi 
~a ınerasımı ı ı en sonra r. . . · 

Boardman bir otomobille meydanı do· gıltere ve . srrasıle Kanada ve Al- raz geçikmiştir. Bu geçikme netice- su meselesinden başka bizzat etf aiye 
]aşarak tayyarenin uçmadan evel geçe manya gehy<>r. sinde ateşin önüne geçmek imkanı bu- teşkilatı meselesi vardır. Nişantaşı 
ceğ yeri tetkik etti, sonra tayyareye Bütün bu tefevvukuna rağmen A- lunamamıştır. yangınının su ile söndürülmlyeceği an
yerleşti. Bu sırada meydanda bulu· merika, hala günde 300.000 otomobil in- Düşünmek i~p eder ki Nişantaşı ]aşıldıktan sonra üç dört saat geçmiş, 
nan şehir bandosu Amerikan marşr- şasına devam ediyor. yangınında vakı olan bu hat heı· va· ancak ondan s<>nra tahrip bombası 
nr çalarken tayyare halkın alkışları a- kit tekerrür edebilir. Bu takdirde kullanılımasını Beyoğlu kayma.kamı 

rasında yükselmiye başladı. Saat tam Dahlliye ve polis -eğer yangın ahşap biı· mahallede Sedat bey teklif etmiştir. Yangının 
altıya 18 vardr. Tayyare havalandık- ise- mevcut terkos tesisatının verebi- mevcut su ile söndürülemiyeceği anla-
tan sonra meydanın üzerinde üç tur kadrosu geldi leceği su ile ateş söndürülemiyecek şıldıktan sonra niçin saatlerce vakit 
yaparak uzaklaştı. Dahiliye ve polis kadrosile demektir. Binaenaleyh etfaiyc işlerini geçirilmiş, tahrip bombası kullanmak 

Tayyareciler dün akşam Ceneve- tediye emri dün vilayete tebliğ bu vaziyeti olduğu gibi görerek ve bi- asıl salahiyettar olan etfaiye kuman-
ye va:rımış bulunacaklardı. Ceneveden lerek tanzim etmelidir. Ya bu tesisatı danı tarafından düşünülmemiştir? Bu 

edilmiştir. 
yarın vapurla Nevyorka hareket ede- Kadroda baştan başa değiştirmek ve ihtiyaca vaziyet gösteriyor ki işin içinde bir de 
ce:kler ve tayyarelerini de vapura ala- hiç bir değişiklik tamamen kafi gelecek bir hale getir- idaresizlik cephesi vardır. Bu cephe-
caklardır. Tayyareciler Nevyorka yoktur. Polis ve vilayet memur- mek için şirketi tazyik etmeli, bir gün yi de esaslı surette tetkik ve halletmek 
geldikleri gün tayyare ile Bostona ıri· lan maaşlarım bugünden itiba- bile geçirmeksizin bunu mutlaka yap- bir vazifedir. 
deeekludir. rea alacaklardır. mağa mecbur eylemeli, yahut terkos 
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Istanbulsporlolar tzmlrden Menemene 

\ 

giderek bilytık mefktlre şehidinin 
mezarını ziyaret ettiler 

Amatör sahneleri arasında( Gençler Diyorlr ki: 
Gen~ler Birliğinde 
eır damıa yaş, bir deniz, istediğimiz hoca, gençlerin ruhunu kav· 

bir umman rayan, onlarla alakadar olandır 
Piyes 6 perde BUtU 

insan sarrafı n meslrelerln kendine 
Komedi 
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erde g~re bir zevki vardır 

2 ağustos P 
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Uskudar<ll-rı.'1 Aptullalı Ihsan Bey 
. • . pazar akşamı genç er diyor ki: 

birlıgınde (Müçteba Şebabettin) Be- .. 
yin (Bir damla yaq bir deniz, bir um 1 Şu anda gozümün önünden yeşil 

) 
. . ~ ova. ar, koyu kahve . zü "d' 1 

man ısmındeki piyesi temsil edildi. da~ . re~gı mru 
10 

Bu eserde gençler "ok muvaffak oldu- "kgladr, sa!, sakın den12ler, açlk bir 

1 G 
~ go evredıyor· raksed' 

ar. azeteci rolünde Nuri Bey rolü- Bo • . . . ' ıyor. 
nü iyi kavramıştı gazıçının herbir yeri - dahil -

KAmr .. · . Marmaraya kadar uzanan yeşillik 
• an rolunde Necmettın Bey membaı seyelan eden bi kı ı ·ı 

iyı oyna.dL , r zı yeşı 
meş al eler gibi parıldıyor. O kadar 

Yalnız ~a sıra, heyecana kapılı· ki, bunlraın herhangi birine gönül 
yordu •. Mrt.ör rolünde Masa Bey ro- bağlasam diğerlerini intihar ede-
lftnU.. irı yaptı. Musa Bey son (ölüm cek sevdazedeler sanıyorum. 
meclısınde) ~n derece muvaffak oldu. Mor ~ağlardan uza.nan eller, pa-

Nureddinın rolünde Sadi Bey de muk yıgmlarma kavuşabilmek için 
çOk muvaffaktı. boy~arını uzatıyorlar, biz onları sey 

.. .!.~rüyüşU, söz söylemesi, acı acı r~ıyoruz; yi~e ufuklarda uzayıp 
gulüşu (Ertuğrul Muhsin) Beyinkine gıden • yelkenlıleri şişkin yelpazelerle 
o kıadar çok benziyordu. kaybedıyoruz; ötüşen minik kuşları 

Direlctör rolünde Nuri Bey çok iyi diğer taraftan hazin hazin dinliyo-

' 
Gençlik Haberleri 

Emirgiindan Kandilliye 
yUzme birincisi 

ldi roliinü iyi kavramıştı. r?z; mis g~~i bağ, kır, dağ çiçekle-
·.a;..__ _,; __ _,_. l .... -b 1 k-'· d D'ğ l . .. nle teneffus ediyoruz umumf ~mm ~~u.rn s-.. o er Qıı. a yazılan bu ma .. lardan maada spor ı er ro lerde oyıuyan bütün e. 11:. ·ı d k d. . 1 ' 

l
•--- :ı • f d'l · . . P .ı.J ar a en ımız denizlere atr"""-
~ı eski mensup ve mezunlanndan cu gençler Mıenemene giderek orada en ı er, rollermı ıyi kavramışlardı. H 1.. h b' • J ~ . ruz.. u asa, er ır mesı.rede de 
ıınü~ep olan 1stanbulspor kUibii, mkılap şe~idi Kubilaym mezannı zi· * * * bu saydığım tabiat güzelliklerinin ya 
lzmırdeki Altmordu ta.rafından vaki yaret. _etımışler, mezar başında kafiı- lkinci oyun (insan sarrafı) namın- bir ya ikisine tesadüf ediyoruz.. bi-
olan bir davet üzerine lmni·re git. le reısı tarafından bir nutuk söylen- daki iki perdelik komedi idi. naenaleyh her hangi bir mesire ma
ıniş ve orada üç futbol ve iki voley- ıniş ve mezara sarı - siyah kurdele- Burada en çok mmıaff ak olan ha.llini, diğer bir mesire mahaJlin-
boy maçı yaptı:kJtan sonra şehrimize li bir çele?k. konu1!11u~r. amatörleı şunlardır: den ayırt etmek nasıl bir zev'k olabi- YüzTM birlndlsi Mirat Haki Hanım 
d(;nmıüştU.r. Resmımız, bu, zıya~e! esnasında Hikmet rolünde (Sadettin) Bey, Jir? Zira: görüyoruz ki ''bütün me-

Taf .

1

& t . . .. alınmıştır; ~ençlen Kubılaym mezan gayet tabii oynuyordu ve rolünü iyi si.relerin kendine mahsus bir sevgi- Geçenlerde Emirganda birçok 
sı at gaze emızı·n spro sutunun etrafında göstermektedir. kavramıştı. si, bir zevki, bir tadı ve bir görüşü genç yüzücüler arasında bir müsaba-

Geçen Haftaki bilmecemiz : Bilenler 
Terzi rolünde Musa BeY dliyebili- vardır.,, bunu inkar etmek kabil nıi? k8: tertip &ed.ilmiştir. B~ °!üsabakada 

rim ki komedide yegane bir varlık gös Mor, yeşil, kırmızı, pembe, sarı, ~ı~at Hakı Hanım Emırgandan Kan 
terdi Musa Bey burada çok muvaffak mai dağların eteklerinde toplanan dıllıye kadar ~l.an. mesafe!i _22 dakika 
oldu. (Nurullah Bey) de rolünü iyi şehirlerdeki biz insanlar, tabiatın bi da geçerek bmncı gelm~ş.tı~. Genç 

bilmecemizin k .. d rt kt b' d · kavramıştı. rer bahşişi olan her hangi bir me. . ( Lfitfen sayıfayı çevırınız) 
ve kur'a çekecek olanlar 

Geçen haftaki 
sureti halli fU idi : 

u ar o a me e ın en M. Tevfık .................................................. - -...... -
Sabih Bey, 15' - Vefa orta mekteDin· tOelci rolünde- Melih Bey vazife- sirenin önünde iğilsek çok mu? Ce· .~ini gezm.e<linıse de eksetlısimtt~oll 

K 

B A 1 

deh H-üsam Fnzi"Bey; · · ıe--~ Ka'dtRöy .ai11i iyi yaptı. vap veriu.1, .SusmaJuı.t .,Ben bu y.az, dipı, ve bende öyle bir mnaa•::iia.ie 
orta mektebinden A. Cevat Bey, 17 _ Adil rolünde Necınettin) Bey iyi her yaz gibi bütün mesire mahalle- sıl oldu ki her yerimiz, Türkiyi?nin 
Vefa meydanı Fahriye Hanım, 18 _ idi. her yeri olduğu gibi tabiatın aşkı se 
Amerikan mütalea salonunda Hasan Hikmet ile Adilin makiyajları Gençlik Anketi limi ile tezyin ve tanzim edilmiştir. 
Fehmi Bey, 19 - Şehzadebaşında Dür ayni idi ve ikisi de biribirlerine ben- Ana vatanın neres çirkindir? Lakin ne 
dane hanım, 20 - 17 inci ilk mektep ziyordu. kadar olsa nsan bir yue gönül veri-
ten Nuri Bey, 21 - Göztepede numa. Gençler size soruyoruz yor, ben de Boğoziçinde Otuz biı· su· 

ra 26 Kemal Bey, 22 - Sultanahmet Pazar akşamı gençler birliğinde 1 yunu seviyorum. 
te Rifat Bey, 23 - Sofular cadde- şimdiye kadar görülmemiş bir kalaba- Mehtaph geceleri mi, ka· Sadece temiz 

8

.
1
, 

1 
d k , elan k si numara 75 Şadiye Hanım, u _ Irk vardı. Her iki eserde ehliyet gös- ranlık geceler! mi sever• lıWrden SJ-·lçuk lıanwı diyar kl: 

lıakk 1 nk er araslın a .. url a. çt'd d~ Selçuk san'attan Sevim Hanım, 25 _ teren gençleri tebrik ederim. siniz, bize' blldlrlnlz Şen hututlu bir yüz. Sempatik 
ını azanan arın ısım erı a ı e ır. . . ,. Dekorcu il bir ruh. Elbisesi sade ve temiz. Ta-

K 1 T A 

l - Reşadiye otelinde Halit Bey 2 47 ıncı ilk mektepten Vahit Bey, 26 - 1 be ·ı "t k b'l · , . dd . lb ah' B ....,. k .. . e ı e mu e a t sevgı ve saygı 
- Kadıköy numara 95 Muzaffer Bey Yenıçarşı ca esı r ım ey, "' - me tebinden Hamza Bey, 39 - 31 in- zarında 50 - Vanikoyünde M. Niza· B · · d il' . · 
3 - Kumkapı numara 5 Hasan Ta.hsi~ lstanbul defterdarlrkta şube 3 F'evzi- ci ilk mektepten Mediha Hanım 40 mettin Bey, 51 - Galatasaraydan k unun ıç·ırn 1 ~ md ua ım~ & tal_ebe~ın~ h .. ed E . F . B • arşı vazı ·e erın e samımı bır cıddı 
oey, 4 _ Yüksek ticaretten Niyazi ye H, 28 - Goztep e nıse erıt - eylerbeyi ilk mektepten Fahir {{amil Bey, 52 - İstanbul kız yet göstermesi.. Talebe .. b" "k b' 
lıey, 5 - lstanbul birinci mektepten Zühtü Hanım, 29 -. K~rat:öy l\Iuaz.. 41 Karaköy Ekselsiyor terzi Abdur lisesinden Nimet ha~ım, 53 - Kadıkö hayırhahlık ile karşıl:ı~~lı uy~razi;: 
Mehmet Bey, 6 - Işık terzihanesin- zez Ha~m~ 30.-11 ıncı ılk mektep rahman Be, 42 - Samatya hat boyu yünde Suna Gülbenkıyan hanım, 54- harici saatlerde muallimlik. otorite
de Niko Martini Bey, 7 - Samatya te~ Alı Ş~nası B~y, 31 - Arnavut Akif Bey, 43 - Kumkapı D. yokuşu Aksaray Taşkasap Kamran Bey, 5;; - sini kaybetmemek, bilakis bu gibi 
lJ2llnan Hanım, 8 - lstanbul kız orta koy Hayrıye Emın Hanım, 32 - Cer 13 Hilmi Şaban Bey, 44 _ Aksaray Sultanahmette üçler mahallesin~e zamanlarda kuvvetlenmesini temin et 
lnektebinden Neriman Arif Hanım, 9 r:ı11paşad~ Ayşe h;;ım,tt.33 B ~na- iktısat kunduracısı Şekip Bey, 45 - Nedret hanım, ~6 - Çapa tevekkul meğe çalışarak talebesi arasma ka-
- Aksaray numara 30 LUtfiye Ha· yı mektebınden M. ure ın ey, - F . . numara 14 Semıha. hanım, 57 - E- 1 al 1 •ıın, 10 - Kadıköy ilk mektepten Şa- ~~an.e n~mara 312 Yo'!o, 35 - 1.. :r.ııatiden Ihsan B~y, 46 - Cerrah ytip orta mektebinden Safder B•y, 58 ;e:p ~tm~n ar oynamalı, oyunlar 
ldr Bey, 11 - Vefa orta mektebinden tıklal Jısesınden Behaettin Bey, 3G - P şa .. numara 30 Fır~evs hanım, 47 36 ıncı ilk mektepten lhsan Bey, G9- Hocalarımı sev rlm 
547 Muvaffak Bey 12 - Heybeliada Aksarayda Kemal Bey, 37 - İstanbul - Eyup orta mektebınden Cemil B, Beşinci mektepten Ercüment Bey, 60 Usküdardcm Nedi Be a· kl• 
b ' .. • • N ri Bey k · 48 Yüksek ı· tt 805 kteb' d m ey ıyor • ~nise Hanım, 

13 
_ Onuncu ilk mek· ticaret ~umeyyızı u ın erı- - ıcare en Nedim _ Vefa orta me m en M. Vahdet- "Hoşlandığınız muallim tipi hangi 

tepten Türkan Nuri Ha.nım, 14 - üs- mesi Hıkmet hanım, 38 - Vefa orta Bey, 49 - Mustafa Bey Fatihte at pa tin Bey. (Lütfen sayıfayı çeviriniz) 

··---·---·------------·--~~-------------------------------------------------isimleri yazılı olanların bugun saat 13 den 18 e kadar gelip hediyeleri.ni almaJarı. 

'iaun : Aleksandr Kuprln -33-

yı devreden .P~. ve esmer slaY ço- P.embe yanaklı kumral Tolpigin rer çıkardığı bir takım açık sacık hi-
cuklarımn takhdını yapıyordu. Ak· piyanoda Karmenden bir parça caldt. k:- 1 .. .. ~ 
törün bu oyununu seven 1:1.ı'ı;ııko b ~ . aye eu soylemeğe başladı. Kadnılar 
k

a sordu·. '>( '>( Kat- Va.tıka u parçaya uydurarak ~ır sevinçten ne yapacaklarını bilmi-· 
Rus Trepakı oynadı. Omuzları yuk- .. . 

- Nerelisin?.. selmiş, vücudü çarpılmış, parm:ık1a- yorlar. Gulmekten hasta bır halde 
- Sırbiyeli madama.. Srrbiyeli. rı ayrık, kolları sarsak bir vaziyette kıvranıyorlardı. . 

Çeviren : M.Gyaur Sen vermezsin bana bir şey madama!. birdenbire kesldn bir sayha çıkarıyor Veltrnan, Paşa ıle uzunca fısılda-
. • - Maymununun adı ne? yerinde zıplıyor ve vahşi dansınrn a- dıktan sonra küçük salondan çıktı. 

~iyUra eldi. Petrovski kızı takip bir Sırp maymuncus~nu .harıkulade - Matroşka madama... Açbr ma- hengine uyaraık bağırıyordu: fürkaç dakika sonra Paşa ayni a.p-
tdiywdu. :etrovski ciddi bir tavırla bir tarzda ~opya e~tı. . Elı muhayyel dama .. İster yemek" talca tebessüm dudaklarında olduğu 
dışarı çıkı bir müddet dolaştığını bir zincırde, dışlerı meydal1da, - Pasaportun var mı?. Dans et güzel Matvey dans et halde salonu terketti. 
'te nihayet arkadaşı Borisin sarhoşluk topallıyarak, göz k~rarak, arkasını -:- Ben Slrbiyeden madam .. Bana Yanıp gitsin lıer /}ey dans et Zaten Lihoninden başka bütün t . 
"babı muhaff•fesine rağmen hak- başını kaş1yarak ?azı~ ·~ . burundan ver bır parça şey madama.. !ebe birer vesile il a 
"'• olduğuna kanaat getirdiğini söyle. bir ~le s~rp dılencılerının şarkısı- Ak~r cemiyete fazla gelmiyordu. Kırçıl saçlarını savurarak tekrar e- ve uzun bir müdde e kayboluyor!~ 
dl Jenya d eldi. Fakat yalnızdı. nı soy!edı: Herkesı kaplamağa başlıyan bezginli- diyordu: 1 d t sonra avdet edı-
lıorts kadı:nıg odasmda uyuya kal- .. .. .. .. ğ.i gi~e~iyordvu. Her lahze de kuvvet- - Böyle bir dans vallah yirmi beş Y:~\ 1'. Pa_:lof Vo~o?~a gidip da~s 
llıtştı. Aktör biltün meharetlerini gös Kuçuk k<UVIk duştu yola h sesı ile bagırıyordu: ruble eder. g .e . ıstedı. Tolpıgının başına ag-
~l"ılneğe başladı. Destere gibi gıcır· Sevgilisi nerede kala - Garso.n ... Şamp:n:a.. Ko1ka ve Mişka ~-i~~ göz kapakla rı _gırdı ve yüzünü !ıkamak için ken 
«tadı, bir sarhoşun cam üzerinde tut Fa.kat Sımeon aktorun bu oburca- rını kımıldatarak bögurüyorlardı: d!sıı.ne ~ardım etmesıni Tamaradan 
llıafa çahşt • . . b'r sinek gibi vızır- Aynıa, ayna, rı..a, rw. ayna.. sına sayhalanna alışık olduğu için rıca ettı. Petrovski gizlice Lihonin-
:adı. Oda:;;:: ~öşesinde duvara Sonra küç~~ Mankayı ah~rak r~- aldırış ~iyordu. . • . . . • Ve ~rı şafo.ı::ıuk... den üç ruble istikraz etti ve dışarı ~1 

CSnerek telef 
1 

'·· uşan asabi bir dingotunun etegıne sardı ve aglar bır Tam bır rus keyıf alemı ıdı. Bagr karak Zoçyaya b 1l4' k • t '- d on a ,,.on . • b 
1 

d K tl h k eyaz ıuan ayı çagır 
a ann t kl't tt' Fonografın bu sesle dılenmege aş a ı. apu arı ranlar, saçma sapan _ are dte bulu- Aktör bir defa çenesi açılınca tı. 

!'tından söyla 1 .e. ı. ptı Ve nihayet altında uyuz maymun taşıyarak Rusya nanlar hadsizdi... artık durmadı. Hafızasından birer bi . . emesını ya _ : _ _ _ { BıtmedıJ 

Kızlar çukura düşünce ... 



- 6 -VAKiT ıo Aiuatoı 1931 ~ ~--
ÇOfta Mf~at Hannna mnaffaJu,..t 1 1 
tewal ederiz. Mahkeme ve icra lllnlan 

Gett9ler ........ 9rdbunu1t Yıun il '/14 S Nakleden /atanbul birinci ülas memurluğun· 
............ , • l'r.I.. • • dan: 

Haber aldı~ıu röre gensler tf. H•uteclocque HaQm tpenahın casusları ••. Müflis Niko Papadopulo ma asın& 
lnaf& l'rubu iaunrUzdöl Ptrttlltbe ril· Y kaydr talep olunan alacaklıların tah· 
ııU Befkoıda il~UncU yazJrk temsilleri- kike mütedair muamelesi hf tam bul· 
ııi Vffffeklerclk. Bu .mHa.m.rede (bir Pariste bizi doı:ıtumuz E. ka?'lıla- beraber yedik; bu adam hosuma a'itmi muş ve sıra defteri alacakhl&rın enza 
ıete faci&Sf) i1e taTsiyeli imli iki e- dı. Ertesi günü çoktanberi görmedi· yordu. Fakat Sidneyin o:a emniyeti rı tetkl.ki.ne ~azolunmuşt~r'. 1 eylül 
eeri temsil edeceklerdir. Gençlere mu fim Atinamı ı;iyaret için Ostand'a git- vardı. Tren kaJkacaiı ıa.man Z- ba- 9:Jı. t~rı~ıne musadH sah günü saat 13 
nffakıyet df1erir.. . . . . te ıkınca alacaklılar toplanması vuku 

tım. Orada Sıdno den hır mektup al- na s.1ahaUmiz hakkında garip bazı bulacağından alacaklıların yevmi ~z 
.. Bt~ rica dım. Ezcümle şunları yazıyordu: saaıter sordu. hu eUphemf daha art·ıı..tırda adliye sarayında birinci iflb 

Tur~ ~nçkri blrlllin.d~n: "Dün, bOtUn günümüzü ceneral F.f. tırdr. dairesi toplanma salonunda hazır bu· 
Ontimuzdeld Ju• mevsimi için bir· K. ve B-ff ile ıeçirdim. Pek tabit E.- Seyahatimiu ini olarak karar Junmaları ilA:t olunur. 

liiimize eser nrJMk i~tiyen ,._e artla- de bizimle beraberdir. Ceneral K. ben· verdiğimiz için yataklı yer tutama- --------------
rnnııı a.alama kı.tiyealerin ya !İf•hf de çok iyi bir t'8lr bıraktı. Ga)'et ba- mıştrk. Kocam iyi bir bahşiş "ere- Üçüncü sulh frufiuk hdlclmliğinün: 
TeyaJtut tahriri mtiracaat etmeleri lR· slt bir dUşUnce ile Rusyada dahilden rek bir kompartiman ayırttı. T~m Mehmet efendi ile Kasrmpaşa Ca-
zmıdır. Mihııeaat ıamınları ak,am ~ yapılauk hareketlere hiç bel bajla· tren kalkacağı esnada kompartimanı· miikeblr yeni taddtde 10 No. h ayni 
at altıdan S<mradır. mıyor. Onun için açrkça görüşmek is- mııa ıenç bir )'oku bindi ve kompar hanede akinter Ptnhf \'e kızı Halime 

(Adres: Sultanahmet Alemdar cad tedik. Fakat mevzu pek geniş oldufu tfmanın kendine tahSis edilditini ma· ~anımlar me) anelerinde mliteknvln 
Msi numara 2.3 Nurullah Kazım Dey) i~n henüz fptidaf meseleler bile &'Ö- amafih biıfmle seyahat et1Mkle ınem.l ızalf'I şuyı davasının. cari muhake· 

-Dkadad• k•MP rlltUlt'medi. nun olatatını söyledi. Bu bir neıa· mesf nde mUdefaleyhterın lkame~Ah· 

Yiyecek 
Toptan !tatlar 

Et • Sebze • Meyva 
Et - (Klloıu) Daglıç: :54,60 50,70 K. 

J\ımcık: "6.80-54.70 1\. Karaman: "6,80· 
.56,16 K. Meıbahı kuıusu: 46,80 • 54,60 
1\. Ôküt:28,40 34,3~ K. D•na.3l,20K fnt~: 
27.30 ·3!.fi4 kuruf Mınd•. ıg,so. 31,!0 
kuruı. 

Peynir - Btyaz rağlı 62:5 den 750 
t.;uıusı kadar Yanm ~·ağlı 17·14 olckıbk 
teneı..e 40Cı·:5ro 1\. yıfsı.z JJ · l2 oU~ılık 
teneke l 5<M?OO kuruş. 
BUber'ı ( Dolmalık ) 5 · 6 • i kurut. 

ıSh riı 5 - 6 1\. Taz:efasulyeı Yetil 
bırbunyı 11-12 kuruo. l\ırmıı.J berbunya 
22 • 2J 1\. A~·şe kadın 12 • 13 • 14 K. 
Aam• kabekı (Adedi) 12 15 • 17 K. 
Ktıb•kı 5· 6· 7 • kuruf. 
Domal•• ı Okkası 3·4 • S • 6 ~uru,. 
a.1nyeı S · 6 • 7 kurut P•U1C11ft' Haber atdıfın111.a söre Ameli ha· Salı rrüniinüden evvel ıırörü.-mive- ket ~ri olabilirdi. Fakat biıt rusça lan tmebçlfhutt ~ldul'ud'!dldan 

1 
evelc.e llhl· 

t I f1 rf l b,_ k sn Uk d • • ~ ' . d. . fbi i I i S'd ,· nen t ga ıcra e ı it , yevmı mı • 
ya u t n Jl "' ısmı ( uJ' a &• cefiz, çilnkU K. nin i i varmış. \'aıi· hı tap e ışı gar me g tm ft . ı ne.) ın k d U t ettfkl 1 d • b Merve 
ek) bt L .. - k i " mta. li I b'ld·~· 1 1 ..• '•C' e~ e v ru er n en ııya en 

r -P arma a .. arar vtr ,, yet şunu gÖ9teriyor ki, titr anlatabi· rusça 1 .ı~ın na~ ogrenmı:w 11 muhakeme ifa ve kqtf dahl icra olu· &l1n•ı 8·9·10·12·1S·l6 K. Anftub 

1·2·K. 

ttrclfr. Bu kamp bfr hafta kadar de- lir ek ben HeJıııin&'fors'a gitmek Ye ~ Takip e.dtt.dığımlz hlc:sıne kapıldım . Fa narak mupfın l'arrl kablU taktıfm fAj(ça) 20 jS kurut Mkı U·l8•30·3S 
Tam •dtuktir. rada Rusyadan ıelete-k olan K. nin kat sesımı çıkarmadım. oldufuna dair rapor ita kıhnmıı oldu· ktıruş Pı11clık ı 18 kuruf. Kıatlcıkı 

Tlrk a..ttler 9lrllll1tlft dostlarını görmek uıiyetfndeyim.,. Kolonyada, k?c:'mdan ayrıldım. iu veçhile blttalep hakkınızda muame- 8 I! K. felblllı 20. 2S. 30 f\. Q,•ez . 
... , .... .,.... Bir kaç rün 10nra Parlse 4öntrlrn. Ben Hamburga gıdıyorkerı o, eya· lei ıırap kararı ittihaz edHditln- 8 K. U.ıilm. Boc .. da çalı 20. !S· 34 K. 

15 atut. pazar ılklU akpmı Sld .4. R ad 1 ek 1 hatlne yalnız başına devam ediyor· den yevmi muhakeme olan 12 eyltil lımlr ru:akı 25 30 kuruş 
(Tiirlc l'fllfltr bfrlltO 1•111 bir müa. t-:ı~:t 11 ıp, hh ua~ an :e ec ~~n du. Onu trende yalnız btrakmr~tım. 931 tarihinde ıelmed!iinlz ve1a vt· 
tneN nrteektlr. Bu :mllAmerede fU l~d. hmudurad udaar~~r .;.J~1.11' C 111

• Bfrdmbfre düdük çaldı. Tren ka11<r· kili mu•ddak göndermedifinlz tak- Buli:l•r • Arpa • ç.v••r 
an ıya u un ıorec._ ı. en• S'd b . k ~ ld di d k ıa. i k b l etınlf Buld•r• ''umuşık kiloiu 1'nlat1ı: piyesler onuraeak1ardır. (Beyaz 1 u R """t • • k yordu. ı ney em ucaAına &. '• r e va ıayı ar r ve a u • L l 

yurd) Te bir de (GhıdfifU111 o d· ra n.. onun oyaya a• mKın• pe öptl, 10nra 'blratdı, kalkmtf olan addolunup haldmuzda hUküm ita td1· 6,10·6.3S K. Ankara: 6 kurut. r..1• enir: 
,,,__) l f il ri te il d ki di tehlikeU buluyordu. Parf•ten hareket t nln buamafına lltJadt kayboldu. Jecefl ilin olunur. S.30 kurufo konyı: 4,30 s ~!·6·6.10 k. 
,,_ 1111 Ne DM e ece er r. edeCetlıniz ıUn ceneral K. ile beraber N • ' • • Yıhjlhın: ~,37 Yul•fı Balıkesir: ıl 3A 
Genchre mav&ffakıret dileriz. yemek yedik ve bu nokta Uıeriade çok Artık ebedınen hayatım.dan ıilln letanbul maıhlotmd mliue 3 üncü K. ç.vdan Kırtclaıell 3,12.5 Nuhub 

9ep9Mfel1t futbol takıMı ,_ uL mlftl. hukuk datrnlnden: B d 7 K B L B d 
IUllN •ldlvor a;,rar ~.... - Bitti - Evkaf müdüriyeti tarafından Hıri~ an ırm•· urça .. ı ın ırma: 

, Ben kocamı Hamburıa ıfdip bek· P~pi«ı Betti to ve Pandoni ef ~ndiler aleyhine Fa· 6·8 K. Keten tohumuı Çenıkkıle: 
8eyrlaefaht futbol! takımının iki liyıcektim. Ona yaJnıı bırakmak iste. tihte imareti atik mahallesinde yeni 12 S J\ Tra\:ya: l l K. 8ade1n lçh 

maç raJ"ftak ilure rmke ıidecefl ml7orduıa. Fakat olmadı. Eauen Ru• ı 1 hamam sokaiında 52 numaralı frrrn Tıtlt f 50 K. AC1 60 1\. Tlftlkı Oğlık: 
haber varihaektedlr. Bu ma~larn' er· yaya da ıe~emiyueiine naıaran bir Spor Habereri anası canibi nkfa ait olduğundan 80 den 101 kuruş• kadar. Afro1tı 1 ı 
un ayında hımfr:fn kartalaıunda yapıl tehlike .rOktu. DarOJfftDUD takımı tashihi kaydı hakkında ikame olunan morfinli Hac:ıkoy: 1050 K. ı~ morfinli 
Jnkia;. !~tl~lf d~hl!~~.~~df6~· Mal6:du~u~ o ıinün ak,amı, kolıkola otelden dava tiurlne berai ~bUf gönderilen Bolvadin 950 kuruş . 

.:7lCyrıse a u n n teşe rk ft 8. dfftbi .. U U t gidiyor dua arzuhali ,numaıleyhanin fkam•t Ç•r, k•hve, pirinç, ••ker, Y•I, 
yakın oJ•aama ra:.tmen futbol takımı ç ':.

1 b~ dır krte onı::..ıı 'De,~·~·. glhlarr meçhul olduiu btyanile bill 
nın yaptığı mütemadi ma~ların hep· çelTııak ıdr •h amk çdıl '

1 
V« vl""5 drı umbziı Bugün Rusyaya gidecek olan teblii iade kıhnnut olmakla tarihi p•tetea, ••buft 

a ara a a •n m ıe ıe me en r D lf f tb l t k t Ç•y: ıca,a) okka~ı 260 400. <Çin> aıini kazanmuı ciddttn fa)"31'1 takdir arn Onun u o • ımı ••• illndan itibaren on gün zarfında CA• 
.. 1 E··-n •~--b 1 ...1ıı---k otomobile atladı YI gayfp oldu. Bu hi- 3 de hareket ed•.cektı"r. vap vermeleri için ilAn olunur. 240·800, ( l lindiyc ) 270-400, t Seylan • 
ur. ·-- ~ 11 ua en ,,. .. llU'C o- cUee bizi ha11i •ilettdirmi,ti. Fakat E. "· 260·400. Kahveı (Muhtelif dpler) 100. 
yuncularından olan Galıtuarayda.n e anlatmca pek bü ük bir endlfe Takım biraz zayıf olmakla be· Sultannhmet 2 inci Sulh hukuk hd· ıoe K. Pirinç: (Bombay) 36 42 (Cavıı 
NKdet. Fe11erbah<edeıt Sedat. Be. Y Y · raber iyi bir haldedir. En İJi kinıüMl .. .1-: 33.go :ıı; U41ndlye) 33 (Rınıron) 28 28 •/\ •Jkta..f.arı kale.el Oftlnaa, E ref, lb. duydu, adam hakıkrnda bır çok aual- .,.,._.,. ...., " pv 

5' v•. J § •~ ler eordu. Ve ben de eadi,e du,._.ta oyuncalardan Nilıat, Mitat. Bur• Kadrköyünde Mühürdarda Rıza pa (Riıon) 36 K. Şeken (Tor Ycrlij35,50 

b
nhl haı dAltınHordadan Alliha~b~ .1.1rıan." baıtadım. Ert•i ıiinU Mbebinl anla· han, Fikret gidemiyorlar. Bunla- şa arsası namlle maruf olap mahke· (Ecnebi) &~.~O • 86,50 l\üp 89.SO 

11 ıı>por an ua.n, 11 ı oyunc,. t e&I bl hial ıl k mıece 4:l parçaya bilfarz kıamen &a· ( Rut: Küp) 40 ( Toıı 35,70 1\. 
lamı bu takımda IMV~udlretl Myriee a ~"'u r kal~ uyan ım. t 1 rın 'idememeıi her halde ta ım tılıg bakiı·1 ll\a ~JJ\:)lr dibi ve k•· Sade Y•G• ' Urfa : ~in 

ft\ ı mın kuweti hıldnnda kl- • r ae. 8 A:sece ya~ re~ • irin rok mOhim rahneler letkıf rakOI Okaklarile yeni kllpt olunan 
ne bintcekhk. ,A.k11am •eıne.t.ıni z le T T <Tau) 125· 135-140·14!5 (Efıurum· 'arg) fi Mi fMdr"Tennekfedlr. ., " 6 

' 
1 edı'yor. Mamafih blltün bu nok· Nur ve Suyolu sOlt ltlhndtl b\ltunan 

ı ı 18 19 ( Erinrı:ıif) 90· 100 ( Trıbzon) f IS • liO 
lakere ıenelerl ıUzel bir c.vabl ona onre .hazrrlamı11 bulunu)'O sanlara ragmv en giden takımın artalardan 25• 26' ıo, ll, ı., 51 ' y J ı 

T "' d ı r • harita numaralı arsalar ı:; eylUl 931 • ete lnı<Yerli)62·63Z•~ln r•On 
mUa•1nere ver 1 •r rum. ku•vei maneviyeai çok ytıktektir. tarihine milsadif ıalr ı-ünü eaat on (Ekstra ekstra) ö5·69 ( Ekırrı) 6J · 63 

lilk.fçe Türk ıto~lerl yurdu tarafın- ETet... Hanri nuıallim tiplerin- Darl11fban takımı bugila bura• be~ ,.e 23, 24, 2:>, 26, 28, 29, 30, 31, 32 (\'emeklik ı birinci 56·57·58 (Ytıııeklık) 
4an !$ temmuı pazar gecesi 1Urt den ho lanırım. Bunu bulabilmek 1,. dan hareket edecek, Ruıyada Nirita numaralı arsalar 22 rylUl 931 ikinci 54 • !)6 ı Sabunluk) 4+·46 K. 
bahcesklde parlak bir müsamere ve- çiti ta ann~mi beni kolumdan tuta- tarihine müsadif sah ıUnü saat on P•tate•: 1'ue nıturel 18· 19 K. 31 1\ 
rildf. rak ana m~teblndeki filiz sınıfına maçlanuı oynayacak 31 ağustos· beşte Suttan ahmet sulh mahbmeıl ••-••••••••••11111 

SEYRISEF AIN Iskeçenln birçok yüksek aileleri- yazdırdıiı ınüden orta mektebi bitir ta oradan aynlacak Te 2 eylGlde jçincl hukuk mahkemesinde bihmlzaye 
le 4000 e yakın kesit bir kalabahk dlfint §U ana kadar ıesen zaman burada bulwıacaklar. Takımın de aatılacafından taliplerin kıy~ti 
kUtlufnln i,tlrakile uat ikiye kadar zarfın-da beni okutan hocalarım kaptanı ve '-kn:•~ amı"ri F• .. er· ınuhamme-neler:fnin yüzde onu nlsbetin ... ------------~ 

1.e &a ..... k 1 Mcrkcı ıccnıaşıı Galatı köprü tıaşı B. 2M2 
9'>k Jifzel eflenldl. klh donuk klh parlak hayalleri ö- bab,.e kaptalu Zeki beydir. de pey akçelerint hamilen mah eme Sobe A. ~lrktcl Mübflrdar ude hın ı. 2:-40 

Müu.~reye sHt 10 da klübüa or ntiaulıe t.Nt11Um etti. Bu Jla:raıter. .,. me2*6rtde haıır bulunmaları ve daha •-... ------------1 
hstrMilt ba§landı. V~ miftiminiJer ta· dta bazdarrnıa cok caah t.frlerl al Rusyara gidecek futbolcul•r fazla tafailat için mahkemei ınnk6re AYVALIK SÜR'AT POSTA81 
rafından o-anan (zeybek) tlddetl~ al tında kaldım. Ve böylece hayli za.. çaıınltyor bqUtihine mürauat eylemeleri ililn (M i ) 11 A 5 l 17 

~ ·· f .ı·s.:-..ı R olunur. ers n j'uıtoı a t 
ltıflaıtclı. Balet ve bı.ak danslanndan man kunel dimaflyeınl n ınJlfekki Kaile rei lgınaea: uayaya -----------~ de Sirkeciden kalkacaktır. 
eonra plyf<tlere sıra ıeldL ilk evvel reml yordum. Nihayet ıu atticeye gideeek arkaclatlann bu,Ua ni- t'CJAN 
(Tallfn cilTui) Mnrılndeki pyu nı'ı vuıl oldum ki bu kadar azan bir hayet saat llçte Galata yolcu btanbulda Sultan hamamında !} n TRABZON POSTUI 
81.hfte edldL tahail denHlnde be• ancak tlç mu. salonunda hazır huluamalarını .) numara1ı mağaıad1. kuma§ ticaretile (MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

Bu pl;yeete rel alan Etendltr cid alJfm tipinden hotlumıpm. Ve an- rica ederim. iftlfal eden Fert Hardeker ,.e Kirkor 11 Ağuıtoı Sah 17de Sirkeci 
'de11 muvaffak oldular. Naci rolünü cak bu ti~ mua111m tipi bana busUa Muhbiryan K<ıllektif ıil"'ketinin icra ri· 
,..p.n Hikmet, gayet tabU vaziyeti- bu aualinizde 90l'dufuauz "e aradı· Edremit Uliyesinden: yuetl aliye ince ,·trlltn mühlet ÜU· rıhbmıodaa b1rtkttle Zonıul· 
le; Şerife rolUnU yapan Şemi. fhti- fıruz muhakkak tesiri yapabfhn(f. Edretlıhte ınüte\•effa Sakızlı Salman rine ddteri düyuna kaydolunan ala- d•k, lnebolu, Ayancık,'Sımıun, 
yar bir kadın yürüyüşltri ve hareekıt· Yani kendtıerlni bana AtYdirınltler Et kızı ~aıire H. ın zevci Sakızlı Meh· taktılar arasında 10 afu&tOfl 931 tari· Ünye, Ordu, Gireson, Tr•h· 
l•ile alkıtlandı. HilıeyJn Efendi f. nya ben onJan aevebllrnlıbn. Hun· met i:f. tarafından mutevcffiye t\azlre H. hine müeadlf ıtaıartesi günü !aat 1' 
.... rotUnde blr ... ı.eeer yarattı: ha lırdan •'ıra itfL-n·1e birincisi ll'k te rnuayyen konkordato müzakere&İ bir ıon, Rize ve Mapavriye side· 

"' r- .. ura nreseslnden ve halen mUteganıp ika· kısmı a lacaklıluın şayanı kabul gö-
dz rneımıru Yusuf, n aaMbNI Ritmi mektebin son sınıfında iken maaJll. metgth!ırı meçhul bulunan lzmlr Oa· rilltn müracaatları li7.trlne verilen cek dönüıte Of, Sürmene, Ga. 
efendiler, M«çf baha Burhan, talebe mLm Mustafa Bey namındaki ıatıır. nıanlı hıankoı ikinci tef Fethi a. hem· mühlet dahilinde olmak ü1~re 22 ağu nleye de uirıyacakbr. 
Muharrem efendilerle kUçUk kız ~ Offer fkt;f orta mektepteyilen tabJı. ıiroi Fatma H. Mürfide H. '"' Cemal toe 9:l1 tarihine te81ldüt eden cumar· llll•• ................ ~ 
1flnde M•!ih• hııum da çok iyi o,,,.ı ye maallknim Nadia. H. la ntanl ma Ef. ıleyhlerine ikame ~dflrn tıp.lei şuyu test günU ıııut 14 e talik dilmiş ol· yeni neıriyat : 
drlar. lOmat mttalltml olan lftffdfrl.m P'trf· dıvasının muhıkemtsl f2·9·931 Cumu· duiundu ytvm n nkti mezk6rda - -

Bandall IN>ftf& k~lik hannalunt dan Beyfendldlr. Htr ne kadar hura- tul gUnU kableuevıl saat onda Edremit konlwrdat.o müzakeresi i~in defteri dü· Ahmet Refik Beyin yeni 
temiil ettikleri (Asri hulyalar) piy& da ittim taarilt etmf!k fst~"'emem de ıulh hukuk 121ahkeme6inde lc:ra kılınaca· :runa kayt , .• kabul edilmiş olan ala- ••erlerl 
•i ----ndı Ye ,.ok i1J muvaffak t')du· bunu h•r halde -rurl ,~rüyorum. d caklrların Galat.ada Abft hanında 12 Darülfünun ed~biyat fakülteıi 
.,, ~" ·- ıı ~ ...- o ğındın müd ei alt) hl erin hiınt \'e ·ı h · #r ı 1 · 
l •r. •n - olarak da Mahmut Yesui Qura-ıkta on" da kaydtd"'y:m kı' L-n numuah yuı anemııe ...,e me erı \'t rih mUderrlsltnnden Ahmet Rt 
~ ,IJ'j _.. "' .. .. ~ • ıTC \'ekil göndermeleri ltiıumu ve llkgl hıldr ho 1 · k t ::ı~ının da gelm~lt i e 

•-ytn mektep temsillerinden (So7u. bana ilk d•fa aJf"--vl o"frettn ho- rç u şır -~ a:r. . r ' Bey, !On ıünlerde Uç yeni e&tr Y 
pe ~ .. ıu.::, haklannda gıyap kararı verJ!ec:etl ilin tarı tekrar flln olun.ur.. mış ve bu kltal)lllr Kanaat kUtUpan 
lan hınnz) temsil edildi. ca.mdan tutun da ta 1ıOn de~ kadar olımur. /\on ıser: Mazlıar • r· b 

Hıren: rolOnU yapan Hikmet, ha hana bir d-e.rs dahi ders veren hocamı .. _ .. , .... -·--· .. ·-·--........................ _._ ............................................. tarafrndan ttmıı ve pek ne ıs 
k•t bir hınız ıiıhl ilk anda halkı ht· da snerlm. Ikt t k A l t• d • ş~kilde ha t.rılıp lnti ar sahasına 
yff.Ana dUtUrdU. Sctnra, temaşageran Bazıları acaba bu ho•.tanma key ısa ve a e ın en• nul.mu tur. Kitaplarda.n birinin Is 

LL-L 1 l -''ldti B d ba*ı ..,, (Mımar Sinan) bırl•lnln i bnaana ara au • un an r flyeti tabasbus olmasın diye dlişünebİ· 
rol alan efendiler d• rollerinde ınu- lir. Ben de derim kf "hayır, bfı ta· Ankarada inıa edilmekht bulunan zirai ve bayları enıtitüle· <Büylik ISkender), ötekisinin ismi 
n.ffak oldular. basbu~u padi~ahlarla beraber kn"duk rin 18457 lira bedeli keıif!i sıralara, muallim kUrıüleri ve sabit <Büyük 1''redrik) tir. Her Ü~ e,. 

MUiamtreye Mr marşlı nihayet attık. Artık Ttırkiyede böyle bir şey yazı tahtaları 20 ıOn mUddetle kapah zarf uıulil ile mOnakaaaya de muharririn derin vtikufu ve tab 
'ffrildlkteıa 80!\ra kltip heyeti idare voktur. \'usa da çabuk temill~nehf· çıluırılmııtlr. ince bir itina ve himmet sarfttt 
si \'t tiyatro fUbesi Amiri tbrahl~ İen Uprtintülerdlr. Bilhusll TUr- ihalesi 2·eylnl·931 tarihine mlisadif çarşamba günü saat on görülmtktedir. 
Demir Bey de halk tarafından tebrık kitn öı bir evl~dında böyle biri dôrtte icra ediltceklir. ••••ll!o~o•K•T•o•R~--· 
edHdller. tey kat'ı· .... v•n bulunama'- Bir df' bt-1 E k f · · · · k .. ı h b · I' d' ~ CeffUd ş A • "' \'ra ı ennıyuı ve proıesı ve a .et mu ase esıne tea ım e ı· 

-----------... ~· ~·--!'-ınl nankarJlU<le ittlhaft'I f'dec.tllerel Jecek beş lira mukabilinde enst.tDler inşaat fen heyetinden ve ~ 
sfdlr? (Bfraı düfUnüyorum. Eler bu bunun te1Ak4clye gört detl~tlflnl vt rilmektedir. Dahiliye hastahklan mutabauı 

uale tlfah~n Ct'Ylp 'Nrebllmek m~· gihıül kimi HVtr~ güıel odur ~öıünül .ı b S Cumadan maada her gUn (illede 
bvl~htdt kalMynutım hakJ\aten hatırllltrnm. Burada tekmil houları·ı Taliplerin illn eailen edeli lcetif üzerinden % 7, teminıt· fOAra Elit C 2,30 dan S • ı kada 
~ r.;unan ~6k6ttan başka btr şey Y•· mm i~imltrini hürmetle anmamak • ları ve ehliyeti fenniye vesikaları ile birlikte ihale tarihi olan lstanbulda nınn yolunda ( ı J8) nu 
~ıfta Fakat çok memnu- tan dol•>, beyanı tttef'üf eyln \"('Uf 2·eyl01-931 çartamba ıünU 11ıt on d&rtte ziraat mOıteıarJığı marıh husu5f ı.abine5lnde dıhltr has 
Jt11Jft tf J)ufta harada teTap verebil· fufne gıyaben ·anı hUmıtt. kusur et· k11mında müteıekkil inıaat komiıyonuna mUracaatlar1 illn olu- 1 t.tlıkları mua,·ene ve teda,•i eder. 
mtkl• oau derin d•rin diişünrnut" ba mit oldutuma arıeylerim. nur. (1485) 

1
._ Telefon lmbtıul !MS 



.._ .... lllllliıı __ _.._. ___ -.'!!!:!!'!'!!!'!!!!!!!'.!!!!!!!'!'!'!!'!!!!!!!!!!!'l!!!!!!!!!!!!!!'!!l!!'l!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!ll!!l!!!lm--1!!!1!1!!1!!81!!!!!111!1!11!1!1-=ı!!-~•------------ 7 - V AKIT 10 Ağuıtoı 19.31 --

[ s. K. o. a.. AL Ko. dan 1 ( • V A K iT 1 n "1 
Ti:!ai :i ::: ::~~t si~~~ 9:; c::.i s.;ti K Ü.~~! ~~~~:ar!J 
Ejirdir ,, 139758 944 00 5. 9- 931 ,, 11 Para kazandırıyoruz - Tışra-
Bardvr ,, 103996 858 00 5 • 9 .. 931 ,, 15 dı vlltyetlerd~. kazalarda memur yahut 

22 ()() 5 9 931 16 memure btlyoruz, mtktuplı bize mUra-
laparta ,. 197444 22 • • ,, caat ediniz; mektup içirıe 6 kuruşluk pul 

t - Tefenni, Eğirdir, Burdur, lspartadaki kıtaat ihtiyaçı için koyunuz. lstanbul Poştanesinde 548 
931 EylDlclea 932 sene.ti Ağustoı gayesine kadar olan bir 
ıeaelik un ihtiyacı kapalı zarf usulile mevkji IQÜnakasaya konuJ
muıtur. Tarihi ihale gUn ve aaatleri yuka11da göıterilmiıtir~ 

2 - Talipler ıartnam~yi Sahn alma komisyonundan alabilirler. 
S - Talipler teldifnamelerini ve teminatı muvakkate akçele· 

rini pıtaamed~ yazılı olduğu üzere yevmi ve saati ihaleden bir 
aBn enel ml1teaelsil numarayı havi makbuz mukabilinde 6. Fırka 
Sa. Al. lcomiıyon dyasetine tevdi ile alacakları makbuzlarla 
vakti muayyeninde münakasaya iıtirak etmeleri lüzumu ilin 
ohınur. (144)-1483 

* * * 
· Adınada F. 7. ihtiyacı için aıağıda cins ve miktarlara ile 

ihale taribleri yazılan beı kalem erzak k•palı :.:arf usulile D)Üna· 
kuay• konmuıtur. Taliplerin ıartnamelerini görmek için Ad.nada 
F~ 7. Sa. Al. Ko. mDracaatlan iJAo olunur. (146) • 152.3 

Kilo Cins Tarih S•at 
579225 Ekmek 28 • 8 • 931 9 

72500 Sığ1r eti 29 .. 8 .. 931 10,30 
12000 Sade yaj1 31- 8 • 931 9 

740000 Arpa 31 - 8 · 931 10 
931000 Odun 31 • 8- 931 11 

... • * 
ı• ıner fırka kıtaat ve müeSM&&U prtnamNini görm~k üzen 'hu gün 

Emltlcinlzi Sat"'•k yahut Kirala· 
mak için 9· 12 arasında müracaat edi· 
niz, iskeleye, tramvaya, şimendifere ya
kın olanlar müı eccıbtır. 

lstanbul dördilncü Vakıfhan 
asmıkat 29 

Av köpeıı aranıyor - Seter 
yahut Puvanter cinsinden satılık av kö· 
pe~i alınların atideki adrese bildirmeleri 
Bıbı•li caddesinde Meserreı oteli kartı· 
sırıda Dr. Mükip Nurettin. (1479) 

Karaköyde 
M. Gazi 

Gişesi birinci keşidede iki
ıer bilet alan muhterem müfte· 
rilerine altı keıide biç bir ıey 
çıkmadığı takdirde ıelecek hi· 
rinci tertibin birinci ketideıinin 
bir biletini bill bedel verecektir. 

Jtttiyacr için JO:i.300 kilo kuru fasul:ra öfledtn evvel kondayonunıuza ve mü- --------------
kapalı za.rr usulile 2 - 9 - 931 saat nakasaya lttirak için de muayyen za.- 1 M. M. Veklletl lllnları 1 
15 te ihalesi icra edilecektir. Ta)jp.. manda İzmir Sa. Al. Ko. mUracaatla- . 
ferin şartnamesini förmek üzere her rı ilan olunur. (158) - 1528 Krnıktaki askeri hayvanatın ih· 
Jiln öğleden evvel kom~yonumuza ve * * * tiyacı olan arpa ve kuru ot ayrı 
P1Unakuaya l~tlrak için de muayyen 3, Muhabere aJaymdan bir ta.:v n ayrı ımrtnameJerle ye kapalı 
ıamanda K. O. Sa. Al. Ko. mUraca 70 rüçerdn kıtad ve mUeıssesatı pazar f k 
attın ili" olunur. (lM) - 1532 lıkla Fatih Atpazarrnda 12 - 8 - 931 zar la münakasaya onmUftur. 

• • • 111at 9.30 - 12 de u.tılacaktır. Fatih ihaleleri arpa 15-8·931 cumar· 
Buna ve Mudınyadakl kıtaat ve mü Atpazarrnda bulunmaları. (156) • 1330 tesi saat 17, kuru ot 16.8·931 
~tı ih~yacı IÇin 221000 kilo ekmek • * • pazar saat 15te Kınıkta Aıkert 
te 4.,5.000 kfJo kuru ot kapah zarf usu 240 hayvan satın alınacaktır. Ka- aabn alma komisyonunda yapı· 
lile 6 - 9 - 931 saat 15 ve 16 da palı zarf usulile 6 - 10 - 931 de Rat lacaktır. (Şartname ıureü heye
fbalesllcra edilecektir. Taliplerirı u; te ihale edilecektir. Taliplerin şart timiı:de mevcuttur.) Taliplerin 
pttnameSini görmtk üzere iter gün namesini görmek üzere her gün Anka· 
ötJeden enel komisyonumuza ve mü· rada merkez Sa. Al. Ko. nuna müraca. şartname almak ve münakasaya 
nakaıaya iştirak için de muayyen za. atları ve milna:ka..uya iştirak için de girmek Uıere ibıle saatinden 

rı maada Buruda F. Sa. Al. Ko. müraıa muayyen va.kitte teminat ve teklif mek evvel teıninat ve teklifnamelerile 
~ .• attarı ilAn olunur. (1:i5) - 1531 , tupJarile .rnnki\r kQın_işyıma mur*eaa.t "blrlilite meı&i~ TCoruiayona JD1il'a .. 

• • • Jarı ilin olunur. (14$) - H82 caatlarJ. (450·824) 
Tirede 39 uncu s.lay kıtaat ve nıOes- * * • 

ıııeatT ihtiyatı için 28959 kilo ş;;ığır di Eyüp civarında Fe&haııe lttisaUnde UakUdar HAie •lnemasınde 
kıpııh ıarr uı11lflt 29 - 8 - 931 ıaat ki araba enkaır satıhktrt. Aleni mü- ( Mad 0 .. Pompad ) nıüaıessili: 
ıo da ihaleli tcrll edil~cektir. Talfp- nakaaa 18 - 8 - 931 Ta. de saat 16,50 L" M amD ho 1.1 e 10 .~r 'tur . .. . . ıa ara. u u y auru,. · 
ı~rin şartnamesinı gormek üzere her d~ ihalesı icra kılınaeaktır. Tahple- =-==--======:!!=ıı::::=====-==== 
gün öj'leden t\'''\fel komisyonumuza ve rln şartnamelerini gör~ek üztre her 191815 kilo ıığır eti kapalı zarf 
müna.kuaya iştirak için de muayyen rün öj'Jtden ev~el ~o~ısyonumuıa. ve uaulile 29·8·931 tarihinde ve ıa
zamand& Tire 39. Sa. Al. Ko. milraca münakuaya ittırak ıÇın de yevmi mez. at 16 da ihalesi icra kılınacaktır. 
atlan f1ln olunur. (157) - 1529 k6rda 3. K. O. Sa. Al Ko müracaatları 

• • * ilan olunur. (129) - 1411 taliplerin şartnamelerini garmck 
Ozere hergUn öy]eden evvel ve mQ• JO ve 11 ağustos 931 de ihal~si ya

pıJs.cafı ilin edilen krrldareli ve Baba 
ts~i kıtaatrnın 114000 kilo sığır etinin 
iha1tsi 25 've 26 aful!ltM 931 tarihleri· 
ne tehir edtlmlştlr; il!n olunur. (166) 

1522 
• • • 

Mersinde 23. A. kıtaat ve müiıMe98.• 
tı Jhtfyıtı f~in 362.000 kilo ~kMek, 41000 
kilo ıntrr eti, 9.250 kilo ~de yağı ka· 
palı zarf usulile 1<> - 9 - 981 saat 16 
da ihalesi icra edilecektir. Taliplerin 
$ırtnameshd görmek Uzere her gün 
öfJeden evet komlay«)numuz& ve mihıa 
kauya (ftira1k için de muayyen zaman 
da Mersin A. Sa. A 1. Ko. müracaatları 
illrı oJunur. (161) - 152S 

• • • 
3 it. o. kıtaat ve müeMesatı jhiiya. 

tı isi'1 284.750 k1Jo kuru ot paz:ırhk 
uıullle H _ 8 _ 931 sat 18 da ihalesi 
icra edil•ct-ktir. Taliplerin şartnamesi 
nf fÖrmek Üıtrt her gün öğ)td•n ~V· 
"*I komfayonumuza n münakuaya lf'" 
tirik icin dt muayyen zamanda 

3, K. o. Sa. Al. Ko müracaatları 
ilb olunur. (163) - 1524 

• • • 
lmnir M9t. Mv. kıtaat ve mUesaesa

tr ihtiyacı için 299,939 kilo ke•ilmiş 
.,1 ayaktan ırfır eti kapah zarf u•Jı.11'· 
1, 27 _ 8 _ 93ı sat t!l,5 ta ihalesi icra 

~dneeektir. Talip1erln prtnamtslnf 
drmek Uıere her gün öileden enel 
kcıımisyonumuu ve tnUnakuaya iştf· 
rak Jçtn de muayyen zamanda fı. 
ıtir M9t.. M•. mtlracaatları llAn olu· 

"''· (180) - 1526 • • • 
fıımtrtle Mst. M.,, kıtaat Ye mü•Me· 

\atı ihtiyacı i~fn sıo.900 kile arpa kapa 
h •rfonllld9 - 8 - 931 saat 15 te 
~ \ıra tdU~ektfr. Taliplerin 

• • • 
Kasaba Silihlide ki kataat ve 

mUe11etat ihtiyacı için 181614 
kilo ekn1ek kapıla urf usulile 
25-8·931 Ta. de saat 15 le iha
leıi icra lnl11ıacaktır. Taliplerin 
ıartn•melerf ni ıarmek üzere her 
,nn öj'Jeden evvel komisyonu· 
muza •e münakasaya iıtirak için 
de yevmi meıldirda Maniıa AS. 
SA. AL. Ko. mOracaatları ilh 
olunur. (122)· 1366 

• • • 
Kırkağaç ve civarındaki kitaat 

ve mUeııe .. t ihtiyacı için 330881 
kilo ekmek kapalı ıarf usulile 
25 .. 5 .. ,31 TA. de ihaleıi icra 
lnlnıacakhr. Taliplerin ı•rtname
lerini ıarmek üzere her gün 
tiyleden evvel komiıyonumuıa 
ve mDnıkuaya ittiıak etsnek 
üzere de yevmi mezkürda Mani•a 
As. Sa. Al. Ko. milracaatları 
ilAn olunur. (117)·1365 

• • • 
Manisadaki kıtaat ve müease· 

sat ihtiyacı i,in 523693 kilo ~k
!1lek kapah zarf uıulile 25· 8·931 
Ta. de aaat 15te ihalesi icra kı· 
hnıcaktır. Taliplerin ı•rtnamele
rini giSrsnek Uzere ber,Un Bğle
den evvel komiıyQnumuza ve 
münalr11aya ittirak için de 
yevmi meıkOrda Mania AS.SA 
AL. KO. mOracaatJın ilin olu-
nur. (124) • 1368 

ı;t •• 

K.O. KıtaablllD ihtiyaa için 

nakasaya iıtirak için yevmi mez· 
kfirda teklif mektuplarilc birlik· 
te komisyonumuza müracaat· 
ları. (125)-1364 

• • • 
Selimiye kıtaat ve müeaaesat ih 

tiyacı için 250.000 kilo fırın odunu 
aleni usulile 22 - 8 - 931 Ta. de 
ıaat 16 da ihalesi icra. kılınacaktır. 
Taliplerin tartnamelerini aörınıek 
üzere her gün öğleden evel komi•: 
yonumuza ve ınünakaaaya iştirak 
için de yevmi mezkurda 3. K. O. 
Sa. Al. Ko. müracaatları ilan 
olunur. (128) - 1417 

• • * 
Menemendeki kıtaat ve · mO· 

essesat ihtiyacı İçin 330881 kilo 
Ekmek kapalı ıarf uıulile 2.S.8-
931 TA. de saat 15 de ibaleai 
icra kılınacaklar. Taliplerin şart· 
namelerini görmek iizere hergOn 
öyleden ~Vfel komisyonumuza 
ve mllnıkasaya iıtirak için de 
yevmi meıkOrda Maniaa Aa. Sa. 
Al. · Ko. mllracaatları illn olu-
nur. (123)-1367 . "' "' 

3.K. O. Kıtaat ve mü~sset•t 
ihtiyacı için 7400 kilo domates 
pazarlık ıuretile 2·8·93t 11ıt 15 
te ibaleıi icra edilecektir. Talip· 
lerin ,artnameaini görmek üzere 
berıün öğleden evvel komisyo• 
numuıa ve münakasaya ittiralc 
için de muayyen zamanda 3. K. 
O. Sa. Al. Ko. müracaatları Uin 
olunur. (152)· 1470 

Maarif vekaletinden: 
Ankarada inıa edilmekte olan Gazi Muallim mektebi jimnastik 

salonuna ait kaJorifer tesisatı 29-7-931 tarihinden itibaren ü~ 
hafta müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmuıtur. 

MOnakuaya iftirak edecek olanlar. Münakasa prtnameıi. 
fenni şartname, proje ve mukavelename ıuretlerUerini tedarik 
etmek Uıere, bu gibi bOytık teaiıat yapmıt olduklanna dair fennt 
ebliyetnamelerini hamil olduklan halde maarif vekileti Jaıaat 
daireaine müracaat edebilirler: ihale maarif veklletinde topla .. 
nacak o1ın inşaat komisyonu tarafından icra edileçejinden talip
lerin ihale günfl olan 19-8-931 tarihine milsadif çarıımba ,ona 
saat 15 te miizayede, münakasa ve ibal!t kanununa •öre ihzar 
edecekleri teklif mektuplannı mezkQr komiıyona tevdi edecek• 
)erdir. 1270 

--~----~--------------~~~:----:-~----~~------
R o bert Kolec 

Kolec kıımı - Ali mühendis k11mı - Sanayi kurlan 
Her pe11embe ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar 
müracaat kıbul olunur. Yerler mahdut olduğundan istical 

'-==========· tavsiye olunur. =========7 

Zonguldakta Beton Arme 
iskele yapılacak 

Zonguldak belediyesinden: 
ZonguJdakta geçeoki fırtınada yıkılan iskele yerinde beton 

arma bir iskele yaptınlması kapalı zarf usulile ve aıatıdaki 
tarihten itibaren yirmi bir g6n mOddetle münakasaya konulmUfhır. 

MOnakasaya girmek istiyenlerin ıeraiti anlamak Ozere lstanhul 
belediyesi heyeti fcnniyesine veyahut doğrudan doğnıya Zongul· 
dak belfdiyesine mOracaatları lazımdır. Kapalı zarfla; Ağustosun 
11 ~ci Salı gllnQ nat12ye kadar kabul olunacakttr. (1127) 

Bursa Necati bey kız enstitüsü 
müdüriyetinden: 
Enstitümüzün 8263 Jira 12 kuruıluk tamirine dair birinci kqif 

evrakı mucebince müıayede ve ihale kanunu abkimına tevfikan 
21· 7-931pazartesi ~niinden itibaren 20 gün müddetle kapalı za• 
rf usulile münakasaya vazedilmiıtir. 15-S..931 cumartesi günli ilı· 
alesi takarrur etmişür. Taliplar bermucibi kanun yüzde 7,5 dep· 
ozito ikçesi •eyabut teminat olarak banka mektubu ibrJ& etmek 
ıutetile mDnaliaıaya iıtirak edebilirler. Daha fada tafiilal almak 
keıif ve ımrtnameyi g6rmek arzu edenler hergün saat 9 dan 17 
ye kadar enstitü muhasebeciliğine müracaatlan ilan olunur. (1201) 

Devlet Oemlryolları ilanları ı 

Eskitehir aile mektebi talebeleri için 200 takını elbiıe, 200 
adet kuket, 200 çift foti'1 120 adet pelerin kapalı zarf utUlile 
münalcuaya konmuıtur. 

MOnakasa 26 Ağustos 931 çarşamba günü saat 15 de Anka
rada Devlet Demiryollırı idaresinde yapılacaktır. 

MOnakaaaya i,tirak edenlerin tekJlf mektuplannı ve muvakkat 
teminatlarını aynı gUnde saat 24,30 a kadar münakasa lcomiayonu 

kltiplitine vermeleri llzımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Anka

rada ve iıtanbulda idare 'Veznelertnden tedarik edebiUrler. (1382) .. . . 
300 kilo yerli komprime kinin kapalı :zarfla münakuaya 

konmuştur. 

Müqakaaa 26 ağuıtos 931 çarıamba günü aaat 1 S,30 da An· 
karada Devlet DemiryolJarı müdürlüğünde yapdacaktır. 

Münakasaya İflirak edeceklerin teklif mektuplannı ve mu• 
vakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar komiıyoa ki· 
tipliiine vermeleri IAıımdır. 

Talipler miinakaaa ıartnamclerini Uçer lira mukabilinde An· 
karada ve lstambutda idare veznelerinden tedarik edebilir· 
Jer. (1421) 

Jstanbul Belcdlyesı ilanları 1 
Sebıe halinde numarasız kantar kulübeai kiraya verilmek için 

açık müzayedeye konarak ihale günilnde talip çıkmadığından 
ihale müddeti 17·8-931 pa:ıarteıi gününe temdit edilmiıtir. 
Taliplerin fartnameyi gCSrmek için hergiln levazım mtidürliliüne 
milıayedeye girmek için mezkur tarihte saat 011 bete kadar 19 lira 
teminat akçelerile beraber encümeni daimiye mOracaatları.(1547) 

• • • 
B~ykoıda Karacaburun cadd~sinde 13 numıı.rah Sellhattin B. 

ve H~yri!e banı~a ait ~h.ta~ hane ankazı açık mllzayedeye 
vaıeddmıı ve eylulürı bmncı sah günü saat 11 de ihalesi mu• 
karrer bulunm~f ~Jd.uğundan ~aliplerin meıkfır gUn ve ııatte 
teminat paralırıle bırhkte Beledıye encümenine müracaatlan.(1544) 

Beyk<?Z ·~a.l müdürlüğünden: 
Polo~ez ıle Cümburıyetköyü arasında emllki miUiyeden 20 

hektar mıkdarında 252 lira bedeli muhammenli korunun qcan 
30 temmuz 931 de müzayedeye çıkkrılmıştır. ibal~si 20 ajıııtol 
931 pe11embe ıOnQdür ve bedeli pqindir. Taliplerin milracaat• 
lan. (1519) 


