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e,rlyatamız allkadar m•· 
amlarca ehemmlyeUe na 
zan dikkate ahnmı,br 

katında bir yangın çıkmış, bir eT 
tamamen iki ev de kısmen yandıir 
halde söndUrülebilmiştir. 

Yangının çıkamasınr mftteakip ıt
f aiye derhal yetişmişse de evlerin alı-
şap oluşundan yangın ~ikan evlerin ff.. 
tisallndekl evlere ateşin sirayetine ml 
ni olunamamıştır. Yanan evler ElenJ, 
Katina ve Yankoya ait oldutu tesbJt e 
dilmiş ise de yangının hangisinden '1k· 
tığı ve sigortah olup olmadıfı anlaş 
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~ 2-VAKIT 2S Ağuıtoı 1931 

yanaşmış bulunuyorlar. ingı·ıı·z kabı·nesı· f ~ O N H A B E r:::> L E R 1 Dört devlet Ermeniler Fransızların nasıl ~ ~ -
aleti ise kürtler de öyledir. Kürt- düşecek mi? .k d . b R d 
ler Suriyede Türkiye aleyhinde ça- 1 bsa l tanzim ey· USya a SpOlCU• Rusya aleyhine mi blrle,ıyor T 
lışmak için belki ermenilerden da- Usr taralı ı inci ~ayıfada Almanyanm harici istihbaratile 

ha ini;isait bir mühit bulmuşlardır. Eks. Le • Ben 21 A.A.) - M. nelmilel komitesi larJmlz çok maruf olan gazetelerinden biri 
Yukarıda ismi geçen Haço, Türki- Bald,·in, hemen Londraya ge,lmiye da· 

1 
Kolnise Zautung gazetesi, Avrupa dev 

Y: i.le Fransız arasında en küçük vet edil~iş ve yola çıkmıştı~ • Komitenin faellyetl zirai bir &porcular1mnt samimi t6za• i let ricali arasında ,·ukubulan temas 
bhır ~ anlaşamamazlı~. ..zuhuru!!:d~, Londra, 22 (A.A.) - Muhafazakar memleket olen rnernleketlml· hUrat ara•ında Lenlngrada · ,.e müzakerelerin dört devlet arasında 
eme~ hudud~m.uz ustunde goru- ve liberal fırkaları mümessiJJeri sut zl ayrıca allkadar etmektedir hareket .ettller itilaf ile nlhayetleneceğinl haber ver 

nen ~ır se~erıdır. .
1 

ld .. 21 de başvekllet dairesine ıelml9ler Ankara, 22 (Telefon) - Cemi)"fti Moskova~ 22 (A.A.) - Türk darül· mektedir. Bu dört devlet, İngiltere, 
. . 1:~nsız ar, ermem. ere .. o ugu ve M. Mak Donald ile tekrar görüş- Akvam tarafından muhtelff umumi me fünununun futbol hlkımı iki maç yap- F Al a ·a ltal adır So'·yet 

~bı, küz:tlere ~e e~.genış mu~ade- müşlerdir. içtimai hizmetler ,.e iş- saili iktı8adiyenln tetkiki iÇin teşkil tıktan ,;onra bu gece Leningrada ha- ransa, m n) '. . Y '. 
"f! 1~~rış}e~~r .. Ku:tler S~nyed~ sizlik sigortası fa ıllarında ehe-mmiyet edilen Avrupa ittihadı tetkik komis- reket etmişlerdir. Sporcular istasyon- Rusyanın . da bu ıtılafa dahıl olması 
ı::ste 1 le:ı gı_ ~ sıyası,.~~~kku.ller V? 1i tenzilat yapılma ı hakkındaki proje yonu üçüncü içtimamda temenni mahi- da Sovyet sporcuları tarafından me- muhtemeldır. . . 
cu~e getırebılırler: ~~ı t taalı cemı- kabine tarafından kabul edildffi tak. yetinde olan bazı kararlarla bir11k· rasimte, bUyük bir samimiyet ,.e hııra Alman gazetesı bu münasebetle §U 

yeti bunlarda.~ bırıdır. Fakat S?n dirde bazı nazırların, bilhassa ltf. te geçen şubatın 25 - 26 sında Paris- retle teşyi ~dilmişlerdir. , malumatı \'eriyor: 
zamanla:~a k~rtler, çerkeslerle. hır- .Jo ton . ' 'e M. Lansburi~~n h~tifa ~ içtima eden hububatın fazla iA· Türk futbolcu lan , Lenjngratta hir "Dört dt\·let arasında itilaf ha· 
le~er~~ r.u~ 'edçe:ke~ ~ahdetı c~- etm.elerı muhtemel olduiu !i'Oylenmek- tihsal1trnın kolaylıkla elden çıkarılma maç yapacaklar ,.e bilahara, Harkofa sıl olması için ilk e\'vel Fransa ile 
mıye ı e ı a tın a J enı hır teşekkul tedır. · sını tetkik eden komitenin temetmisini gideceklerdir. . 

1
,. d B 

yapmışlardır · . . Alman) anın anlaşması cı.ıım ır. u 
K.. . · . ,.. Londra, 22 (A.A.) (Havas) - vaziye· n Roma, Londra konferansları ne- Sovyet sporcuları ve hUtün halk . . . . • iman 

. . urtlenn .. Sur!yede, hatta r:I" ur tin fevkalade müşkül olmasından dola- tayicini nazarı dikkate alarak mesaiJi Türk futbolculara karşı fevkalade ı;a- 1 ~ 1 ~e' Jet aı asında Rus) a ile ~. 
kı)e hududu· uzennde Fransızlar yı Ralfi.hiyettar mahafil İngiliz kabi'1e- ıiralyere müteallfk muhtelif heyeti . . . t . muhabbet .. t kt d. )a aıasında Berlin muahed~ınm te 
tarafından 'd d·ı ·ı· ı . " mımı)e '' go erme e ır- . ·-· it' ll.f u il b' ·ı·1· 
, . 1 a~e. e 1 en mı ıs en sini istifaya mecbur olacatını ıannet. murahhasalar ~rafından yapılmış o- ler. , mın ettıgı ı <ı a m ma.s ır ı ı 4 • 

-v_ardıı:. .B~ mılısler. ~ra:.ısı~ aske- mektedirler. lan teklifatı tetkik etmek üzere bjr ko fın teessü~ü me\Zuu bahıs olmuştur. 
~ elbısesı gıyerler, kurtluk aleme· QQ mitenin 10. 7. 931 tarihinde Cenen-e- K t Betlenİn • t • Bertin itilflfr, Rusya ile Almanyayı 
tiB, başlarında taşıd~kla~~ ~er~.uş~.ur. ÜSktldar hastanesi de toplanmMına karar ·,·ermişti. . OD IS l • alakadar edecek bütün me eleler üze. 

u serpuş beyaz hır kulah ustune · · f d 
ı · h b. kt 'b t- yakında ftl'Jltyor Bılahara içtıma tarihi 31 ağustos aSJn an SOnra rinde dostane temasları temin ~tmi~ san an . sıya ır san an ı are Y 931 b kılmıştır 

tir. Göğüsleri Fransız askeri ni- Yali ,.e belediye reisi Muhittin, be- e ıra 
1 

• • tir. Devlet ricalinin müzakeratı es-
şanlarr ile doludur. Bu adamlar tediye fen hey<?ti müdürü Ziya, bele- Iktısadt. tanz m komıtesi namını a- Kont Karoll yeni kabineyi te•· na ında, önümüzdeki Cenevre içtima 
Ha .. ronun askerlen'dı'r .r. Bir gu··n ce- . · . , lan bu komıte hububattan maada diğer kll ı ı u k rata devam ında I"ransa Alman va anlaşma~ı 

~. h d d d . b' dıye ~ıh hat mUdtirU Neşet Osman bey ıiral mahsulita da rüçhanlı muamele ç n "' za e - ,, . 
nup u u umuz a yem ır ça- ü küd .d k . . . edlyÔr nın lngiltere n tlalyanın iltihakile 
Puıc. uluk vakasr olursa, bu vakaııın ler dün ara gı ' .. re.. evkafın ma- tatbiki meMlesinı tetkı.k edecektır. . 

Peşte 21 (A ı\) Kont I\aroli takviyesi düşünülmüş 1·e neticede bu 
failleri işte göğüsleri Fransız aske lı bulunan ve halen tutun depOl!lu ola· Rüçhanlı muamelenın hububata in· k b' t' kil' .' ' .' -.. k 1 . 1 - K 11 ı · h h' i ·ı i k d'ğ i t dd a ıne eş ı ıçın muza ere erıne < e- dört devlet arasında bir itilAC \·ücude rl nişanları ile kabartılan bu ser- rak u anı an eskı ~yn~p KAmil 38 ısar dt rı m yere 1 ~r ı ra ma t· nm etmekt~dir ve bilhassa yüksek bir . . esi der ; 
seri kürt milisleridir tane ini gezmişlerdir Bu binanın 30 lere de teşmil edllmeSl başlıca ihraç 1. . 1 b k h · · 

8 1 ı 'f getmlm P ş olunmuştur. • • • ma l\'tcı o an ~a ı · arıcıye n z r ., . .. . . . • 
Siyasi teşekküllere gelince: Son bin lira sarf ile kullanışlı bir haatane m~d~l~ri zlrat mahs~IU olan memle- Valkonun müzaheretini temine . ~alış- Boy le bır ıtııar, Amerıkanın Av· 

zal!lanlarda teşekkül ettiğini yazdı- şekline okulacağına yapılan tetkikat ketımızı yak.ınd~n al.akadar eder. Bu maktadır. Şimdiye kadar kabineve iş· rup~~an tekrar çekilmesini ' 'e Ameri
ğnnız (kürt - çerkes vahdeti cemiye t 'c 

1
• d k .1 . b gibi • beynelmıleJ lfaalıyetler ınemleke- tirak etmis olan sosyalist fırkası· bir ka cümhur reisi Mister lto\'er tarafın-

t') · k . Ş d d H 1 ne ı es n e arar ven m1ş n u ~ene ti i'z h miyet e takip olunmakta· ıı 
ı nın mer ·ezı am a ır. a ep- b' 't d 1 tah . ti ta . t m ce e e takım hususi şartıar ileri sürmekted:r. dan ba<ılanılan h""•rh isio te\'akkufa 

t R. · d M.. b'' ta f ı· u çe en ayrı an ~ısa a mıra a d w • .. • ~ ...,,, 
4 

e, ıyanıye ~' ..ı: um uç aa ı- . . . ır. Bu fırkanın çıkardıgı mUşkulat ~rta- uğramasını intaç edecek o!urea, ~ok pa 
yet şebekelen vardır. Şamda E- başlanma~" ıçın proJe hazırlanmaeı t&- raf edilmezse kont Karoli kabinesi . 

· H 1 te lb ah' S b · · · ·· 1 • dil'k ş ••k •• K B' halı)a mal olmu olur. mm, a ep r ıın a rı ısmın- karrur etm ktlr. Hastane şım ı U fll aya • münhasıran müttehit fırka va istinat e- . l •
1 

f • 
d k. ·ı b · t• b ·. FnJ;at Amerıkanın beyne mı e J~· e ı serset~ er . U cemıye ın aşın- yetmiş yataklı olacaktır. decektir. Bu fırka parlamentonun . 
dadır. R.ıyaı;ıyede Hakk~. Ca!1- ··-- Dahlllye veklll tettla . •eye• ~ülüsanı ekseriyetini temin 'etmekte- tımalar.a gayri resmi müşahitler gön. 
ket, Hamıt ~glu Ah~_et, !,Juseyın ve kıymetli olan topraklarından hatlne devem edlror . dir. dermesı, Anupanın daima Amerika 
~met, ·Zek~ny~, Mumbuçta Sa- bol keseden ihsanlar vadetmesi, Bozcaada, 22 (A.A.) - Dahiliye Ve· ile istişare etme ini temin edecektir. 
lıh, Hacı Huseyın İshak, Mahmut, dikkatle ve ibretle tetkik edilecek k·ı · be r d' ••at 1? d p ·k· '-1. • ı · · · Hu dört deYlet arasında itilaf 
Y" Abd"lh ·t · · r h · 1 11 ye en 1 

Ctu .. e e) 1 sıe'· Spor Haberleri 
fa~~u:>zad I~r amce~·m ~- aın er bir ha~ise.dir. . 150 likl~rdcn ?lup ket kruazörü iJe Bozcaadnya geldi. proje i tahakkuk eder Ye So\'yet Ruı 

a ır · ıye ın umu- rezaletı hıyaneınden, hıyanetı re- Dempsey· Kall~ornlyeh •Be••· ya buna. iştirak etmiyecek olursa Mo ·. 
~t katibi H~lepte l~O _ liklerclen . ~- zaletinden aşırı olan Mehmet Aii, ler n ada _halk~nın hararetli teza~il- -leyl yendi kova bu teşebbüsü şüphe ile kar ılı· 
~ın~plı Celal Kadrının neş~ettıg~. halıfe ile kiirtler arasındaki müna- ratı fltasında karaya çıkhlaw:. Ögle Rinll {Ne:nda), 21 (A.A.) Jak ya-:a.k \'e bu itilafın Rusya aleyhindt 
Dd.~~:U 

1
Yol paAçad\.Tasınm f~es ~111 l!'u seh~tini temin ediyormuş-!.. HaJife.ı ;Jen\;flıİini ~ada 6'.edlk~ 11H>nt~Jlllro- 0 ... _~. -r..·aurornluııolı "Jai. a .... · i)'&pıldığını tahmin edecek demek nlur. 

uru o an apazarr ırarı erın- · k' 1 1 1 · d'ği k .. '.il 1 ç.~ ~ .L! ,,_.. "" ı 

d~ ı.~.Jsa M . d. nın ım er C ÇUVa a gır ı O• Zk glyJCtk erdir, · , t f , 'k° • d . . d Onun IÇLn Kelul~ Zct.) tun~ nu. y:ınl\\ 
~·~Besıu: · :l~uç.t ır.b k ' lavca iniaşılırL .' ., ' · ':> Vekil beyefe~di hüktimet daireluini b r österfş, maçımn J mcı tvıesm e bu fşe iştirak etmek üzere dhvet ~dile· 

u yenı cemıye . a ımz ne • Ob'' tar ft B d' h .1 . yenmi§tir 
Yapm~k istiybiırluş ! Türkiye cüm- . ur. a an e ır anı en!1 teftiş etmi~ler ve kasabayı gezmi,Şler· ' ceğini ve onun bu daveti reddetmiy.~ 
huriyetinden şark vilayetlerinde Surıyedekı sakıt haned,:n azası ı- dir. Alb~rt • Tllden. maçı . ceğini ~öylüyor. 
müstakil kiirt hük(tmeti için arazi le temaslarda bulundugu muhak- Kr~v Fordnoç (Yenı Hamrıhıre). ..._-.. ........ .---.-----

k.oparrlamıyacağı, müteaddit tec· kaktı;. . . .·· .. . Hint uı;numt vallslnln Gandlye . 21 (A.A.f -~i~·erıl ahal~.sinde~ P'::'· Muhtelit mübadelede 
ruôelerle anlaşılmış olduğundan ar Sunyedekı ~urt ruesasınm ( · ı.: cev•I?• fesiyonel lngılız Albert Burke hır ..:os Muhtelit mübadele komLyonu türk 
tık bundan sarfınazar etmiş bulu- bu ham hayal ugrunda daha ııe Simla, 21 (A.A.) -: Va.lif umumi· teriş maçında Tildeni &-1, 2-6, 7-5 mağ· ht.yeti ikinci murahhaslığma tayin e· 
nuyorlar. Fakat bu budalalar da· za~ana k~dar ç~lışacak.ları merak: nin Gandiye görderdiğı l!'Ühim mektu- lfıp etmiştir. dilen Esat bey şehrimize getmis ve va-
ha gu"lünç bir ha·uale kendilerini edılecek hır şeydır. Vakıa Fransız- bun metni neşreailmiştir. Vali bu mek- . ·r · b .1 <at r " " ] S . d k' k"rt f 1· t' S d tle 1 zı esıne as amı:; ı . kaP.tırmışlardır. O da şudur: Ma arın unye e ı u aa ıye ıne .tubunda Hint hükumetinia Delhi mi.: por ave . ' • h .. t .· 
d ki Tü. ''k' .. h" · t' kü'rt d d · k"rt) · b b <l' . l'kl lstınbul futbol heyetinden · Tok\'o masla atguıarına a) ın e-em ru ıye cum unye ı - pay os emesı, u en u rı~ ı- akına birçok riayetsız ı erde bulun· . • d'l • b k 'kinci murahhas Nebil bey 
)~re :yur t~e:ıniyo~, o hal.de ~ümh.ü- dinmeden kurtarabilir. Fakat ~·ıtn duğuna dair ileri sUrüle~ l~dialarr r~d ls~.anb~l fut.bol heyetınden: 1;a:~c~~e 

1,.e~aletile temas et;ek üzeı-e 
nye~ı devınp ye~ne halıfeyı getır- snzl~r?an bunu .~ek~.em~k, b~raz detmekte ve bilhL.cısa. mıı.ıı kongrenın l\luttefık klUpler murahhaslar.mm Ankaraya gitmiştir. Nebil bey birkaç 
1:1elı !. Halıfe kürtlere toprak ve- saf d~!hk olur. Ç:ınku hız Surı~'e- ~rfettiği faaliyetin bu mı.sakın met i ~alahirr'nameleri ile ağuetosu.n yırmı güne kadar şehrimize gelerek yeni nıe· 
rır !. de kürtlerle deği), Fransızlarla kar nıne ve manasına mug~yır. olduğunu, dördUncu pazarte i günü akşamı tıaat murivet mahalline gidecektir. 

Bu cemiyet sakıt ve bun~k şr karşıyayız!.. d S . ~~ faaliyetin yalnız mı~k~n devamı tam sekizde mıntaka merkezine gel ıne- !!!"!~·~~~~~~-~!!!!!'!~!!!!!!!!!!! 
halife ile anlaşmıştır!. Bayagı- (Gelecek yazımız a unyc- .ıçın değil Cakat sulh ve su nun muha· . • . . 
nın a ağısı olan halife Abdülme- deki 150 liklerden, ve gazete diye faza ı noktai nazarında~ da sürekli len rica olunu~. bırliğl futbol .ta~~~'~ ' ·' ıelerek U· 
cidin ~alifelik ihtirasını tatmin i- neşrettikleri paçavralardan bahse- bir tehdit tefkil ettiğinı · beyan etmi~ Ylllretlerde futbol şak gençler bırlıgı ıle l>.r ma~ yapmı~ 
çin Türkiyenin her şeyden aziz deceğiz). tir. U ak, 22 ' (A.A.) - Simav gençler ,.e sıfıra karşı üçle galip gelmi tir. 

VAKITın Tefrikası ı 69 dinliyordu. Fakat ~;ad~n kısa bir leyim ben böyleyim) demesi, hele Bir ak§am ortalık kaı-arırken' böyle günde muhtaç olur. Fakat ne 

1 
zaman aeçince ihtiyar kadının (para) kelimesini söylerken cel<eti mutasarrıf, ağlıya ağlıya kötkelçare ki kendi de öyle tam sıhhatli 

"'·ızı cı•• içinde bir tüphe uyanıyıor ve Ca· nin iç cebini göıtermeıi yahut pt'lr· geldi. Çehresi o kadar bozuktu ki, tam akıllı bir insan değildi. Gün· 
:.. .. fere kar§ı tuhaf bir ıoiukluk duyu· makları ile para ıayma iıar~ti ynp· ev sahipleri hastaya birdenbire düz olıa neyse ne. Ditini tırnağı· 

yordu. maıı hiç ho§ kaçmıyordu. Hasılı bir hal oldu sandılar. na takar Murada teyzelik 

Dalları Damat beylerden biri razete· bu ve buna benzer bazı ehemmiyet Fakat 1lıraz ıonra · bunun vazifesini ;apardı Fakat gecey· 
de mesela birini tenha bir sokakta ıiz sebeplerden dolayı büyük ha ıadece kadının bir baygınlığından di. Karanlık bi~ de bunun iiı· 

YAZAN 
ııkıttırıp cüzdanını aldıklarını oku nım Muradı iıtediii kadar ıeve- ileri geldiği anlatıldı. t.. il' h .. 

1
.. r . 

sa Murat Bey mutlaka atılıyor: miyordu. Mutasarrıf hınçkıra hınçkJra b~nde mb~azadal. 0

1
um gke ıverkırae 

11'!> IC'_Q 4 T N U r:>ı 8 k f d. k h B k b"I K 11 ·•t .. l" d · ır en ıre e ı o uverme ten or· ~~~~ ~ - ıra ın e en ım anaız e· una mu a ı aramusa ı su ıoy uyor u: k d · 
Nihayet Murat içinden pazar- rifi... Ben olıaydim hırsızı §Öyle nine Muradı yere fİöğe koy· - Göğsünü baıı.ma koydum; ar 1

'. .. • 

lıklı bir insan değildi; kimseden yakalar, böyle yatırır, ilah... diye mamakta idi. Kötkte onun likırdıaı yemek yedirmeie çalı§ıyordum. 1- . Nıh_~yet ~aramu~allı ıut nı· 
çekinmeden iyiye iyi, kötüye kötü baiırıyor ve soyan hırsızdan ziya· açıldığı zaman teılim İ§areti yapar çini çeke çeke yüzüme baktı: "Ah ne ıle ıo!le bır tertıp buldular: 
diyip çıkıyordu. de ıoyulan biçareye lcızıvordu. ıibi ellerini kaldrnp avuçlarım a· Murat! ıen durmazsın ... Ben ölün· Süt nıne lala ile beraber ha•ta· 

Ancak bir kuıuru vardı ki, bü· Para lakırdısı açıldığı vakit de çarak: ce üç aya varmaz evlenirsin .. bu yı beklemeğe gidecek, kendi de 
yük hanım bir türlü hazmedemi· ayni dava: - Pardon dedi.m doğrusu, er· kucakta artık baıka kadınlar yata· burada, damatlarile berabtr, Mura 
yordu: Öğünıenlik... - Filin köıkü ıekiz bin li· kek dediğin böyle olur, diyordu, cak,, dedi. "Yapma etme .. ben öy dı avutmağa çalııacaktı. 

Murat ikide birde cesaret ve raya ıatmıılar... · para da para, erkeklikte erkeklik, le vicdansız mıyım,, diye teselliye Lala elinde muıamba bir fe· 
zenginliğinden bahsediyordu: Kay - Vah vah .. Haber alaydım, akılda akıl, güzellikte güzellik .. çalııtım. Lakin başım koluma hı- ner ıüt nine ne olur ne olmaz 
makamlığı zamanında bilmem ne- parasını verir alırdım.. . Lakin ne çare ki taliciği kötü .. Ba- rakarak bayılıverdi. Saat tuttum b' 'ıru , ld' zun bi ıefere gi~ 
reden rereye giderken dört eıkiya· - Falanı tanır mııını7.? fi bir ate.., yanmıt ki... tam bir çeyrek kendini bilmedi. ~r r an ~ . 1' .u . r .. 
ya tesadüf etmİf. Herifler "dur., di 1 - Nasıl tanımam. Baıı &ıkıl Büyük hanım methin bu derece Bereket versin,komıular doktora a dı~olınuı gıbı cıddıyetle koıkten 
ye bagırmıılar. Fakat o yanındaki dıeı zaman benden para almağa ıini mübalağalı buluyor: dam koşturmuılar ... Neyıe §İmdi çı hEark. "d B b k b" d 
· d 1 d b,. · · "f ğ' · ı· K d k n Muradın ld LAk• d d k d' · s 1 en e e le ır - 0 a Jan arma ar an ırmm tu e ını a· ge ır. - a ın ıen sa ı .. açı ı. a ın uraına ım, en ımı • 
larak bir kaya arkaaına aiper ol· - Fakir bir memur borcunu kırmızı yanaklarını merhum Su· sokağa attım. kendı yatak odasında kaynana11n· 
mut; eıkiyalardan birini öldürmüı, vermedi2i için arından kendini leyman çavuıa mı benzettin, di- Ev sahipleri biribirlerine bak dan gizli olmak şarlile- iki kadeh 
birini yaralamıı, ikisini de kaçır· öldürmiis.. ye ona takılıyordu. tılar. Adamcağızı hu' hal ile ge- rakı içen Feridun Bey ıon zaman· 
mıf. - Evvelce haber alsaydım Gariptir ki Murat Beyin de ri göndermelç doğru olamazdı. Di- tarda işi azıtmııtı. Her aktım 

Mutaaarnf bu vak•ayı ıekiz on vallahi paralan sayar biçareyi kur- köıkte en ziyade Karamuıallı süt ğer taraftan hastayı yalnız bırak· yukarı balkona bir küçQk rakı 
ggün içinde üç defa anJatmı,h. tarırdım. nineye ehemıniyet verdiği aörülü- mak da vicdana ıığar bir fey değil f k d t b 
Bu, deli göz Caf erin oğlundan u· Muradın cesaret davası ~i- yordu. Bazan bahçede bat ba· di. Büyük hanım Muradı bir ara ~o rası . u~ ur uyor, az en !~me• 
muLmaz bir hareket değildi. Ni· bi para davaaı da tabit eaaıarz ele· f& saatlerce konu§uyorlar, muta hk damatlar.ına bırakarak k~n- ge de mmıyerek saatlerce ıçıyor-
tekim büyük hanım bu hiki.yeyilğildi. Fakat ne olnrsa nltun in- 1 ıurıf ' teyzesine aöylemedilüerini di gitmeyi dÜtündü. Zahmeti, ıı· du. 
her defuında tüyleri ürpererek~ıanın iki lakırdıda bir (Ben ıöy·ı-ona aöylüyordu. · • k.ıntıyı aramazdı. insan insana (Bitmedl) 

• 



!!!!!l~=~~~!!!!!!!'!l!l~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!ll _____ ._lllİll!l._.iiiiiııiiiii!iiiiiiiii!ii!iiiiiıiıııiı!ıiiıııiıiiiiiiı!!!i!!!!!!!!l!!ı!i!!!i!!!!!!~~~~~!!!!!!!~~!!!!!!!P~~~~~ 3 - V AKJl 23 A2-ustos 193 

1 Adli;re Haberleri 1 Mekteplerde 1 San'at Aleminde 1 BeledJyede: 

Adliyede tayin ve Darülbedayi Kayt ve kft bul şartları Muhtırası 
Nizamname dün bele- ______ -----~....: 

Mezarltklar Günün 

tahviller san'atka· rları Df9nlz GedlkU kUçUk zabit df yeye teblfğ edildi Takvım - !'azar 9.-ı Agu 
~dliyeae bazı yeni tebeddül mektebi 

Ye tabriUer yapdmııbr. Bu te· 1 Eylülden itibaren kayt mua· Y kı d 1 bt 
~Jpza 1 ' ·1 · inci ııı 1 Q31. <enenin ~ünleri ırer a n a yen r tur- r 14 ar 111zamnanıesi belediye: " 

ye te bliğ ediJmiştir. Derha l tatbikata ka l~n ırunl~r 'ı.ıo. 8 RebiOIAhir 
beddülat neticesi şudur; meJesine başılanacakhr. Mektebi neye çıkacaklar başl anacaktı r. Niı.amname:ı-e göre vak GUne.ş-l>o~U$U 5.17'~ Hat1$L 

Van azalığına Siverek müd- bitirenler 12 ıene mecburi hizmet Darillbedayı sanatkarları ya- fa ai t tapulu t.1.p usuz umumi mf'zar. Namaz vakitleri- ~abah. 
deiumumisi Ali Lütfüllah Siverek yapacaklardır. Birinci ıınıfa 1 S, kında yeni bir turneye çıkarak 1ık!ar ~ledb t.ve intikal etmiştir. Bu Otle: 1:?.ı:-. ikındi ı~-Akşıım ı 

İzmit, Adapuarı ve Zonguldak, ~·ak ı f mez:utıh.l ara a it ne ka dar me~. \'at•ı 20.38 ımcak: :l.27 hukuk hakimliğine Siirt iz:asın· 2 inci ıınıfa 16, 3 üncü ıınıfa d4 
dan Ali Rıza, El.iziz sulh hl· i 7 yaşından küçük talebe ahn· Ayancıkt11 temsiUer verecekler- kur ,·arıd ,tt "' işlelılmesi ş:<ı.rt • 
kimliğine Çrmik M. umumisi Bay maz. 

kıra . Çermik Çirekten Mustafa Y azalmak istiyenlerin denizde, 
Çiyereke Siverekden Hasan, Siirt karada ve her ıklimde faal hiı· 
azalığına Siverek basından Meh· mete elverifli sağlamlıkta olduk
met Fehim, Çorum hakimliğine larma dair tam teıekküJlü bir 
Siverek reisi Fehmi, F ethiyye aıkeri sıhhiye heyetinin muayene 
ceza haki mliğine Fethiye asliye raporu, nüfus kağıdı ve aşı şe-
azasından Hilmi, Fethiye müd· hadetnamesi ile 15 T eşrinievvele 
deiumumiJiğine F ethiyeden Sa· kadar iımitte Marmara Üssli 
aik, Aliiye müddeiumumiliğine bahri kumandanhiına, veya Tur-
Ezine müddeiumumisi Kenan gutreiı gedikli mektebi müdür
Nurİ, Paval ceza hakimliğine lüğUne, lıtanbulda bahriye ıev
Tervari sulh hakimi Tevfik, Vi- kıyat müdürlüiüne ve bulunduk· 
ranşehir müddeiumumiliğine Ke- Jarı mahallin askeri makamlarına 
van müddeiumumisi Necati, An· müracaat etmeleri Jbımdır. Bu 
talya ıulh hakimliğine Fethiye arada polisce muıaddak hUsnil· 
Aza millizimi Ziya, Düzce mlid· hal varakasını da gatürmek ll-
deiumumiliğine Muş müdde:u· zımdır. 
mumisi Tahir, Kangal müddeiu- 0-e-f-te_,r_d_a_r_J_ık_t_a ____ _ 
mumilfğine hukuk mezunlarından 
Orhan, fzmir sulh haki mliğine MUtekaltlerln maaşlarından 
Talas hakimi Ahmet Cevdet, kesilecek kazanç verıllerf 

50 liraya kadar maaf alan 
Adapazarı &zahğına Ankara iza· mütekaitler yeni kanun mucebin-
sından Avni, Ankara müstantik ce kazanç vergisinden muafbr. 
fiğine Karadenizereylisi müdde- Halbuki buı maliye ıubelerinde 
iumumisi Ahmet Necatı, lıtanbul maa,Iara ait yoklama nıuamelui 
ıu 'h hakimliğine Ankara sn'h 
hl kimlerinden Hasan Tahsin, yapılırken üç aylık maaşınm ye· · 
latanbul müddeiumumi muavin· kiınu elli lirayı geçen mUtekait
liğ'ine Ankara sulb hakimlerin- )erden kazanç vergisi kesildiği 
den Nurettin, Havza müddeiu· görülmüı ve bu maliye idaresine 
mumilihine Viranşehir müddei- şikayet edilmiştir. 
umumisi fbrahim Ankara sulh Maliyeden dün yapılın bir ta-
ceza hikiınliğine Polath hakimi mimle verginin yalnız bir ayhiı 
İsmail Hakkt Konya müstantik· 50 lirw geçen mütekaitlerdl!ll 
J:s-:n• Oureun Bey mUalanligt ahnabilecefi bildirilmif bu su· 
Mehmet, Esk işehir aza millazim- retle yanhı muamele tashih edil-
liğin~ hukuk mPzuolarmdan Meh· miştir. 
met Fuat, lstanbul sulh hikjm- ......... -·····-····· .. •• ......... " ............ - ... - •••• 
!erinden Abdülkerim B. Keşan yünde vukua gelen otomobil ka-
liakimliğioe, Konya münferit ha- zasına ait davanın ru'yetine dün 
ldmligine lıtıınbul suJ hakimi devam edilmittir. 
Abdülkadir, Erbaa ceza hi!dm· Davada maınun ıoför Sezai 
liğine Havza müddehı~u~is!w~e- efendıdir. Eniştesi Hüsnü efen-
limi, Edirne sulh hakımlıgıne diyi, idare ettiği otomobilin ça-
Demirköy bakimi Mahmut Esat, murluğuna bindirdiği ve yolda 
Bursa hukuk hakimliğine Vezir· otomobilin direğe çarpması tize. 
köprü hikimi Mustafa Asım, rine Hüsnü efendinin yere dnıe-
lstanbul müddeiumumi muavinle· rek öldüğü davanın mevzuunu 

N · B T b n teşkil ediyor. rinden ecmettın . ra zo 
lralığına, 4 üncü hukulc zabıt Dünkü celsede, kazadan ıonra 

kltiplerindendir. Ahmet CemaJet· otomobili muayene edenler jza. 
tin B. Bilecik müstantikliğine, bat vermişler, Sezai Ef., bu ifa
altıncı hukuk zabıt katiplerinden delere İtiraz ederek Tatavlada 
Burhanettin B. Kilis müstantik- bir garajda bu!unan otomobilin 

dir. ko~ulan para var İ?"e helediye)e ai t 
S . olacaktır. Metruk n ~ah ipsiz mezar-

. anatk•rlardan bır kısmı Pa- lıkla r dahi f)(?fediye)'e ıeçnıiştir. 
rıste bulunduklarından bu turne- Bu mtıa rlrkl :nla bu nlara \'akferJil 

ye Şaziye, Şayeste hanımlarla miş a l.a rat hakkında heled iye!erfo 

M. Keınal, Hüseyin Kemal, Emin ;;'kaf .. a ~·asr nC.:~ .hu niz;tmn a menin neş-
Belia Mah t y f' R ı.::. faı ıhınrten ıtıhare n üc ay za rfında 

e• mu aı ı ııa uey- ·· · t ı.. .. ~ · 
Jer ve r 1 1 d' w mu: t're .~ç defte r ya pılacak, biri be· 

stanbulda bu unan ıger ledl\'e, d ı rçeri e,·kaf ·· ·· .... t D "'lb - , ucuı\cu~u ttpu-
aru edayi artistleri iştirwk e- da kalacaktır. Meza r lıkta n bozma ar· 

deceklerdir. Turne on gün ka- salar hakkında şu muamele yapılac:'lk· 
da ·· tır· r ıurecek Pariıte bulunan ar- · 
tist1er tebri~iıe döııdüklen ıon• Evkafc;a taksitle ımtılm ış olan mL·za r 
ra Darülbedayi tam kadroıile hklar bedelinin belediye kanununun 
K d neşri tarihi olan 9:!0 ıoenesi n isanının 

ara eniz ı•hı'rlerı· nde bir tur- on do'· ı d .. ·· ·· ... . uncu gunü henüz alrnmamıs 

neye çıkacaktır. taksitleri nrsa bu taksitler beled iy~-
Darülbedayi kış mevsimi tem· ce tahsil olunacaktır. 

ıillerine bu turneden ıonra ve Arsa haline k~nulmuş olan mezar. 
tqrioievvelde b•§lıyacaktır. Bu hklar t:l nisan 930 tarihine kadar sa. 
~eneki repertuarda bir çok yeni tılmamışsa belediyeye devl'Olunac:ık· 
· l tır. Arsa haline konulmuş olan meza r 

pıyeı er vardır. Bunlar arasmda ı ki .. M r_ · ar uzerine bina yapılmı~sa bina ve 
tisahip ıade Celil Beyin «Mum bınaya mnbutiyeti za rurt ve tabii 0 . 

söndüı., Vedat Nedim Beyin lan arsalar evkafa a it olacaktır. Be· 

bir piyesi, Cevdet Kudret lediyece tesbit olunacak meı.arlrklar-
Be~in "Danyel ve Sara,, piyesi dan başka yere ölü gömülmes i yasak-

Heva - Pünkü hararet ~uam 
ı-.ı:·arl) I :- derece fiuıün riızıtr 

'edıl prıı raz, hll\·ı ek5eriye tle açıkn 

• 
Bugün 

Gelenler· pldenler - ~1 " 
ınhisn rı umum ırılıdurü A5ım Be\' 
akşam Dı) arbckirc hareket etmış tır · • 
H. Oıyarbekirden h.ı~lıyarak Anado 
"•r teltiş seyahan yapacak \ e 
dairelerini teftiş edecekt ir. 

Radyo 
lstanbul - ~aat 18 den ıp a 

ırramofon pl.ikları 
20.30 :ı kadar birinci ı, ı•ım ala.turk• 
l\Jıkhule B iştir~ilc. Anadolu A j 
habeı !eri 20,30 dan 2 I ,30 a kadı~ cazb 
11.30 dan 22.30 a kadar ikinci J.15ım t 

Kemal \iraıi H. Ye ukada~ları iş tirık 
Borsa haberleri. 

f Vakıt~Abone ••rtları: 
1 J tı 12 

Dahilde 150 400 750 1400 
Tl:ıricte - €00 1450 2700 

tehf B trr. Kaldırılacak olan mezarlıklarda.. 
eserlerdir. unlardan b k G ki kemikler alakadarları tarafından llAn ••trtlarunız: 

aı a alip Beyin musikili bir istenilirse on1ar:t verilecektir. On se. -
komedisi, Şükril Beyin Şikeıper· ne zarfında belediye ihtı'ya'"a .,.0 .. r ....... _ Resmi Hu~usi d " ~ " """ Sann 10 }\~ 12,50 l\~ 

en · terceıne ettiği «Makbet•, rl mezarlık yapacaktır. Mezarhklar- Santim ı 20 .. 25 r 

Süder~andan "Namusı;uz:lar,, pi- da vaziyete göre kapıdan itibaren g"e- KUçUk llAn şartlarımız: 
yeslerı de oynanılacıldır, niş bit' yol bulunacak, mezarlık Iü· 
-r==::=:::;;:~~~~~==;- zumu kadar yollarla adalara ayrıJa-

1 Polia Haberleri ı taktır. :Mezarlıkta sel yollan , mecra-
-----~----- lar n mezarlıkta daimi surettt bı:i u-

Beş arkadaş arasın- nacak olan memurlar için husust bi-
d k nalar yapılacaktır. 

8 _an)ı bfr kavga Mezarla rı çniren duvar, parmak-

b 
E•elsı güıı Küçükayasolyada lık, örgü üzerine çıkmak, meza rları 

1 2 3 
30 50 65 

.. 
75 

1·10 Defalı ı.: 

100 1'uruş 

A - Ahonelerimizin her üç aylı · 
ğı için bir defa mecı:ırı end ır 

B - 4 satırı l!e\·en ilinluın f a7.lı 
atm için :i kuru~ 7.ammolcınur 

e• k d t h · ü 1 • Vilayette: -r ar a aş arasında bir kav- a rıp ve zer erıne çrkmak ,.e otur. 
ıa olmuştur: mak. me\o'CUt yollardan ba~ka yerler- Gazete ve mecmual 

Kü "k fy d de gezi11mek, ölülere kar~ı hürmeff'iz- b 
çu ayaso a a 24 numara· eyannamele-lni l h lik gösterecek hareketlerde bulunJllal. 1. · 

1 anede oturan Hüseyin, ar- ceıayi istilzam ettirecektir. verdiler 
kadaıı Ahmet, Süleyman, Yu- . Sarhoşların, dilencilerin, ayak sa-
ıuf, Kadri ve Necati ehemmi- tıcılarınm, yanında velisi bulunmıJ an VilAyet matbuat i•lerlnln tesblt 
yetıiz bir meseleden kavga et- çocukların •. yan~.rında köpek ve ~ir için hu~usi bir te~kllAt ya,Hyo 
mitler Yusuf bıcakl H '" · · hay,·an getırenlerın mezarhklara gır· Yenı matbuat kanunu muce-

, a useyını . G.. b tt kt b' . 
kolundan Ahmet d S"l mesı yasaktır. uneş a t an sonra mce gazetelerın vilayete Yer-

' e u eyman, 1 k' · · · kt' \ ' -K d • N t' mezarlık ara ım~e gırmı) ece ır. a mege mecbur old kl b 
•
1 

rı ve eca 1 tarafından )'a· zifedar memurlar bile misafir kabul e- "dd t ' d- u karı ~ya~-
ra anmışlardır. d . . kt·r name mu e r un a ıam bıtmıı 

emı.}ece ı . h . . d k' 
Her biri hakkında tahkikat Mezarlıklara sabahleyin sekizden ak ve fe rımız e ı bütün aazete ve 

Yapılmaktadır. şam gün batıncıya kadar ölii gömöJe. mecmualar beyannamelerini ver• 
Bir kotra devrlldJ, lçlndekller cektir. Olü gömüld ü~ten son.ra mez~r mişlerdir. Bugünden itibaren, 

kurtarlldı sıra numarasını havı de~ı~den ~ır bütün gazetelerin umumi neıri· 
Dün öğleden sonra . . d ıavha mezarın haşı ucuna dıkıl~cektır. yat müdürleri t .. t • l 

Sal't Ef dl b' k ıçın e Mezarlıklara hangi gün zinrt>tçi ka- d • . . eayyun e mış o .. 
a ı ır ar d 'l 'k" · ugu ıçın he t · icadı • a aıı e 1 1 bul tdllecdi belediyece ilan edile~ek· .. .. .. .. . r. gaıe e netrıyat 

n bulunan Bebek Kilise so- t' mudurunun ısmmi son sahifeye 
k " d ır. 1r agın a 15 numarala hanede _ . yazmaaa mecbur tutulmuıtur. 

liğine, Nuseybin müstantiği Ta· muhayenesini istemiştir. Mahk~ 
lit B. Cihanbeyli müstantikliğioe, me, muayene için ehlivukuf teı· 

oturan Hasan Efendinin kotrası Ticaret alemınde: Dün verilen beyannameler eY· 
Bebek önlerinde devrilmi . . • Bulgar hUkOmetinln köylUden velkileri gibi tahkikat için polis 
dekiler aandalcılaı' tar!'fı~~:n elec•I• bu§dey müdürlüğUne havale olunmuttur. 

hukuk mezunlarından Muammer kilini kabul etmif, muhakemeyi 
Lütfü B. Antalya aza müliıimli· 31 ağustosa bırakmışlar. 
ğine, hukuk mezunlarından Ad· Yunus Nedi Beyin davası 
nan Sezai B. Serik müddeiumu· "Cümhuriyet,, gautui sahibi 
miliğine, hukuk mezunlarından ve başmuharriri Yunuı Nadi B. 
Feridun Ekrem Bey Kuruçay tarafından birkaç gün evveJ neı
müddeiumumiliğine, hukuk me- riyabnı tatil eden "Yarın,, gaze
zunlarından Mahmut B. Tereme teıi sahibi ve başmuharriri Arif 
mücdeiumumiliğine, Gebze ıabıt Oruç Bey aleyhine bir müddet 
kAtibi Şefik B. Boyabat müs- 1 evvel bazı neşriyattan dolayı 
tantikJiğine tayin olunmuşlardır. açılan dava, mahl\eineye intikal 
Bir müddet evvel iıten eJ çek· etmiştir. Dün Istanbul ikinci ce
tirilmi§ olan Fatih sulh hakimi za mahkemesinde bu dava ruyet 
Zeki B. de vazifesine iade edil· edilecekti. Yunus Nadi 8. namı-
ruiştir. na nkaleten Vasfi Raşit Bey 
Bir fıkradan dolayı "Bıldırcın,, el . t ' A 'f O B hk 

d 
ld g mışı ı. rı ruç • ma e-

•leyhlne ye ni bir ave açı ı d' . -
Müddeiumumilikçe "Bıld1rcın,, meye apa~. ıııt~e? rahatsızlığına 

nı· h t · leyhine son nüs· ve 15 gun ıstırahate muhtaç 
ıza raıe esı a d v d . b' 

basındaki bir hkradan dolayı bulu~ uguna aır ır rapo.r gön-
Yen · b' ·· t hcen neıı:riyat da- dermıı, muhakeme 7 eylule bı· 

ı ır mus e y ı_ 1 M·'dd . l'k k \r•"'ı l t B nlisbalar' top· raKJ mışt.r. u eıumumi ı , a-- açı mısır. u . . .. 
lattır ı t y · dava Istanbul nundakı bır maddeye aore dava-

ı mıf ır. enı ' . . k d'v " · · 
birine· hkemesine veril- ya ıştıra etme ıgı ıçın, ııra bu 

ı ceza ma d . 1. 11liştir. avanm ruyetıne ge ınce, mab-
Otomobll k•zaar d:.vaaı kemede mliddeiumumiliği temsil 
l$tanbul ikinci ceza mahke- eden muavin Klmil Bey uıülen 

lbeaiade ıeçenlerde Arnavutkö· • merkiinden çckilmittir. 

kurtanlmıştı.r. Harici Ticaret ofisinin hazır- Umumi tahkikat \'İllyetçe gez. 
FUc'eten öldU Jadığı haftalık harici piyasa ra· den geçirildikten sonra en kisa 

Dün öğleyjn Sirkeci rıht • po~una nazaran buğday fiyat- zamanda yeni ahklma göre ga• 
na yanaşan Saadet vapur ~mı Jarınin düşmesi yüzünden Bul- %etecilik yapamıyacakJar tama• 
çıkarken Atıf ismind b' und an gır hükumeti 700 milyon liralık men tcsbit edilmiş olacaktır. 

e ır a am k d B"Jh fücceten ölmüştür. bir zar1r arşısın a kaldığından ı assa rumca ve ermenice 
Garip bir hadi köylüden doğrudan doğruya ahn- gazetelerde tasfiye edilmesi J&. 

Kısıklı tramvay iıta~~ . ınasına karar verdiği buğdaylar zım gelen bazı kimselerin oldu· 
~yonunda • - ı · garip bir vak'a olm t . için kilo bafına 3,40 ve 2,6Q gu soy enıyor. 

Uf ur· B •- b' ı· · · Tramvaya binm k . leva fiyat biçmiştir. una.arın ır ıstesı pohıce vi• 
den k d b ~ meselu;n· Pamuk glttfkçe dU,Uyo'r layete verilmiştir. 

k kavga e en ır banırula iki Pamuk fiyatları dü,mekte de. Viflyetln kontrolu 
er e t~n, hanımın kendilerini vam ediyor. Diğer taraftan villyet matbud 
ayırmaga gelen polis memuruna Amerika pamuk mahsulünun işlerini sıkı bir surette tak' . . 
"Ben Fransız tabaaıyım ayni hususi teı.:kilat vücudc t'JP ıçkın 

d 
1 g-eçen senelerden daha fazla d' B Y ge ırme • 

zaman a F ranıız binba•darın- te ır. u leşkil&t bilbasıa _ 
d b. . . k Y olması ve istok miktarile bera· d 1 . rnec 

an ırınan armyım. Sen kim ber Amerikanın t linde 25 mil- rn_ua. o andmcılığı ve sahteki.r-
oluyorsun ?,, dediği teıbit edil- ~ıgı ıle meşgul o!acakhr. Vı'll ·•et 

yon ba!ye pamuk bulunması bu t d' v • • 

miştir. Bu hanam hakkında taki· ıs e ıg.ı zaman gazete \r... -ec• 
b 

düşmenin en mühim sebebidir. mu ' h "" ... 
at vapı '. rr.::1~t;ır11r. da ı~are anelerini de teftiı 

Muammer tlaşit 8. 
Darülfünun emini Muammer 

Rqit Eey bugünkü trenle An· 
kar.ya gidecektir. 

Muammer Raşit Bey Divanca 
müderrisler bakkındea yapılan 
maaf derecelerine dair Vekalete 
izahat verecektir. 

Bir senede diinya pamuk istih- e ecektır. 
la.ka· tı 12 milyon balyayı creç- ............................... . 

O 33 f 1 d ••••••••~•••••••••••u•• ... 
mektedir. az a ır. 
Kuru UzUm flatlarw yUksellyor Adanada ilk P•muk mahsulU 

Tıcarel ofisinin verdiği mallı- Verilen malumata göre Ada-
mata göre kuru üzüm piyasası nada ilk pamuk mahsulü piya· 
yükselmeğe meyyaldir. Cev:z ıaya çıkarılmış ve batmanı 171 
n.ahsulü yapılan tahminlere g6- kuruştan sahlmııtır. Her taraf· 
re ıeçeu aeneye niıpetle vüzde t• pamuk toplama ameJiyatuaa 

' baılaııJDJfhr. 
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Hz. JSA 
[\'akıt) ın tdrıkuı !l\akleden 

Klbik clemokrae111. birkaç derme bırbuçuk iki a ırdanberi "nt.akhk • 
~ İŞARETLERİ No. ı 23 8mer Rıza 

~ içtima.! n iktıudl -§iar_ı_a, bi· ~t~ekte olan no hiyaneti Se"~re atı: Zf ya Gökalp 
~ topn.k~an. pupa - retken .~urmf'k gı .ımn. ile "!ahit olan ~arAytn hür Te Ali Nüıhet ~yin Ziya Gökl'll"@ • - -
istiy~ (~r~ Fırka) nın .. h•ç .. de.til: .mli~takıl Turk topraklarında lüzunı- dair yardıjı e~ri okuyorum. Ali ~iız. I · k t•ıı • k• d• ~ 
.. . bu ·~liii olmuştur. Çunku e~kı ~uz:lutuna kanaat getirmi~ olmaları,. he.t ~yin küçilk bir tildi kliçiik bir e- sanın a 1 erı ım 1 t' 
~liyt •eld.J~i. Ct.ek fırkalı demokraci) dir. Yani, g.rek Danton ,., arkadaşla- ~ana fİşe!i gibi Ziyanın ha"lıt u~sare- • •• 
nın .mtldafi.liaran~ bu en aon muhalf!- rrnın gerek~P l~panyolların inkılapla. sini ta,,ryor. • Bu katil ' il ti d k f•tiıl. butün artık ~ok yatışmış \'t rında e41,as olan şey, biıde, büyük ha· E~hı Te mf,.!Uk membaludan n mes u ye n en urlulmak için 
eotfkunluklan tatlı hır çıpıldaşmad~n r~~etln ttncak mıti~t!lerindttn. biri.dir. toplanan mlllömatla otorit•nin ço,uk ileler Uydurulm&dt ... 
ibaret kalmış dalgacıklan ~evketmt~· Nıtekim, saltanatın ılgıutnda en bü- ıutundan, ölümüne klldar ı~en ıiın· H ı ti • . 
tiJ'. :rük amil , muuıff t"r Türk milletinin terini biribirine bağlıyırak daha h; J " • yanların tahrlfah ~an dolayı hır çok zahmetler ~k-

Ma.hmu_ı E_sat Bty, tPmiı bir. i~· hakiki müm.-.ssilterini . Lozanda anhyabiliyoruz. • iddia ~~~n~ôs tarafından~ yazıldığı tım ve nihayet iyi oldum,, 
killpc;r endıtt:mle bordadan aşağı ıtıl· ylllnıı konu turmal\ endışe~i olınuş- Ziya Gökalp şiiphulz virnıinci na kadar 

11 hı~ fa!'rl ba)' taıı sonu- Fakat Jozefosa atfolunan ~-
mio. son d~lgac.ıklara bağmyor: tur. Türkiyenin ancak ciimhuriretle aır.ır Türk dünra.sının bir fiki; H ' l f ~ l _tal.lrıf ~lu!1ınu~tur. Bu yanatm hiç hir tariht kıymeti ol· 
"Mcm.l_~et. bırll~ 15ter. Teknenin.~·~· idare ol:ıbilecdine, .Ankara hükılmeti, merhRle~idir. Bu merhale sorak, i~~: d~~~ ' !~~~ı:~r hmstı~·a!.1 kalemin· ınadığı~ı i~lıat eden hir nokta t~
":lm1111nı ~t~~ıı. daha fa.zl.a nını- Lozana gitmek üzere bnullarını 41,JZ, ~dbin, gadect ntf~ine dtişklln. mümc"' ili Pil. rasla gore Roma nrn yahudıler tarafından salbôlun
ıuz. En küçuk tıtreşmeler dahı durul ha.ı1rla~ke~ kan~at a-etirmiştir. Cüm- mütueddit göılerinde PariA, Uındra, du "'un~ "e on~~n Ean~n masun~ ol· duğu iddiasıdır. Bu iddia. kabul O· 
malıdır.. huriyetın ılanı. ınkıtabın gayelerinden u Atlantik sahillerinin hulnsı n- d g ~ ha;\ rrhah hır a- lunduğu takdirde yahu diler ı~a rr 

Dalra~ıkla~, Akdeniz limanından birini değil, inkılAhın pürii1,~üı \"t ta- nan insanlar aruında bir ka»·a ilbi- am olduguna ş~-~~det . ediyor ve Romalılar tarzm.cİa ve R~ma ~a: 
Son Postanın ıç • koylarına kadar, bil 5eyri esna~ında alınmı~ yerinde dir. om~n um~m~ nıu ıt hır ~dam ol-1 11 1 u .. .. .. .. ~bir ağndan ce,ap veriyorlar: •'E· ,·e umanında tedbirlerden birini ttş Senelerin U~t üt1te rığdrfı insani~- r~ugunu .~oylı):?r· .Jo~~fo~. lsa hak- la~ ı na gore oldunnuş oluyor· 
pr Jıa.y~t, ~deniz ise, dalgasız drniT. kil etmiştir. Gerçi. Sh·as kongrt i hile kttlf!ri am~rndıt bambaşka, her ce - kında boyle~ .sozler ~oyleme7., onun' . ' .· . . .. 
olur mu. eger demokra~i tekne ie•. bu karara gebe idi Fakat, yalnız bu htt.fl ... 1 b' h . . P- bethah derrıl, hayırhah olduju. Halbu~.ı yahudılerm Roma mu· 
rO,,Prsn remi yürür mü?.. na mı? Türk ink~lahııun derinlikle z~ ~r1Jın~ '; ~ ;.ıyet~ırk . d k nu, onun ~si vera hükümdarlığına nıes!!iline rüşvet Yererek f53yr o-

Barada (rüıg!r). fikir hürriyeti, rine gitmesini bil~ idik, onun ne ka: cuklu~an~n ayıl ~na kı~adr e tı~ eb.
1 ç? tama e nen bir adam olmadığım mm elinden alarak, ona is~dikle· 

... t hU . . h" .. f d •. ..un an. son a ar el\ ır t· "·azanıa.,,..ı r· • k . . . . 1 l.J k 
m.&wua rrıyetı, ıç olmaza ıkı ır ar ozlü n zengin bir pınar olduğu. pe dizilmiş tek te.sbih gibidir. ?\tef- .re ~ıır. • . mı yarma - 1ç111. ızm a mış ô 11U -. 
k& • s. yerint kullanrlmı,tır. Mahmut nu çoktan öğrenecek ,., 130 sene ene! kiıren bağlanan Ziya • tt . ~Jo~efo~un ~ azr~ın;:ı kalem ka- 1arı do,gru (')}saydr, t~nm Mlholnn 
:&it Bey, rüzgar artarsa. dalgıtlarrn bRşka şerait altında. ba~ka topraklar· .}'Mette felsefede ha' k ";; a a; 

11
• rıştıgı ap~ikard1r. Çiinkli Pilet bt- ması rl~ğil. fak~t recim ~nill'rı.P.~i i .. 

btl,.Uınesindtn Tt geminin batma~n • dıt yapılmış hir hareketle hiç hir il· c;u~da 'kalkışmdl\' sadere e eh -~ ~ru r~fmdan söylenen sözlerdı:aki tef· cap ederdi. Yahudilerin arieti 
da.ıt)mrku1or. Dalgacıklar da, rilz· IAkaıı;ı olmadığını. hiç bir mevcut nni 0 p~rralanan bir ~h0.~~ t ' 
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1 '.~· ~ır kaldınldığı takrlirrle tahrifle.rde budur ve onlann cezai kanunu bu
rtr ~esilirse, geminin d~r~urn~~n y.ıthut eski~i' akide~:~ 111\ifll bir p~~·k- her şeyi toplıyan, bir de~:t~ ir<::r.~ derh~! anla~~ln·:. Çün~ÜJ~erirlP ka· ı:u e~ır~der. Acaba yahiıdilerin 
~n1yorlar. Hakları _da )Ok degıl, tık vazifec;ıne tt>nezzul etmiyectğini den insandır. Bu adam ftl~de)"i te- tan ı;ozler ~u~I:•' olur · . Bu ada~ı, kendı kanunlarım bırakıp ona mu 
~fi ~r~ u~r. ~am~~".!'nda~ ol.an ge H' kf'ndi mü~takil ha~a!'ı i~inde. ci- reddüt ,.e ümitsizlikten, .an'atı hava- ~~thahtır ~ asıdır, e~kıy~dır, hu- hal.if. bir hatt! hareket takip etme· 
W. ,.Urumek ıçın, butun TU7.2arlara hana yepyenı ~eyler !'oyleyen en yeni ilikten ideale doiru çekiyor. o fel· umrl::ırhga tama ed1~·oı.,, lcı1nın ı;eheb1 ne olabilirdi?. 
,..ıbıı a~m11k ı~tn·~.rrndlldır. ,.e en şümüllü bir harPket olduiunu sefe için değil. felsefe onun ideali f Sonra. ,Jozcfos, f~;mm _Pilet ta- EJh;u1d, Jozefosa ıııtfoluııaıt 

Münakaşa henuz başlangıcındadır. bilmiş olacaktık. i~in bir kıymettir o san'at icin dciil ra mrla~ se~bcst hırakılc1ııı;mı yaz· hevanatı hangi noki.ai d 
ıltil\im 01.an nokta, b~!:l~mış olması· :'tlilletçe bir kurtuluş için yapılmı~ san'at onun ideaİi için bir ;·ardımC1: mas~~;ı ımkan ~~ktu. Çünkii hu teÜdk erier~ek edelim, bun~~~f P.rl~ 
dır. Edebıyatını "'. fıkrıyatını he· milletçe bir kıyam. tarihte. ilk defa o- dır. lhtilil, siya.set, mnkii iktinar t~h~~ e nı~salı hı lah.are u~d~ıruJn~uş onun kakminde.n çıkmasına im.kA.n 
nü yapmamış olan ınkılip, bunları, inak rıt!llanan bir hadi~edir. Ve bu· Ziya i~in 1ncak ideal için hir va!'rta· \~ mıun_la Roma ıdarc~mı mes_u: hulamavız. 
hl 111.yedt yapmr~ olacaktır. Mahmut nun erefi. TUrk milletine ,.t onun dır. Türk ta.rihinin fikir uph~inde lıyette~ kurt~.rarak fs~mn . k~thnı (J ·· .. .. . . . .. • 
Eeat Bey•, bu çıfm ce~aretle açtı- yüksek ~fine aittir. Eier hunu Mah- bu tinti Adam hele aon asırlarda hk yahurlılere }Uklemek 1ctcnılmı· i. . .osefu~)un kenrln;ı .Y!lks~k hır 
tr iÇn münevver ,.e inkrlapçı Tiirk mut EMt Beyin sö:r.lerile ifade etmek görülmez. Ziya Gökalp bu mfüıte~na' . . Jozefosa atfoluıtan bu F.özleri aıle~e memmptu ve Fnsıler frrka .. 
pnçlfi~ namına teşt-kkürü boı·ç bil- lbım gelirse. Türk inktlahı "Şarkı hu kudretli rnefküre hansile ~~n·~ mcıller~e .... bulmak .. mümkündür ~mı~ .e~ satk dd tara.~rlanndan~ı. 
!ll~eyım. Mfuwlde ederin~, kendi· Gube nakletmek., gibi ~örü körünt bir tı. giyasetl, felsefeyi ideali için birer . A malırusulde §U soz;lere rasge· k er 151 

nrlu ~ }"~~~ .1 ı~p~ara dvıi· 
len ilt biraz da ~n konuşllcağım: kopye ,.e taklit işi de:ğil "Garbi Şark- merdiHn addeden Te YÜkgek bir kür8Ü lıyor;:z: . . . • ~ u~un erm ı~ ı e ı ti ~r e ~r-

BeraM.r o_1du,;umu~ noktalar: tan ko,"mak,. ıihi son derece müteaddi den (Fert yok cemiyet ,·art, Hak ~-ok . ~y h~nı ısraıl!.,, İsayı ~ız ele dı. vonra JosP.fus,_Ro~a ımpar~-
1 - Tür~ıyr, bi~ inkılap içindedir. "' koMtrüktif lıir da,·adır. Takdir -vazife nr) diye baiırabildi. Bunun verdınız .. Pi_l~t onu F.-ahvermege ka- toıunun el'!_ ı~u.ka.rrıplennden bır 
2 - Tehhktler ı~indeyiı ve bu teh- buyurulur ki, Garbi kovabilecek bir irindir ki kendini fikirlerinin, punsip- r~r ~en'l}ış ık~ı1. onun huzun1nd:'1 ac~~m 01~~1~ ıçın onun ~Eıayı, Roma 

likeler bizden daha i); or:ganitedir- Şark, onun kadar medeni bir seviyeye l;rinin ıincirlnt vurarak ha.'onu ınkar ettını~;" munıe_ı:;sılının. ına"um b~r k"l!rhanr 
l•r. ,·armayr. hem de ~n kHtirme yoldAn, Jis bir mUntv~er ruhite )"1l§IY8n adl'm . Luka~a ~a hıa, onlann, ya- olarak tasvır etme!'me ımkAn 

3 - lnkıllp. ~e:nini tamamla),ırt· göze al mı · olmalıdır. I~te "Li.yfk. da gôrüş, duruş, ıtareket, fel sefe m yahurlılerm ~~zusun~ bırakıl· yoktu. Böyle bir hareket h~m ~o-
crya kadar; bütün millet

1 
bütün trhli· Jik"', "Harf inkrl!bı'' \'t "De,·letçi- an'nt si;·asd el tle yürUyordu. n~ı~tı.,. [lJ .~e111hj;?r. :r:uhanna i ll'- maya, hem yahudilere, hem mem-

ke ~ ıorluklara karşr "birlik .. in sert Jik,. hep bu endi~ ile yapılmış fiitu· San'atı sh·a eti felsefeyi Idulle cıhnde _şu sozler soy1enıyor~ 1eleete Karşı hakaret teşkil ederrtı. 
ceph~~ini ınutmelidir. hattır. dtitümliye~ in~n t:nakuta dtiemeiten "Pılet on_Iara (yahti<l!ler~) .. iş- ~Joscfüs) ün ~özlerini tahrif @n 

Berabt.r olmadıi'rmrz nokta, inkı· Demokratik cihaz. nihayet bir mil· ha.kiki bir mUne\-verin, rehberin örne· te ondı:ı. _( ~~am _ lsad~) . . bır cur_um t~cnt ederek ok"Uduğlmıuz tak· 
ltbrn ta.rif ve izahıdır. Jetin iya~t teşkilatına ~e idare~ine ti oldu. bulma?ı~ı bılmenız ıcın ?nu ~ı.z~. ~ı_r.d~ o~l~-~ şu manaları ifade et· 

Mahmut F~at Ben göre, Türk tekabül ettiğinden, "faydalı mrdrr yok Ziyanın hayatını anlat'ln küçük dt§any~ çıkar~~'OTltm., d~dı ... ~ılet tıgını gorunız: 
fnlalibı: Tiirkiyenin Garphla ma r ,.e sa zar~rlı mıdır., diye üzerinde duru· eser, gençlen bü~·ük (ada.m) tara gi· onl~ra 'onn ~ız alıp ~alhedımz !,, "Yahudi reisleri Pilata \raziye
bıanaa t~n de demokra!ır.inin Türkiye- labilir. Nitekim. Ankara.. hunu inkı· den , 0ıun krokieini gö5«?rmektedir. d~dı.[2] •.. ~~r::tz daha F;onra a~- ti anlattılar. Pilat kalabalığa kar-
de *'9i n taha.klrnkudur. Yani geri laba merktı. oldu olalı ) aptrğı ~ibi, • SADRI ETE'f 111 bapta şu sozlcr de vardır: .. "Pı- şı adam ,göndererek onun birçok 
kalmtJ lspanyollann duası, aşail yu. ~11\hmnt Eut B. de, inkılap yani Türk let onu (fMyı)_ salbolunmak UZ9re efrarlmı ölrlürttii. Sonra hadka· 
\(an birftm de davam11:dır. milletinin tam kurtuluşu uğruna en yeni Garbi görmesini ötrenelim. onlara (~·ahudilere) .~P.~lin~. r-tti. lar yapa11 arfa.nu getirt.ti. Onun 

Halbuki arada, şu farl\ı olsun kay. dişeler duyacak bir inli.ıl~pçı olduğu i· Yeni garbin temeli fert değil ce- Onl~r da İ~:lyr ahp goturrhıler.,. vaziyetini tahkik etti. Sonra ~ 
detmtk icap etmu mi? çin. ferdiyet~i ve dstıtıcı olan demok- miyettir. Ferdiyetçi hanın iıah etti- [3] · hükmü verdi: "Bu adam bet-

l1ıpanyollar, lnkılAplarına bir bele· rıt iyi mümkün mertebe g~me almak ği karanlık, ph~iyetsiı "' tUUnuı .. P~tronun i.ncilinde şu ~özler hahtır, ac.idir, t~kiyadır. Hükiim
diyt intihabatı neticesinde cümhuri- için "tek fırıka,, tedbirine ba~ \'Ul'mak cemiyet deiil, cemiyetçi harsın iıat so?'lenıyo~: "Pı~et f sayı kench kav· darlığa hırsı vardır.,. Bunun üıeri-
~ti illn ttmek ve XIII. Alfonsi kov- tadır. ettiii zerrelerini terbiye etmiş, zeı rc.l ınme t~~lm.l eth.... . _Onlar da onn ne pu arlam alındı ve s:dbedildi.,, 
m.ak i1t b~tadılar ve, öyle zannediyo. Fakat esa ında ferdb·tt~i olan bu lerinde tecelli ıdebilmi§ı haMasiyet ci- ı salbettılcr. [ 4] denılıyor. . laanın ekll 
nın ki, bu i i ikmal eder etmez, inkı- rtjim, htle diri miq.lleri ,öz önünde hazlarını kurmu~. mu:ınen gayeli n .Tozefo~a atfolı_m:m yazı ılP bu . . • .. .. U.plannı da hem de ispanyanın ıt.~ır- dut urken, mutlı\ka sadık traftarları· muntuam akr~lr cemiyettir. yazılar arasında hır fal'k yoktur. . İsa!1ın ş_e~lı~~ J_oEtfnEe gor~ t~E 
bk n.hdeti aleyhine bitirmiş oldular. nr n menfaattarlannı bulaeaktır. Ni· öteki memleketlerin cemiyet~e ileri . !saı;ı!l _Pile~. tar~fmd:rn tahliy_e ~~r ettı~ltrım soy}ıye~1lf:!~ hu -~H· 
.BUn41An 8?"r~r, federal c~mhuri~·et te ttkim Mahmut F.eat Bey. d1tha ~Jk g~yeleri ne olursa olsun, bizimkini biıe ed~lm.~~~ ıçın ~ostenlen sebep, P!· \:Jrde hırçn.~ .~h{1fleı ~apmtı;- a!· 
cemoktank cıhaılann ı~lemesınden aiıT.da, az ~nk @alim bir muhakenu 1le mı111 miicadeltmiı. emantt etmi~tir: letm olum halmde olan kansını ~ı· drr:w. ·~osefuısnnk ~~ı 11~~ ~~ ta~\'lr 
ibarettir. tezlerini müdafaa edebilen muarızlar la Millet olmak ,.e millet kalmak. fayap etmesidir. Fa kat J oufo· ettJgını ~nl;:tma ıçm hutun mc~-

Biz İMt fnkılabtmııa, Siı-as kongre· kar~ıla.~.mı tır. Fudiyetçi ''demoknsi., en ileri A,·. !';Un Eslovcnce teı-riim csinde hun· 
1~?lan k~rşıl.::ı.ştmt ka~ıl~~ ıra. hu-

.t Te, Yanan ordu8unun mannt şah- Eier e u olan, 1'ürk milletinin tam rupa milletlerini dahi par~alamı~ ,·e dan bah~ohmduğu halrle onıın nıın tun tahr~.fl~t"l herta_::ıf ,,~t~ktP.n ~ô~· 
mnda Sn-Mi tertip eden, bir zulum n bir surette ve en yeni (tmiyet görüş- hem ekonomi1', hem sosyal bir huıur- caya olan terdimcsiııcie bu seh~Jl· ra .Jnse[usun ~~tl .~?zlenrı~ ~u. ~~~1· 
i:ırticnar cihazını par~alamıkla başla- teri n görgilleri ile kurtulma41ı i~. o suzluk içinde bırakmıştır. Ru huin ten hahsnJunnm~·or. Bunun d:t hila r1l~kyelKıtdr.!l1 ~~ın~ınne . bttışt!r:tnl· 
dık. Eier bundan sonraki gayemiz, 11a- zaman, her ömrünli tamamla.mı~ cere· akibet göılerimizin önünde dururken,ıharc uydurulduğu ve hunun Met- r) · arı eı mnz. metın ~an~mde 
d~ .•ümhoriyelin. ~Ilnı . ,.. demok· y.n gibi Skolaotik°I•. miş " kendi sof· Sakaryalar , .• Dumlupınarlar paha,.. t~.!neilindeki şu •öıJ.,e istinat et· kı ~otl~~dan yapıla~ t3Jınfl~ıın d_e 
ıa~ının t~lsi olsa ıdı, bugün kendimi- tAlarını n ~ömezlerini yetiştinni' o- na eld~ edilmi~ bir millet hakkını pa • hı;tı :mla~11ıyor: ''P11ct nıahkem~.de re ,t1 1 

<tret ôlrlugunu gorecek· 
z>. · · r işi bitirmiş,. n muratlarımıza lan "demokra i,. nin ilıil'li n iyrap'lı n youun tutmuı naıariyelerin çar· otu~.urken ze:·ceı;i ~n~ ha~cr go~ - nr ır. 
ermiş farzetmeliydık. inkılabın, Js. münaka alannı ehillerine baiıştryıı.· mıhına ~eremeyiı. Bunu iezindifi· derup. ol ~ıtlıh kım~e ıle F:cnın [ .. l_]_A_n_1~-lı-·r-ü~-i-il-, -ii-çi-in-(Ü bapla 

pıı.n:radı olduğu gibi bizde de hitmi' rak, milli mücadelenin fr kırırcasına miz ic)ndir ki, bizl bu naıariytltrin i i ı;;in olm::t~m, ~ir:t hu~in tiiyada [Z) T..rı/.·rı inrili f19-6) 
o\,.a...• llmn ~lirdi. Fırkacılık ve hayat ,.e hayatilet dolu yük~ek ht~·tcan karşt8ındı\ki macua cahilint götiirl'· ondan rlnlayr hır ~ok 7.~ hmı:-tlPr rek [.1] Mıka inrlfi (19·16) 
parllmentarizme !\er~t O)"lln "' Ct\"e \'t yaratıcılık hl\'atltn:t dönmemiı la- cek köprüyii geçmd'e kıyışımıyoruı. tinı. rlPrli.. ME'tuınm bu ::;ö-,;]Pri [ 4] rrtrn irrrilt 3 
lln hakkı ı-ermtkte hiç bir mahzur o- zımdır. Ve, o ha,·anın Eağlam n t· Ankara, r.'arer çelenıi ile bir tlde :\hnarak Piletiıı kan~~ !ar:ıfmrlaıı 
l&mar.dı. min kucağında Türk m111etine nacıl bir tuttu~ disiplini bir türlü f@da •demi· ~öylenen ~özlere .. hır :tiın](' il~vP 

Bütün bu işlere yeltenemem izin istiklU yaphk~a. ona hir dt hu iıı;tik- , or. Ankar1tlı Mahmut Eı.at. "birlik ohmımı~. k:ıomm ~nr,l erı ~11 ~ekle- Slvll tayyer~ellttr bir kulUıt 
eebtpleri aea.ba ne olabilir llli, her milletten daha faıla muhafa· İ;,iıım.. diye hağırı)or. Hakimiyeti ı:okulnm~tur: "Rm!Ün. riiv:vl:ı. on· tesis edecekl•r 

NedMI eerbest frrilanın zuhurun· 7.a ettirecek bir "öt re.iim .. rarmamıı milliye. aylu \'ar ki. bütün kaltmleri- ÜYazene un~urudÜr. 
d& hlr tehlike E~zer gibi olduk. Ni· lbtmdır. nin bataryalarını "liberal temayüllu.. Rörte hir n1i11ctin. bu ağır rttıifı!· 
çin Mahmut Eeat S.y birlik n tek Eter milli mücadelenin Ak8iynn in altyhinı t•,·tih t.tmi~tir. Bunun yi gör•hilm~i i~in. "tnt\ıi .. ı hun 
fırka iııtiyor? cephelerini Jenlden röz önünt. ıetirfr· elbet hlr ~bebi. henüı 9uurun altında kt>ndi içinde. hem d• di~er millttltrlt 

Muha.kbk ki. f,.panyolların ha it ~k. ktntlint dÖM!'ı bir millttin, ~tndi· geılntn bir stbem nrdır. Kaptanlolan münacf'httltrino• irıUr ,., reddet· 
da.vaısı ile biıim da,·amtı ara~ında hü· ni fikir cephw;indtn dt ya.pmak ~·ollll· knprü~üftün bu h~Ksiyıtl yerindedir. metıi lhımdır. 
yfik farklann me-çcut olma~t lhım· rrnı mutllka k~f~tctğint kanaat ı•· Türk mitltti, inktl:ibile, yepyeni Türk inkılıc\htna ıörf' de. indin 
drr \it hiç üphe yok ki bizim inkılc\· tfririr~ bir "millet m«fhumu,, nu ortaya at· muayyen hir ct.miyet ıfa.T";uı u~nına 
1'mnr .. nnnolundub gibi. FnMız in· Şu hılkikatin altını üc; ktre (İZ· maktadır. l'ürk inkıllbına naıuan inkdr tdilmt~i ltf:mulrr. Bu c~mh·@t 
krllbrnrn J,u topraklara tam 130 senr· mek isterim: "millet... ya müstemltkedter yahut d:\\'af't, Türkin kin. tnatcrı. tft'PTıf n 
lik bir teehhürlt Ta&tl ol mu, olması de Yazılmış hir Gaı p yoktur. Yapıl· milstemltkeler ara.erndı yer aln1ış ink1~1'm ksbul etı;-,...z ,.e biitiin haklan· 
tHdir. mış bir Garp ,·ardır. Yapılmıt nlan yani haksızlık ve if;tismarda ten1tllt>n· m devletin ııh~ıvf'linde t•cf'lti ettirir 

Bi~t. Türk inkılabının ffU ~ıarı Garp. yıkıtm& t•hlikeleri geçirditi İ· mı~ hir cihanın ıuipltri )'ahut e irle- bir mille?t olmaı:tır. 
"Tiirk t.ttpraldarının. millet(~ iıfü •• sin. ktndil\i üç. dörttnıl.Ma birden ri UHll\& katılmı§ hir camia değil; Bunu yapmakla, Türkiye, bir c;ol\ 
..,ıan attleeefn~• millet~ bır kr~·a· yeniden yapma tt~b\\ü5lerin~ riri~- müu,.f haklı. mÜ!dıtkil ,.e hiit' miltt1t· ıeri milletler~ rl'hhcr ,.e bir ~ok iltri 
mı ka,deft Uye -.ıny•t tttırerek "bar- mi tir. Yu.ılmı nlan Gubi hulmA· ltrdtl\ ibaret hh· clhıın kurulu unu miltttlert vicdan ('11:tr.ıtl\br. 
riedt. lan etPhe1• naklttıMl•ri .-e, ta p.homıyalnn. Yapılmakta olan bu 1ı1rbeet iracl•ilt tut.a.- bir "iıaın '"~ BURSA,\' ASAF 

Barı mütekait ve sıvı! tayya· 
"cilerimiı taranndan ıehrimiı· 
de bir ıivıl Tayyarecilık kulübn 
tttı ' ıi için teıebbG11t" firitil· 
mittir. 

T ttebbüıün bı,ında ıi•il tay
yarecılerden HayrOnn11 B. bu· 

lunmaktadır. 
Tayyare Cemiyeti kendi ni• 

ıamnamuine ve itlerine mUda· 
hale etmemek Uzere b&yle bir 
tetekkiiJü memnuniyetle kartı· 
layacağını bildirmiştir. 

Fakat hentiz Viljyete re.asi 
bir müracaat yapalmamııta. 
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1 oUnyada Neler Oluyor? 
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ocuk Sayıfası 
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Sana ne? Bir perde 
ilk ko'"edl Ah şu cıldcaklıldr Yazan : 

A. Ihsan 

öKOLÜR OTOMOBiL - Çok de OR1J1NAL BiR KIRAL - Baıı 
fa ! ]edikleri yeçhile bir otomilbil lisanlarda bir darbr mesel va.~dır: 

Y ı k otomobilin mucip oldu- Der ki: "En tatlı şakalar uzun surmı 

- Bak, Hoca, dün 8alxılı uyandrmd [Geçen sayımızdan ma.bait] içerler amma ben de bir daha bırakır· 
~rktn; Bey - (Yine kendine alınarak) sa sam iki olsun. 

Pencere önünde kahvemi irerken hi bak bende neler diyorum. Ekmekçi - Bey meraklanarak uşağa -
satın a ma · "'("" ·· M ·t K le · Har ğ {"yatla basa ~ıkmaktan ucuzdur yenlerdır. !T osyo aı en o J' • • 

u bsar 
1

asarif ~rasında en mühimmi man isminde birj bu darbımeseJden ıs 
Sokaktan ne geçti anlatamam •ana/ nin de onlardan aşağı kabr yeri yok, Bey - Ulan kov .. su terbiyesiz he 

ve um M"" .. H a 
guaj masrafıdır. Bir alman mühen tffade fena olmaz. osyo arm n 

Büyüc~k bir çocuk,- evet, ama evvelsi gün (mahdumu işaretle) bizim rifi .. lnsam tahkir et~esini öğrensin 
E~ınde rae vardı? mahdum beye (peder beye söyle .. şu sütçü müdür? yoksa aJlahm belası mı 
Şoyle, Hoca, birkag ekmek borcu var ya .. .,, demesin dır? nedir anhyamadım gitti? 
Koakoca mi? v • 

Bir tepai baklava! Ah, fakat ne en Hayri - (Ofke ile odada dolaşa- . UşOak - Uşagınıza emredın efen-
' dım nu da iki yumurta ile terbiye-(feı. rak) doğrusu bu işe şaştım kaldım.. .. 

Hoca yutkundu, 8onrn bağırdı: _ Uşak halka dönerek _ lerim. İsterseniz kolunu budunu kı· 
- Keı! Uşak - Öyle ya (200) (2:"l0) okka rayrm. 

Onun tepsiainden be herif, bana ne. ekmek borcu için hiç beye söz söyle- - Uşak dışarı çıkar. Bir gU-
öteki gülerek devam etti gerse: nip, atız açılır mı?.. rültü, patırtr olur. Sesler gelir -

Öyle ama, Hayri - (Asabiyetle) tuhaf şey Uşak - Ulan beyin kafasını şişir 
O baklava Jer vesselam .. Canrm baba neler söylü din. Git diyorum sana. 

Gördüm gi.diyordu yorsunuz. Sütçü - Paramı isterim. llllki pa. 
Stzin eue doğru... Ben randel'Uma geç kalmışım bu ramr. 
Hoca en sonunda hiasetti atayı, da bir şey değil diye içeri girdim, U k _ Herif başrmı bellya soka 
Rastı söyleyince içinden kolayı. siz neler söylediniz. Canım sıkıldı ben aks şa Adamı öldüriirüm ben. 
K k b' if . d' • di c ın. ıs anç ır adc ı•ererek ıeaıne, ne ıyorum, sız ne yorsunuz de· S"t .. _ ~Jdür. Ve lakin paramf 

1 b d n iki sene e..-vel birkaç bin is- Hiddetle bağırdı: dim, bir mevzu daha açtınız. Ofke- . t' u çu diSf bu noktayı nazarı itibara a a· un. a . "linde BritS<>l ka 8 h i . D v b . ıs ıyorum. 
rak sö"külür bir ot<>mobil inşasrnı ta· t-erlın hrasr. muk~bı d d - e er f •ana ne?d lendl~m.. ?grusu u.ışe kşa~ttım kd~]dı~ Uşak - Amma da sersem herifsin 

. 1 nah methalınd.ekı Lun Y a asını sa· e ım, yıne ç~nenız esı me ı .. Sız .. v • b" d h .. ısanur etmiştir. Yaptığı otom<>bıl ~ - tın alan zattır. Lundy adasında kira A. /ımet de az münasebetsiz değilsiniz yaM (Çr be .. Boyle yaglı kapı3 ı ır a a guç 
tı dakikada on. iki parça.ya ayrı ır olarak birkaç !;;iftçi ailesi sakindir. kar gider) buJursun sen anladın mı? 
bir otomobil inşa etmiştir~ . . ~~ösyö Harman adayr satın almakta _Bey vay terbiyesiz diye söyle Süt~ü - Keşki tutmaz olaydım. 

. Bu par!;alardan en. agırı on kıl~ adanın hükümdarı olduğu zihabına. ka 1 HAB 1 nirken, uşak baş üstüne beyim akşa- Yağlı kapıyı tuttuk da ne oldu. Bor~ 
yU tecavüz dmemetkedı~. Bu0otom~bı.l pılını~. Resmi ile pul yaptırmış namı- ERLER ma terbiye)erim diyerek mahdumun verip sırt üstü düştük .. 

di be · k · t'ndedır. ç tekeı- · ~ ç·rt ·1 " · k"· · ~ ygır uwe 
1 

. • na sıkke bastırmış. ı çı eıının 1 Gençler temaşa grub tarafından arkasından çıkar. - (ltişirler, kakışırlar, Bey ı~erde 
1efi vardır. Ye saatte se~sen kılomet- rasrnı fazlalatmrş ,.e bu kira fazlası· 28. 8 • 931 de Beyko d u ·ıe parkrnda Sahne: 2 - Sütçü, bey, U· telaştadır.) ·· ı 'd b"lmektedır Otomo· k · · ismini z a aı 
re surat e gı e ı · . na hususi topra ve-rgısı . büyük bir müsamere verilecektir. Bu şak. Sütçü - Herif bırak diyorum be· 
bili t.eş'kil eden pa~çalar ko!ayca hır vermiş. Bundan başka lngılter: kı- müsamerede oynanacak piyes ve ko· (Zil çalar, bey tel!şla.) ni. Ben gideyim beye halimi arzed~ 
dolaba yerleştirilebilmektedır. Daha ı•ahna yazdrğı mektuplarda "Azız ve mediler şunlardır Bey - Eyvah .. bir erbiyesiı:in a- -· 
neler göreceğiz bakalım. sel·gili kuz.enim., tabirini koymuş. Bu · M k. ğır sözlerine daha maruz kalacağız.. cegımU. k 

01 
olmaz. 

b. · d I ·ı· a ••~ı şa - maz, t al mektupların ırın e ngı ız memur- ,. Ne yapmalı? .. .. .. .... 
Avus ur ya lan tarafından hiikümdar muamelesi Yazan Mahmut Yesari Bey. (Upfı çağırır). . _<Gurultu buyur, palas pand"ıras 

BIR HATANIN SONU görmek istediğini ,,.e bir dominyon re- Sahneye koyan: it Avni Bey. Bey - Mehmet~. Mehmet.. ıçerı girerler.) . • . 
·BfrtOfu boşalmış olan kesretli _al isi sıfatile tanrlması~ı. tal~p. ed~yor. Avukat (Uşk dışardan) Uşak - Vay te~biyesız herı! ~ay. 

'·n madenJ.arı· garbi Avustralyada Kol Buna mukabil lngıhz hukumetı ha- y H B . Uşak _ Gelivorum beyim. Ulan ne hakla beyın odasına gırıyor 
w " • • azan . edrettan Bey. ~ . ' 
gardi ve civannı işgal etmektedır. Bu yalperver adamı kalpzen ve asl o- Sahneye ko'-'a ll . B (Uşak i~eri &irer. Bey heyecan- sun s~n • .. - d 

. ·ı ta tr nHıMr davet etmi§tir Fa- " n: • Al:nı ey, · Sutçu - Seu karışma .. Bura a se-Bq~lekette .yaşıyan madencı er ra~ ~l'l'l°ı"~tfWleYe,. · .r. • . M" . .. .. :._, dadır.) . . . • . h kk k 
1
• okt ,. "J!lh~ı.I •"'? 

.. 1.r-...A~-h-.-, . knvnn JU•~• .. .a- k..._ .. ~aı.·•t.= ıa~nuunı u~.nı::"> . ta:m saat la te ~ ~Y ... ~ol: al}ah~belAnr vp~iu... nı1~ a t e amın Y uri(}Ju(ı~ ~ l'l/ 
ı . IH l\lösl"ö Hor.en Golduer is- A:dasrnda kalmış ve kendisine müraca latıaeaktr. A~nı zantatıcta perde~a- Uşak...:._ Benim mi?~ ' . _Uşak cebinden bir suı;iı kpğıl . 
:~~e ;irfnin ~truk madenler ara at ede-n gazdecilere sonuna kadar gf. larn1d~. da mtikemmel bir caz itra'Yl Bey - Yok gelenin .• kim geldi? çıkararak -
. i . atın aldığını haber almı~lar d.ecdi lüzumu halinde seferberlik i- terennum edecektir. Gençlere büyük Upk Yoo daha kapıyı açmadım (Bitmedi). :;r nı ~u haber har tarafa yay;Jdı. lan e_deceğini bi~dirmiş. .. • . muvaffakıyetler dileriz. ama sak:i.ergeİesi liJan gelmedi. ---------------

M" ... Gol derin arazi satın aldığına 1 1 oksa ln~ıl~ere hukumetı ~u 1 (Zil daha şiddetle çalar.) 1 Şen Fıkralar 1 
.~

0 

d adenler olmalı koyun bes Lundy _adasr hukümd~rını. ~ola getir- eçen haftaki bll'"ecemb Bey - Haydi münasebetsizliğin lü _ 
gore ora a m . . . d k' . al mek içın kU\·ayı bahrıyesını toplnyıp , k Ko!ll. kapıyı a.... Cogo,; rafya dersinde ı .. i razısı cn-arm a l arazı . .. d 1 • • k '-- "- h . . ı· zumu ~o • ~ ~ eyıcın na ğ b 1 d bürük hır muca e eye gırışme mecuu ~çen aftaki bılmecemizın sote ı (U k a .... yav"'a yu"rür) CO"'RAFYA DER~İNDE t h a satın alınma a aşa ı. k' hail' S . 1 t şa Y v .. ~.., ..,.. . \J' .:ı ın pa asın . . . riyetind~ mi kalaca ... ı uadıye idi: Ha ledenlcrin ma • B B~ı. d ha ne duruyorsun? 

· tı muamelesı bıttıl\ten hrf baam d kd' ak ı ld ey - öA a Mua11im talebeyi duı-:e kaldırdı Bu alım !118 m - . .. .. Arıtantin cüm yeti iZ an ta ır var a arını a ır- (U k na.lrın kapıya yuvarlanarak . ., . d. etelerı l\losyo Gol d maları ri 1 r şa Şc:as- - Şarkta ne var. dedı. 
sonra Kolgar 

1 
gaz d k" K x P E G 1 N CEZA S 1N1 N ca 0 unu · knc..r) K'' "k Sac"t d""s" d"" haı·ı·t."va . . . tın almasın a ı v ' ~r- • . • uçu • ı u;o un u "" derın bu arazıyı sa . v " in TEClLl - Büenos Ayrest.e Diki is· 1 f Uşak - Açıyot'um beyım .• ı,ımdı a· baktr: 

mabadı ilan ettiler: Meger o Zeng Bu haftaki blhnec6mlz çıyorum. iyi ki hatırımıza geldi. _ İran var efendim, dedi. 

On harften mürekkep lstanbul da Bey - Neyi "çıyorsun? - Daha şarkında. 
hilinde tanınmış bir mesire yeriyim. Uşak - Hani üç gOn .e-vvel bir ta Sacit haritaya göz gezdirdi. Bula: 
1, 2, 3, 4, 5 .... dır. 3, 4, 5 harflerim de- •uk almıftınız ya. Onu kümes~ kapa- mıyordu. Birden cevap \'erdi: 
miryoludur 6, 7,8, 10, 9 harflerim bir mı,ıım, açmağa gidiyorum. - Pencere Yar efendim! dedi. 
uzuvdur. 2, 3, 4 hartlerim aramak (Uşak yine aptallaşarak salak sa-
mastarından bir emirdir. 9 2 5 harf. lak öteye beriye bakınır, bu sırada 
Jetim bir sazdır. Bilhassa ;a:rn bü· dışarda bir ses işi~!li~:-·.. . Çocuk .e!i~i mürekt\eplenıişt~. J\f~· 
yük bir şöhretim vardır. Beni gör- Yabancı - (Sutçunun sesi). al~ah atlım kendısını f~n~ ~~l~e tekdır edı
mek için gelirseniz erken gelmeniıil canlarını alsın. Alacaklı geldı dıye yordu. Sonr~ ~edı kı~: Goster bakalı~ 
tavsiye ederim sonra yer bulama7.Bı-ıbir de kapıyı a~mazlar .. Her sabah ha şu sınıf dahıhnde egcr bu elden kirh 
nrz. Ben neresiyim bulabildiniz mi? nımefendf ile rahat rahat rhk sütü bir el ,·arsa seni affodeccğim . 

Daha kirli imiş 

.............. ·--··--............... - Kemal düşündü. Fakat birdenb~ ~·i;;,·;ci"ıfı .. ;;i;;;i;;;;;· .... ·M~;;;;·t;;·;;[;"k;i;·;udürü köpeğin çocuklarınr em- re öteki elini !;•kardı: 
sık hiddetl~ndiğinden emniyeti umu ıirebflmıe.si için cezasınrn üç hafta te· - lşte efendim, dedi. 

· ıninde bir kurt köpeği birçok kim~- miyeyi ihlil cürmü ile öldürülmesine ellini münasip görmüş.. Köpek ü~ haf- Muallim hayretle baktı. Kemnlfn 
milyarderin al·ktile bu madenlerde ça· teri ısırm1şıt1. Yakalanarak daülkelp karar vnilmik fakat köpek di~i imiş ta çocuklarını emzirecek sonra idam diğer eli büsbütün simsiya'h mürek· 
lrştığı için hatıra ?}~rak 0~!an mu· hastanesine götürülmüş ve kuduz dört tane de yavrusu varmış. Daül.· edilecektir. kep içinde idi. 
hafaza etmek istedıgındenmtş. -- --- -- --d- t . --. - ---

9 ~--~ terirler. (Bay Bolton) iyrbir at ol· yorda. Orta a, mun azam pıstler, ırntihana tabi tutacak şekilde yapılmış 
~;;:;;;;~--~~~~····~-~~~·····~ıma~a~rabuen~~ n~Jarımndahattak~ulan MYtt~~k ~WnJn~malandı~ ln~lhred~ hp~ gili~ 
z At Yarışları isimleri ge~en (Flying Childers) ve bile yoktu. Her şey iptidat idi. Fakat, tam.~men. müstevi bir koşu yerine t~ 

(Eclipse) ile birbir zam k d'I· buna mukabil. payansı:ı bir spor he saduf' edılmez. Sahalar, hazan sert; -ı an ıyas e ı b üı· · · ·ı 
mez. Aleladenin fevk" d 1 yecanı n sönmez bir at aşkı vardı. azan m ayım vıraJ an, uzun vcya-

•~~~~~~~~~v;e~l•;l~l;h~e~n~c~U~m~elnll~alzla~slınld~aln•A~tlıf~~~8~~~~ (M~chem) (Highflyer)
1

:e~7~
0

:: O~ hrafı ikinci der«ede kalıyo~hut ~s~ hattrkmüıs~k~hm~rl, ve mu~ 
Yazan : Ya"' D . laka mı~ Ye yo uş arı ı tıva eder. fş-

q erbiyi kazanan (Sır Peter) in aya- du. te bütün bu esasları. daha o zaman 
h . t 'kosularına gelmesini tahriren istirham rında bir at olarak kabul etmek la· 1780 sene~lnde ( Duc de Portland) i.."imlerini yukarda zikretti"-imit ı'kİ b t su""rle koso a}a ın :... d Lo d Lo th ) · · d "k" t • " Prens, u eesı ' . ., . - . ttiler. (180.1) Prens bunu kabul et- zrm ır. ve ( r v er ısmın e ı ı a aşı- bilyük sportmen koyınustu. 

d . k r verdı H (Kamp e D 17 . 1 . . 1 h d.. .. .. ;. 
an çekılmeğe ara . ·ı ki b raber 1808 senesine kadar Nev erby koşusu, 89 senesınde, kı. koşu yer erınrn ısa rnı uşunmuş Yapılan bütün bu işler _ to k" harasını 1792 senesı me e e (E . d"I . . ti .. b . t h e ragmen, 

11 Court) ta ı 1 tt at koştu)"madr ~psom) da tesıs e ı mış ıdi.Epsom ko Jer ,.e muazzam serve erını u ışe :ı hnlkın istirahatıa kosul t t 000 l·ra'-·a sattı Bu rnar <e e · · ' :. arı seyre me eşrinisanisinde 60. 
1 

• J. 1 · k B büyük sportmen yirmi sene şuları çoktan beri Nevmarket koşu siııı etmişlerdi. llk iş olarak, koşu yer sini temjn edecek hiçbir şey "'Oktu ha ·1 den en ıyı kan 1 ı!'- u ' · ı · d. d · .J • rayı teşkı e . . f da 9 kıral ko~ıusu 13 kupa ve an ıle rekabet e ıyor u. Jel'inin etrafını kapadılar ,.e yabancı Arabalarla gelen seyirciler koşulan 
t k . . be 'k" in elıne gectı. zar ın s ' 1 . . .. d"l f ak" . • , 
a lar, ötekının rı ın # l.!40.600 frank para kazandı. xvm inci asrın ortalarına gelince- ayağını kesti er. Zemını sur u er, az t ıp edehı.Jmek için ayrıca binek at 

"• dafıldı. . 1 0 zamnın mü•llilleri, xvıı inci ye kadar, koşu oııhalaronın şimdiki Ja otlan yaktılar, gübresinden lsl!fa. ları kiralarlar , .• -abanın dahil veya 
Bu tarihten ancak sekız sene .

80

t" m meşhur atlan arasında, (Bey pistler gibi tahdidi ,.e ıeminin tesvi- de için bu sahalarda koyun gezdirdi- haricinden, kosu atlarının arkasından 
rad tek ar koşu hu a ı- asr · h J H 1 b .. k.. ·ı k b T k -s 

rr ki, prens, r . . · Bolton) denilen bir attan bnhsederler. yesi henüz kimsenın atırına ge • ler. ası ı, ugun u ı e a ı ı ryas koşarlardı. Her koşunun muvasalat 
tıa a\•det etti. Fakat seyırcı. sıfatile B t bu"vük icraatı olarak 6.100 memiş idi. Koşular rasgele bir ze- olmamakla beraber, büyük ıslahat 11oktac:1 ha ka başka 

1 
erlere tesadüf i h' .. ilk edı u a ın en .J , ' l . . . 

il ı, Ne,•markette goz 
111 

' .. t. mesafe üzerinde ve ayni gün min üzerinde yapılıyordu. nışlf yo yaptılar. ederdı. O zamanın biı· koşu gününde. 
N i . tam on uç me ı e • 1 

ihayet; kendis nı, · h de iki defa koşulmak şartile, (01d kuşlu. sert n çakıllı sahalar ve uıun lngiliı kopu sahalarının bir husu- şaR::ı ~o a at koşturan binlerce attr sa-. 
'-e Aşrkı olduğu bir spordan ma. · , 7 • dh ) (Merlin) H (Dragon) is- mesafeler iizerinde yapılan ko~ular Fiyeti de. l·oşan hayv9nfa,rrn her ha:n doldururdu. . rııırı ed J ek • Cluh azalarr, ge('mış ın a m · .. .. k k · 
h . en ° ~) , · k t . deki atları mailiıp etmesini CÖll at &ahiplerini hiçbir suretle yıldırmr- turlu ·un·tt ve udretlerıni s1kı bir (Bitmedi) achaeıeri uaui.masını, n Nevmar e . mın 
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Kanımızı Dünyada olan biten 
meraklı şeyler 

Hikaye Bu Olmaz 
.. Yazanı 

Fikret Adil - ----Emenler Tokyo Parls 
Naci Beyi tarur mısınız? tanımaz buzlu su içmektedirler. Hem de p 

Yazan: HU.eyin Rahmi iki Japon tayyareclalnlnl mu• sınız. Halis muhlis bir Türktür. Bütün kazanmaktadırlar. 
Sıcakla? ptryor. Eski takvimler - Jeneral hazretleri yeyip içme- vaffakıyetll bir seferi . şarkı gezmiştir. Ora ahvaline onun ka- Dir gün, fabrika sahfplerind 

(h:ueketi haşarat) kaydederlerdi.. Bu miz yolundadır. Yalnız bir şeyden Japon darülfünun tayyare cemıye- dar l'akıf olan adam azdır. lşte, şimdi sermayedar bir hacı, fabrikayı gi 
terkip eskidi. Şimdi galiba (Haşarat müştekiyiz. .. Kışlada tahtakurusuuun ti azasından ikisi tayyare ile Japon- size yazacağım hikayeyi bana o an- gezmeğe karar verir, gider. 
hareketi) denecek •• Eskiler tii kaka o- çokluğundan pek rahatsısız. yadan Par.ise gelmişlerdir. Kuru~u lattı. Bir kelime ilave etmemeğc çalı- (Mister) kendisini kapıda ka 
lalı yenilikler hoşa gidiyor. Ama insan Jeneral kaşlarını çatarak: · ra ve Kuma.kava ismindeki bu iki şarak size aynen nakledeceğim: tar, ve gezdirmeğe başlar. 
oğlu maymun iştihalıdır. Bundan da - Tahta kurusu mu? Nasıl şey- gıenç 'talebe geçen ay Tokyoya 120 bey &nder (Abbas mı, Buşir mi unut- Hacı, gezerken, yol üstünde 
brkılır .. O za.nıan ne deneceğini gele- miş o? göstersenize bakayım.. Nefer- girlik bir turist tayyaresile hareket turn) şehrinde yazın yüksek sıcaklar. musluk görür ve dönerek Mistere dt 
cek nesil düşünsün. Hep yenilikler ler bu emri derhal ifaya koşarak bir etmişler ve Çita, lrkuçk, Nive Unds- da herkes çayır çayır yandığ1 halde, di: 
k:rsa. etek uzun etek dar pantalon, bol bardağın dibinde sem.izlerinden bir ki, Krasnoyorşk, Novo Sebirsh, Omsk buz yapmak kimsenin aklına gelme- - Bu musluk nıçın yol üstün 
pantolon modasını andırıyor •• Bollan- düzüne kadar getirirler.. Kurgun, Kramofiniski, Ka~n, Mos mişti. Bir gün, bu zengin memle- duruyor, şu tarafa, köşeye kaldıra 
manın sonu darlanmadır. Kehanete Jeneral haşaratın üzerine su dol kova, Smolenski, Königsberg, Ber· kete, Melkon isminde bir ermeni ge- nasıl olur? 
lüzum yok .. Hakikat apaçık görünü- durtarak bardağın muhteviyatını bir- lin, Brüksel, Londra tarikile Parise lir, bir buz fabrikası yapar ve bu- Mister, derhal emir verir ve m 
yor. Her işimiz devridaimden ibaret .. •kaç yudumda hemen diktikten sonra: g,elmıişlerdir. lki genç tayyarecinin zun okkasını bizim para ile 10 - 15 tuğu oradan kaldırırlar. 

Kadim dil üstatları (Haşarat) m - Herbiriniz işte böyle benim gi. yaptığı bu seyahat biri aksayı şark, di kuruşa satarak müthiş para kazanma Hacr, ziyaretinden memnun 0 
müfredi (Haşere) yi istimalden iskat bi yapmış olsaydınız kışlanızda şlın ğeri aksayı garpteki iki büyük şehir a- ğa ve ayni zamanda şehrin buz ih- rak döner, diğer ortaklara fabri~ 
etmişler .. Niçin? Bu suale cevap sala- diye kadar tahtakurusundan eser rasmda havai müraselatın muntazam tiyacını tatmine muvaffak olur. daki intizamdan haber verir: 
hiyeti muhterem dil encümeninindir. kalmazdı, demiş.. postalarla teminini istihdaf etmekte· Melkon Efedinin çok para kazan- _ Yalnız, der, ayak üstünde 
Muhterem diyorum Hikin ihtiyarlıya- Hep bulantıya tutuldunuz sanı- dir. dığını gören şehrin zenginleri ve tile musluk gördüm kaldırttım. Her 
madı ki .• Halef~in uzun ömüTlÜ olma nm. Bu mi!şrubunu t8:1tdiren şi~di Uzaktan nasıl gÖ• carları toplanar~k o~l~r .. da bir buz de daha iyi old~. 
srna dua edelım.. . Jeneral cenaplarına afıyet olsun dıye .. 1 •• ? fabrikasc yapmagı dUşunurler ve te- öteki ortaklar da fabrikayı g 

Haşarattan bahsedecektım nasıl bilecek miyiz? Tahta kurusu glıya ken ~ ur .. . şebbüse girişirler. meğe karar verirler gidip gezerl 
oldu da kalem diğer vadiye sapıttr. dini yiyeni yemezmiş.,, :Arasıra ecnebi matbuatında T~rkı Hacılar (Bizim Naci Bey ora faıkat sahip ~ıfatile al 
Kudema besbeUi (Haşere) yi cemiyet- Neferlerin askeri mide n.izamna- ye cemiyet hayatı hakkında verı~e~ t .. ccarlarına ve halkına bu ismi veri- k 1 a.mak ·çin heps· bir aletin ye 
siz bularak bütün müezziyatı haşarat mesinde yeri olmıyan bu emre teba- malUmatın yanlışlığından ve garıplı u d ) t t rlar lngilterede tahsilini ~ : w. t• .1 :M· t 

1
d lann 

kumkuması altında toplamak iste- iyetle jeneralı taklit edebileceklerine ğinden bahsederiz. Bu sefer bir A· ~?t~~i u ~ir Hintli bularak bu işe :ıilcle~ış. ırır, ıs er e on 
· (M"" i) (lıı. t) 1 · t "fi · h · l · B"' b" · 'ka a t · · F zlar ve 1 1 ş ennı yapar. mış.. uezz , uga erın an crm- hiç i tıma veremıyorum.. ocek ızı men g ze esın.ın ransı d 1 i 

· · d 1 h kk d d w memur e er er. Ertesi günü fabrika durur ş ce eziyet veren manasına. ımış.. Bu ta. yer ama onun mic'.?sinde mundarlaşan Fransız ka ıın arı a m a yaz ıgı . . 
1 1 

k b. memle- ~ .. ' M 
· · 't hakkı d • . . . ~ · .... 1 k b''tii Hıntlı a e e ser ecne ı mez. Hacılar telaşa duşerler ve bir bızi her ıncı en n a varıt o- kanımızı bız tekrar kendı usaremıze malumat ganp goru ere u n ga- d 'h .

1 
d" d k d" benliği te . w • 

la.bilirse haşarat çerçevesine daha ne- karıştıramayız.. zetelerin protesto etmesini icap ettir- k~tler e ta sı .~. 1P. e . en ~rin he· rı çagırar~k sorarlar·. . 
ler ithal olunmaz... Haşarat t rifatmda ire i ikin- mi ~ir. Meşhur Hörsün gazetelerin- nı, meden~. d~dıgımız ~ılletl - ~abrıka neden ışlemıyor? 

·· · · ka . . . eş .. p Y ş y . F sabına degışmış olan bır adam oldu- - Bılmem. Bu (muezzı) lenn natlı, kanatsız cı getırıyorum. Bunun mustekreh ko· den olan Nev ork Amerıkan ransız w . . . di . (Miste N 
1 

. 
nevileri sa~ıdda bitmez. Sivrisinek, kusu yoktur ama hançeri keskindir. kadınlarından şu suretle bahsediyor: g.u ıçın, h~rk~ı, ke~ sın.e r •. - . ~ olur Mıster, sen 
tatarcık - Tatara.benzer neresi var- Mikroskopun altında hortumu ile "Fransız kadınları arasında. şık filanca) dıye hıtap ~tti~ir_mış. Bender degıl mısın? 
Clır bilinmez ki - kene, hain yapıştı- filimsi bir manzara alır ..• Ele aruca lar vardır. Maamafih Luizvil Keyde hacıları, onun asıl ısmını unutmu!jlar - Evet. 
ğı vücude gömülür .. Anlıyana sivrisi- girmez. Birinci sınıf (akrobat) !ardan bütün Fransada olduğundan fazla gü- ve kendisini de sadece Mister diye - Sakın bWm yerlerini deği~rm 
nek sazmış.. ben bu zarafetten mahru- drr. Bunun ötekinden daha fena zel kadnt vardır. Fransız orta taba- çağırırlardı. olduğumuz aletlerden birisi bozulm 
miyetinmi itiraftan hiç sıkılmam.. bir adeti üzerimizde mesken tutması ka kadını çirkin, toprak ren,ginde, Mister, İngitereden makineler ge olmasın? 

Bunlar haşaratın havai kısmıdır. dır. Gövdelerimiz onun için her ih- sert ve nadir saçh, bıyıklı sakallı bir tirtir ve Melkon efendinin. fabrika~ın Mister şaşırır ve hiddetle sorar• 
(Bir anofl) u Uç dört bin defa büyü. tiyacı temin eden bir kilrei arzdır •. mahl\iktur .. Makale müellifi bundan dan daha mükemmel bır fabr~a - Ay, siz fabrika ve makined 
türseniz tayyaremst bir şekil alır •. Yerler, içerler, çütleşirler. Yumurt- sonra Fransada yenen yemeklerden kurarak dağlar gibi buz çıkartmaga anlamaz mısınız? 
Bombaları yoktur ama emdikleri vü tarlar •• Bazan kuytu yerlerimizde çift bahşediyor ve girdiği bir fransız lo· başlar. - Hayırı 
cudtl ateş gibi yakrp kabartır- çift hafiften promenat yaparlar .. İçi- kantasmda "Mrsrr çekirg.eleri ile piş- Hacılar, artık memnundur. Bol bol _Öyle ise ne diye bu.nlann yer 
lar •. Aleyhlerinde kanunen ceza ta- miz kikişir ama her yerde soyunup da miş köpek balığı filetosu,, yediğini ya- ··--·1••7···ıe···;;;;~·~ ..... t~;ilıi;ii~"""""i;tikft: rini değiştirdiniz ben sizi bu. işten a 
yi . . kA kt H . . . k k" d' . . ranus , 
nıne ım an yo .. ur.. e~ımızın an- bu tufeylilerden kurtula.mayız ı.. zıyor ve ilave e ıyor: "Parısın ortasın metin bu tarzda bir karar aldığı ve larsınız ve belki benden daha iyi 

la~ız onlar ıçın m~bahtır. En Kadmlarc.a t~ndırnameden men- da gözünde monokl kömür gibi siyah her hududu geçecek olandan 100 mark lirsiniz diye dediklerinizi yapmıştı 
muthiş hastalıkları bıze aşıladık- kul olacak bır nvayet vardır. Gilya Senegalliler, başında hamlanmış de· e g· alınacağını radyo vasıtasile Hacılar süt dökmüş kedi gibi d 
tan so~ra .. semirerek sazlarını ç&la pireyi çabuk yakabyan hanımlar ko riden parlak ~~l.indir şapkalı ar~b~~ı- ;e:~n bildirmiş;i. Bu haberi alan ve şünür, kalırlar. MiSter derhal i 
çala cumbuşlerinde devam ederler. calarım: da kıRıvra.k tutadarmış.. lar, idare ettıgı araba kafilelerı gor- ı. t t k u··zerıe bnlu.uan bütün fifa eder fakat bin bir rica ve 8,...~ 

. . . . k . ··ıd·· ekte en b"'- f tte ,..,.. a -- b t • l ~ Y~11a ~ me - ,~-· ~~~ ır ~ıvrı~ın.~ ınsan o urm Teş ıute zara e n ~.ra e . 6,..ra e düğünü •• .J.8İıY iiyor. • Alm'1llhır dıı derhal se.rah:ı.t n, ntolo ne hcırtı~ınu~<u•alrhı•·n•• ..ıa.ır ,-ciet•e..a ... 
a.?şı. ~uyuk canavarlardan daha Vilr .. _ Bu Kıskıv?ğın ~asıl Jnr, poz ~ ,,.... Anlaşılan )J~ YC):1t ~merıkamn rinc koşuşaralfbiletlerını ğel't efititş sonra istifasını geri abr, çalışma! 

muthıştır. . Iacagını tahmınde yanılanlar olabı· Paris muhabiri Kotıdyenın İstanbul 1 seyahatten vazgeçmişlerdir. başlar. 
Arzi haşerattan kı~~m ve teşrıfat lir.. · · mıuhabiri gibi gezdiği memleketleri ka ;r;a::ı acenteleri bu yüzden büyük • • • 

srrasile en ev:el han.gı_sı gelir? . Bazı Koyunlarımızda, sinelerimizde bes dim tarih kitapları içersinde mütalea Z.:rarlara uğramışlardır. Çünkü ha Mister, sabık bir Hintli olmasın 
evlerde dahiye şeklını alarak ınsan- lediğimiz bu ehli haşarattan bir te· etmesini dolaşıp gö:mi ile görmeğe ter~ b k 

22 
t uz tari ve İngiliz terbiyesi almasına rağme 

l · d h ts z d · tahta- · kr h" kikatte u arar emm · an en zıya e ra a ı e enı ki daha kaldı. Bu müste e ın n:ımt- cih ed.iyorI. h. d •t•b tatb"k edilecekti. M. Bender ~hrinde sıkılmağa başlar. 
k d ınm zik ·ı ah t• · 1 ·· 1 • ·· il ) I ın en ı ı aren ı urusu ur san . nr r 1 e yazımın nez e ını •il:-- ıı.:tıın Kanser Dl cade es . d • b Bar gazino ve (sosyete) namın 

B bö ekt n canı yanan bektaşi ek" · Trevıranusun 17 temımuz a yanı eş ' 
. .u'. c. e . bo7.lDla.ktan ç tnıyorumH Kanser aleyhinde başlıyan müca- ün evvel bunu ilan etmesi kendilerini şehirde hiçbir şey yok. Hacılar, el'a 
iki elını halike kaldırarak. Ne yapalım. Cen:llıı lı:ık onların .. .. terakki etmektedir g k oldu~undan tazminat zengin olmalarına rağmen evlerind 

- Ey Allahım bunu yarattın a- rızıklarını da bizim ı:m-tımrzdan ver- dele gu.nden gune .. .. · ~a~ara 50 m~ş g bütün manasile iptidai bir suret 
ma ezip de bir kere koklamadrn mı? miş.. Onlar bizi yiyorlar amma biz Kanserıın sır kalan. ~utun tarafları- ıstıyeceklennış. a amaktadırlar. Koca şehirde bira 

Şikayetile haykırmış.. Ne ala .. bek neler yemiyoruz ki. Mendakkadukka. nın pek yakı:ııda ı~~ ve fen saye- Acaba. l\f. Treviranus bu zararları ~ ş ai hayat ancak rakip buz fa 
taşi olmak Allaha ve kullara kar- Meseleyi ldilane fasl için beynelhay- sinde t.e~evvür .ed~cegı anlaşdmak~a- ödiyebilecek ~i? Her halde bu muha- r~:~ sahibi Melkon Efendinin evind 
şı kabaca hu itirazda bulunmak vanat bir jüri heyeti teşkil edilse biz der. lngılterenı? Fulha~ h~tanesın- kem~ çok garıp olacak. Bakalım Ber· vardır. Mister, Melkon efendi ile a 
için bir mazerettir. Hakikaten tahta.- insanlar lft.şek davayr kayb:?cleriz .• Gü- de yapılan tetkilder netıce~ınde ~ şi~- Iin hakimleri ne karar verecekler? bap olur onun evine gidip gelmeğ 
kurusunu yar~~anın. bedii bir ittına. cümüzün yetebildiği bütün mahrnka- diye ka~ar ?"~çh~1 °~an ktmyevı bır Dttnyanın en meşhur başlar. • 
ra hakkı olabilır mı? tı iştihamıza kurban ettikten sonra maddenın vası·~·bır miky~sta k~~~ere b beri 

Böcek bu pis kokuyu bizim kanı- biribirimizi yemekten de hoşlanmıyor sebebiyet verdıgı ve onu ılerlettıgı ta- er Bu. haberi alır almaz 
mızdan mı alıyor? .. Şüphesiz. Çünkü d WT vazzuh etmiş bulunuyor. Bu kimye- Dünyanın en meşhur berber ve kos eteklerı tutuşur ve derhal toplanı 
başka şey yediğini gören yok ki. Bu egı ız.. Hüseyin Rahmi vi maddenin terkibi malUmdur. tümcüsü mösyö Villi Klarıkson, artık lar, ~üzakere ederler... Sakın Mel 
mini mini canavarın ufacık tefe- Bu suretle kanserin esbabı ve ona işten çekilmeğe karar vermiştir. kon mısteri .kand~rıp ruşvet teklif 
.cikliğine bakıp da hunharlığını mü Slbir yada yeni ma- yardım eden bütün şera.it meydana Çl Villi Klarkson, 60 senedenberi, derck ~endı fa~rikalarını kapatı:nasm· 
himsemeye gelmez. İnsan oğlu açtı~ deni er bulundu kryor. mesleki icabı olarak dünyanın en bil la~. ~unyaw halı bu. Olur ya. .~~aye 
ğı ebedi muharebesinde dünya yüzün Sibiryadan yeni dönen Avrupa- Diğer taraftan Londrada doktor yük adamlarile temas etmiştir. Mese- ~erı çagırıp bu hususta goruşm 
<ıen henüz onun ırkını kesmeye muvaf- nm meşhur alimlerinden ve Akde- Bendienin teşhis usulü üz;erinde de li kıraliçe Viktorya, yedinci Edvar, ısterler. 
fak olamamıştır. mi azasından M. Fersman, şimdiye t.etkilcler yapılmaktadır. Bu sayede ispanya kıraliçesi, Sara Bernar gibi . •. * • . 

üç dört ay aç durur. Sırtı kar- kadar tetkik edilmiş olan ve tabii bir kanseri, ilk devrelerinde anlamak şahsiyetleri tanımış idi. Mıster, heyeti umu,mıye halind 
nrna yapcşır. Ölmez. Eğer oryç tut- zenginliğe malik olan bu mıntakanın müm'kün olacaktır. Bu meşhur berberin şüphesiz an- t?planmış olan hacıların yanına g 
mak bir ecir ise ~u haşerenin c~n- istikbali hakkında (lzvestiya) gazete- lngilterenin en ile~~ ~.el~~ do~to~- !atacak garip hikayeleri vardır, ve e- lır ve sorar: , 
netlik olduğuna ıman etıneliyız. sinde bir maıkale neşretmiştir. larınm kanaati şudur: onumuzdekt bır sasen yakında bunları hatırat hallnde -. Ne var· . • .. 
Bir de kanlı canlı bir insan vücu- Irkutsk şehrinde yapılan Sibirya ka~ ay zarfında kanserin esbabı. an ecı. ed kt" Kımse cesaret edıp b1r şey soyl 

b. . f d Tb n ~r ece ır. me 
dünde kendine . ır zıya et sofrası Alimleri kongresine iştirak etmiş olan laşılacak, ve ilk devrelerin en ı ı a- Bu hatıratının içinde Villi Klark· ' z. 
kurarsa deymak bılmez. O takır ta- M Fersman Baykal gölünden çıkan ren teşhis mümkün olacaktır. . d "tl·h~ı Sara Bernar dan - Ne var7 

. kik ·· 1 • . . ~. . son en zıya e a " 1 . d "ht· i kır böcek yarım da b" at 
1 

surme
1
c en ve şarkt Sibiryaya gayet ucuz bır beik· Bu ümit tahakkuk ettıgı takdırde bahsetmektedir. Meşhur berber Sara çlerın en en ı ıyarı cevap ver rı 

cüssesince kırmızı ır u um o ur .. delle 200 milyon kilovatlık elektr 1931 senesi kansere galebe senesi ola- B t ve mükemmel bir kadın - Bu olmaz. 
bo A ik ) ernarı, am Mist Dokunan eli kana yar .. _ Ç. .en ça kuvveti verebilecek olan (Ang~r~ rak tarihe geçecektir. tarif etmektedir. Villi Klark· er sorar: 

,,uk koşar. Kurnazdır. Jgnesını ~a- nehrinden istifade etmek cihetının Alman nazırları malı- olarak trğı kalardan en uzununu Ne olmaz? 
trrdığı bir bedende bir hareket hıs- tatbikat sahasına geçilmesinin zama- ? son yap pe;u t . . S Hacı tekrar: 
sederse derhal bir kıvrımın arasına ru olduğunu söylemekte ve ucuzca nal kftm olacak mı• bu meşhur ar ıs . ıçın . ya~mış. ara - Bu olmaz. 
saklanır. Tutmak isterseniz mahir olacak olan bu cereyan sayesinde hali Alman hükumeti, memleket ha- Bernarın (Samarıte.n) pıyesınde taktı· - Ne olmaz canım? 
bir hokkabaz gibi parmaklarınızın hazırda işletilmiyen ve işletilmesi ricine giderek paralarını sarfetmeme· ğı kızıl altın rengınde b? uzun peru - Siz Melkonun evine gidiyorsu-
ara.sı:ndan sır olur. Durup dururken müşkül olan madenler için istifade et Jerini temin maksadile hudut harici- kanın boyu 1,5 metre gehyormuş. nuz. 
ensenize bir iğne batar .. Yanan ye- mek mümkün olacağını söylemektedir. ne çıkacak her Alınandan (100) mark, 1889 da kıraliçe Viktorya, verece- - Ey ne olur? 
re hemen el atarsmız. Bir şey yok.. JktISaden ehemmiyetli olan bu gibi yani bizim para ile aşağı yukarı 50 1i ği balo için kendisine ko~ümler ıs· - Olmaz. 
Ceketinf:ıi, yeleğinizi çlkarır. Iç ham mevattan Sibirya trapası namı- ra kadar bir para vergi olarak alma· marlamış, ve sonra da her sene onu, Velhasıl kendisine meseleyi ~nl._ 
fanilen~ kadar soyunursunuz. O, nı taşıyan siyah bazalt (Siyah sumer- ğa karar vermişti. baloları için çağırır, geldiği zaman· tırlar. 
üzerinizde saklanacak yeri sizden i- meri) şarki Sibiryanın (Yenisey), (Le- Almanlar seyahat etmeyi çok sever larda da (Mister Klarkson ko~ümler Mister fevkalade hiddetlenir ve: 
yi bilir. Tetik caniler gibi nadfren na) nehirleri arasında bir milyona ya- Jer, ve bu mün.a.sebetle Avusturya, ve perukalar ile saraya gelmiştir) di- _ Bir İngiliz sıfatile, der, sizden 
ele geç.er. kın kilometre murabbaı arazide ve Jsviçr.e gibi sık srk seyahat ettikleri ye herkese haber verdirirmiş. haysiyet davası edebilirdim. Siz fena 

Mösyö (Jrostlye) haşarattan bahis volkanik tepeler halinde mevcut bu- memleketler, bu kararı protesto et- Villi Klarkson bugün 70 yaşında- adamlarsınız. Fakat yine sizi affediyo 
bir kitabında şöyle bir fıkra nakledi- tunmaktadır. mişlerdir. İşin en garibi, Alman se- dır. Buna rağmen gençlik sırrına rum amma burada durmam. 
yor: Bu siyah bazaltlar meyanında gra yahat acentelerinin vaziyetleridir. mazhar olmuş gibi, ancak birkaç be- Filhakika Mister gider. Fabrika. 

Jeneral dö Galife bir kışlayı fit, demir madenleri gibi kıymetli ma· Bunlar bu meseleyi mahkemeye ver- yaz tel bulunan gür ve siyah saçları kapanır .. Bugün, Bender şehrinde sade 
ziyaretinde askerden sorar: denler, ve Boksit madeninin bulunma- meği düşünüyorlar. ve sakalı vardır ve dimdik yürümekte· Mel kon Efendin in buz fabrikası çalı-

.... - Bir şeyden şikayetiniz var mı? sı ihtimali de vard.rr. Filhakika nazırlardan M. Trevi- dir. şıyormuj. 
' ' Su cevabı alır: , · 
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Falih Rıfkı Beyin kitabı 

.. ·-
demiyor. Bu hanliyi iktısaden öldü F d . 
ren yolsuzluktur. Yüzde yüz fuizli ransa an 
borçlar altında ezilen köylü ,·adesi 

• gelen senetlerini ödeyebilmek, beş on 
• 1<uiuş daha fazla kazanabilmek için Brltanl, Korslka, Bask vilAyetlerl Fransız 

ayrılmak istiyenler 

malını bin müşkülatla Tekirdağına OJmadık.Jarını )fsanJarını, barsJerfnf IDU• Deniz aşırı götUnneğe çalı~yor. Fakat arabası h 
. . . . . hendeklerde kınlıyor, kurumamış sel araza etmek istediklerini söylüyorlar 

. Deniz. aşın ... Falıh Rıfk! B~- bu raporu bulabı1.ır mıyım? yataklarına tekerlekler saplanıyor ve - ------ ------ -
yın Cenubı Aınerıka s.e~ahatıne aıt . - Evet, dedı, ben~e 111gilizçe nihayet yol üzerinde kahyor.' , Fransa l:!u cereranler kar,ıaında ne yapacak ? 
notları evvelce l\lıllıyet gaze- sı var, Alkantarada sıze verebili- Tekirdağrndan Edirneye çekilecek . 
tesinde tefrika edildiği zaman oku rim. bir hat üz rine . 'kl ta f a te· . Fr~~ııanın Britani ''ilayetine muh· hasile fransızcanın onun yerine J..aim 
yanlar, yan Kristof Kolombun ese Tinmesin bilmem kaçıncı sahi- ıı.adüf de ek 'te kı ra ın adet' tarıyet ıstiyen Moris Dühamel, Fran- olmasın' i~temiyor n bütün mektep-
.. b"" .. k b' lAka ·ı k" . . e ce mtn a anın sa l sızların F d b' k ıı· t 1 d k d' .. d" . . nnı uyu ır a a ı e ta ıp etmış fesini çevirerek koltuğu üzerinde temin ediJ~k iste nı . ilkem . . r~nı-a a ır e ·a ı.re teş· er e en ı oz ıllerıle tedrısat yapıl· 

]erdi. Şimdi bu notlar güzel bir cilt doğruldu: mel şoseler açdm:ı r.s~ t 'J a mdevlet J..ıJ e~tıklerıni r-öyliyerek bunu Fransa masını istiyorlar. Bundan başka Fran 
içinde toplanmıştır. D~vlet m~~ba- .. :-. Bu M~ntagu İngiliz yahu- programına bir dem~~:luu projesi it- nın. lı~n noktai ~a.zarın~~n . . teşekkü: sa . hü~~metini~ bu vilayeti terfih 
asında .basılan bu esenn tabı ıtıba- dısı ıdı. ldealıst ve insancı bir a- hal edilmelidir. lktısadl kurtuluş n 1 ü ıle ıspat '.~er. Onun ıstınat et.tlfı '"' ımar ıçın sarfıyatta bulunmaması, 
rile ~~elliğ~!1i söylerke~. Türk dam:. ~5 yaşında jngiliz kabine.;:. köylünün refahı bunlara bağlıdır. membala~a ıore Fransada . . fransızca s?nra Britani ara~isini isti.smar etme 
tabaatmın guzel esere guzel şe- ne gırdı. H yrabolu bi t lf' .. i d k~nu§mı,Jart Provenc:allerın sayısı on sı Bretonları hıddetlendırmektedir. 
kil · vermekteki meharetinden Daha doğrularak: kurula harap r ;~e.~k ~~ u~er nb ~ mı iyon kadardrr. Ve bunlarta' beraber Britani muhtariyet taraftarlanna 
dolayı iftihar ve gurur duymamak - lngiltetede bu nadirdir· ba- dır Tmau~uzakta~ t ulçu. ır,. asa "k~. ~lzaslrlar, Bask tat, Bretonlar, 1\or. göre bu memleket, mebzul demirile 

•• ı.::-• d Y•ıa· H fl .. l . ' • •Pe erı u,.muş ı ı si.kalılar Flamanı . N dl L .. . .. muınl\~~ egı ır. ar e~ ~ze , zan ınsan ellisinde bile nazır ola- Uç minareei n siyah kiremit damla- , • ·~· .. orm~n ar orene, mebzul komiıriı ıle Sar hav. 
basış mukemmel, hele esere ılave e- maz. ö ülü Fransa halkının eksenyetını teşkıl eder ıasına rekabet edecek derecede zen· 
d·ı ku ·· · b 1 n 1 r yor. ler F'ranı:ıada bu saytt • ·ıı ı · · - . · . . ı en · pap~e ~e. ?~erme ası - Kendi yaşmr telmih ettiğini Yukarda da söylediğim ıibi kasa· • · .. .. . rgımız mı et er gındı~-.. Buna ragmen Brıtanının. inkı· 
nnş 32 krlışe bınbırınden ~.nfes!. hissettirerek güldü: baya girerken muntazam bir beton den başka kuçuk bır takım vahdetler şafı ıçın çalışılmıyor. Onun i~ın bu 
:··. Okuyucularımı~a bu guzel cılt _ Dahası var, Monta Mo _ köprü ile yUz metre kadar şose ile vardır. • . . memleket mukadderatının kendı halkı 
ıçınd~. sun~l.an denız aşırı notları- histoya benzerdi; çirkin ve~uratsiz bir o kadar da toprak tesviyesi yapıl· . Fransanın bu mıl~.•Yetluden m~· nrn eline geçmesi zaruridir. 
nm guzellı~:ınden, tabından . ba?- bir adam .. Fakat ona Derbv aile- mıı yol göze çarpıyor. Galiba her hım bir. kısmr~ı te~~ssu~ ettlfi ve on- Bretonlarrn nziyeti budur. 
sede~ken .Tur~ ~eyah~t edebıy·iı.I- sinden bir kız aşık oldu; Derby ai- hangi bir teftişte zahiri bir bakışta gö tarı flkır n lısan ıtıbarıte. benimsedi· Korsikada da ayni vaziyetle kar· 
nm ılk. z.ırvesını wteş~} eden esere lesi İngilterenin en asil ailelerin- rülebileuk kadar ümran eseri göste· fi muha~kaktır.. Fakat dığer mllJi. fllaŞJyoruz. Yalnız Korsikada miJJf 
muh~rpnn Y .. aptıg nlavelerden ele dendir .. Derhy kızı güzeldi. Mon- rilmek istenmiş... , yeller mılll f~rıkal~rrnın Tekseriılni ~reyan umumi harpten çok e\-vel ba, 
bal\şetme~ 1~.zımdır. tagu ile evlenmek için yahtldi ol- ~Jeuk JMktubumda Hayrabolu muhafaza etmışletdır. . Norman\ar lamıştır. 
. ~attıus~uyayı c.~nlandıran ne- du. Bilir misiniz, bu lnglterede da- 'kazasının iktisadi, içtimai ve :zirai· ha· F~nsa ~rafın.a~~ temessül olunmuş Korsikada muhtelif c:ereyanlar 

fıs h.ır kap ıçınde ~.urk. okuyucul:ı.· ha nadirdir. Mont.agu kırk vaşında yatından etraflıca bahsedeceğim.. mıtletlerın bmdır. Pro,·encal le· ,·ardır. Burada Italyaya iltihak ta· 
~a .sunul~n yeser uzeı:ın~e ,m~~~r öldü. ~ H. R. rin temeseillü henüz dernm e~iyo.r. Fa rartarları bulunuyor ve bunlar faşist-
nr bır haylı ugraşmış, :yenı yem ıla- B"r h"d' .1 l k . . Urf d b l dl k&t Bretonlar, Ba.c;klar, ve Korıtıkalı- liğin meziyetlerini sayworlar Bu va 
veler· yapmıştır. d"nin' ıd ~~ t? ı ıbe ~v·ftm~I' ıkn a a e e ye Ve tar öyle değildir. Bunlar mt\·cudiyctle ziyet Fransızlann ~da;ı tahkim etme 

Bu .~zel e~~n .~ymetini a~- zıınm ıh.~~ ı~e: u a~. nff1 ~z ·ık sıhhat işleri rini muhafaza etmek~dirler. ıerine ve bu suretle bu «ttyanı Söndü; 
!atmak ıçın oçk soz soylemeğe lu- ı ayesı ana ısra nın ı B 1 . . ı . h k" 

·· ·· La 1 tta · 1- sahifesindeki şu fikrayı hatırlattı: Huıuıf muhabirimizden - Diyarbe un ar!n vazıyet erı a ıkaten mel erine saik olmuştur. Buna muka· <l'i: gor;!11uyoruz.F l'h a ~rıJ'~ey~n "Yahüdilikten artık çıkmşı olmak- kirde on gün kaldıktan sonra tetkik se dikkate ~eger. bil muhtariyet cereyanı daha fazla kuv 
1 ~hz k:tpdrçt· a fki. vermeğe la beraber hiristiyan da olmamıştı. yahatlerime devam etmek üzere Sive- . !r~nsada yqryan Bretonların vet peyda etmiş bulunuyor. 

kir~r a n a. ır 1 r Ve böyle iki camia arasında bulun- rek tarikile Urlaya geldim. Bu tari· mılh hıslerl. umumi l}arpten 5:onra Korsikalrların ümitlerinden biri 
1· t~gi~~i;:.f~ birlikte bir trende- makta hiç bir mah~~r görmiyor- hi ve güzel şehrin geniş, temiz cadde· alevlen.miş~ir. .Bu~ların memleketi 0 • on sene kendilerini ayanda temsJJ ,;. 

yiz. ··!'- · Acaba: bu adamlar spor du. Dostl.an~dan. ~ır~ on~ çocukla- leri, bağ ve bahçeleri vardır. En u- lan Brıtanı, bır l arımad~dır. . ~re- den bugünkü c:ümhur reisi (Pol Du· 
yerine şimdi ne yapıyorlar?,, diye nn e~enyetı~ ~ınını takipt~n fay- fak ~kakları~a v~rmC1ya kadar e- tonlar ~mu?'t harpt~ ask.erhk etmı~ler, mer) in kendi lehlerinde bir şey yap. 

k d. ı la na "tt'n H'r da goreceklennı anlattı. Bılhassa lektrik ıle tenvır edıllyor herkes sa- her mılletın kendı mukadderatına masıdır. 
J'Jlera e ıp sa on rı gı 1 1• 1 ' h"k" ı · t 1.-;.· dU t köşede golf aletleri var· bütUn sa- erkek evlatları vaftiz edilmez!er- bahlara kadar eğleniyorlar. Urf ada a ım 0 ma~ı ıca.p e t ~· 8 . ur~n~ 1''ransadaki Baskların milll hare-
lon resimli mecmualar 'gazete ki· se mesleklerin bir çoğunu kendile- hayatı içtimaiye Yükselmiştir. Bundan duyın~ş~ar, ~·e net~cede kendı ~urrı ketleri, lspanyada c:ümhuriyet Hlnm 

ta 1 1 d 1 H · b'· ad~ a" _ rine kapalı bulacaklar· çünkü ya- altı yedi sene evvel Urlada ne yata yetlerını de ıto;~emege karar. vennışler· dan sonra daha fazla kuvvet kazan. 
P ar a Q u.. epsı ır ar .. , · ~ a· B k ·ı b' likt B t ı d ta -p· kasaba kütü anesi teşkil e hudiler o zaman medenı haklardan c&k han ve ne de en ufak bir ihtiyacı ır. u arar .ı e • ır ... e re on ar mıştır. 

d:bili:.r Fotogw raf m!kinelerile oy- mahrumdular; zaten katolikler de temin edecek dükkan bulunmazmış, arasın~a k~ndı tarıhlerıne ve harı-\la- BaSklar Pirene da·1'farının Fıran-
b .. J ·a· B 'tsh M"" d ki An i J k rına aıt tetkıkler ba~lamı~ bu kuar ' 6 

neyan kızlar, bir şey işliyen veya o- oy e ı L n useu_m e .g- şimdi ise tem z o anta, otel, park . :.• . sa ve ispanya tarafında yaşıyan bir 
kuyan kadınlar dört beş saatlik se losakson el yazması kitapları ılk larile medenl hayata alrşmıt bir ~hir ile ~ırli~te Bretonlar ar~ında k.endı millettir1er. Bunlar muhtelif haki· 
yahat~f) ~~ ..BN,Zilya treninde- iıe~ ~trui~ ~ali pla~ . .dofi'J.~a olmuştur. MüfeUi§i umumilik nnn· ~I!~~!nııe ... vf>~ı .!'.a.~Pıl.an,vfyeıt ,\fJiı~\F,f. tnitetlere tabi olmakla beraber mil· 
ki 1 .ı..ftpe a otttf. 'Sicak ve rahat bi ı:>nmrelı çok ıtibar eti??di/GenÇ}ık taka!!tnrn . seyahat ettltim yerlertn- başlaml§, ,.e bunlar eskıden lJ&ırlıır.ca r. ti . i h f t . 1 d" 1UI 
u ~~:· do'" nmu··ş'tu·· zamanındaki garezlerine sadık ka- de · oldu"u cıribi buralarda da ·an·~• müstaki(bir devlet ola:ak iaşadıl(ları· 1

1
'e erJnk bmluttaa ~hza edmı~ e1r dır. k 1" 

nOıue a • ~ .. .. · • • . · 5 " ~ •v · • ~ • ann a e rı evır er en a • 
Re·se "'ordum. . lan buyuk ana da kendısmı pekçok mükemmeldir civarlarda bir 1ek -kiya nı anlamışlardır. Netıc:ede Bretonlar, b' ·ıı t Jd ki .. J f 

ı : O! • • , • ,. ~:.. •• • • ma ır mı e o u arı ıoy en vor. 
Haber aldım ki Brezilyalı- ınüstarip etmış bulunan hır alaka- bile kalmamıştır. • · Alzashlar glbı bır !"uhtarıyet ,fırkası . . . : 

--: ' · · k · · . t i t i 1 'ı d Al l ı · Mılll hıslerı çok kuvnth olan 
]ar, bir kaç sene evvel, sürek~ı dan torunlaı:ıkm d' urtadrmast ı k Dıç.ın Urfa hapil!lhaneeinl gezdım. üç b~s ı e ~! e;İ ?n. ar a .k a:cı ı a~ g: Basklar mazilerile iftihar ederler ve 
buhranların sebeplerini tetkik ettir oğlunu tazyı e ıyor u. za ıs- yüzü mütecaviz hapla vardı. Haplı 1 mem e ennı~ . ~~ ~. er~ ın 1 t'klal ' . . 1 t ki .. 1 1 mek üzere bir lngiliz heyetini ça- raeli nihayet kani oldu. Artık ev- terin ek&etiıi her şeyden ziyade ekıne· hakim olmak istedıklerını soylemışler : 

1 
ki ıçın ça ı.~h'. annr ~0r. er :r· 

ğınnışlar · heyetin başında meş- de dua kitapları ile kateşizmler tin fenalıfından şiklyet etmekte idi dir. Bu muhtariyet fırkasının ba~h· ~-; t:~n ;n ~u im meşga esı, ha
hur Montagu varmış. Heyet bir [ilim ve hal] gözüktü. Ve çocuk- Jer. Hapishuenin her tarafı iyi yalnız ca omdesi, Britaniyi Fransanın bir ça çı 1 ır. un ar spanyanın ma ~u 

· 1 b' "b" · k d Se t A d b' · d ta ak v B tonları harp latını Fransayn, Fransanın mahsnJI .• rapor vermiş· fakat tavsıye olumın ar ın ırı ar asın an n n re mevcut derecei istia ısın en fazladır. parçası nımam e re ' . t 1 . k akl 1 tedbirlerden ç' oğu büyük toprak s:ı. kilisasma götürülerek vaftiz edildi BELEDİYE iŞLERi ten evvelki Lehliler ve lrlandahlar gı. ını ~panya}a açırm a meşıu 0
: · ı And M · h d' l l b" ı i b" ·ıı t sayarak turlar, ve kaçakçılıkta muvaffakr·etı 

hiplerinin menfaatlenne dokundu- er. re auraıs • !3:. u 1 er n- Urfa belediyesinin kabili tah8il ha 1 maz um ve es .r ır mı e . . . kahramanlık sa rlar. ., 

gu" için tatbik olunmamış· acaba gilizlerden de kuvvetlıdırler. k'kt b"'t i k rk be• bin li d G bu milletin hUtrıyet ve muhtarıyetını . ya 
' ı u çes . 1 -s • ra ır. •nç temin etmektir. Bütün bu muhtariyet hareketleri 

1 
belediye ~iın Celil Bey yorulmaz bir B t lar kendi lfıııanlarınm im· Fransada gün geçtikçe ehemmiyet 

1 · Memlekette V AKIT faaliyeti~ çahtmaktadır. Burada fen __ ... ~.~ •• ~~ ... .' .......... - .......................... peyda ediyor. Çünkü Bretonlar, 

1 
nl bir mezbaha yoktur. Hayvanat tt- 11tma gastahğı buradan intişar etmeıc Basklar, ,.e Korsikahların istedıkle-Tek İ rd a~lndan Hayrebo uya hlr haricinde ve bir l!IU üzerinde ke• tedir. Halihazırda bu dereye de bir ri nrhklarını \'e milli har. larını mu 
tfrilmek~ ve şehre örtülü olduğu hal şey· yapılamaz. Çünkü belediyenin rao haf aza etmekti;, 

Z.hlre ve Ucaret bor••••nda f•ellret-Yol, rol, yon ... - de naklettirilmektedir. rası yoktur. B ü t J"h F ı h' d u ı n a ı , ransanın e ın e 
Yol•uzıuıun plJ••adakl tealrl Stitler kapalı kaplar içinde sattı· Her tarafta olduğu gf. olduğu için bunlann hukukuntı ta. 

. . 
1 

. nlmaktadır. Burada belediye tarafın· bi burada da bu sene sıcak· nımak onun aleyhinde hiçbir .. ev tev-
Hemen her ıstllt ordususnun bır silindir ge9miş bir IJ06e defıl toprak dan 54 ooo lira ıarfediterek gayet ~ü- tar çoktur Hararet gölıede 45 dpre. :._ · 

4tefa çifnediği Trakya üzerinde kanş tesviyesi yapılmıı fenni bir yol bile r.el bir' o~l vaptırılmağa teşebbü: e· uyi hu1m~ştur Bu noktal nazardan lit edemez. i Fakat hu ~~r.eketı_n bu
kdıt ,clolaşmaktayun. Buralarda bil· yok. Halbuki bu iki şehir aruında her dilml._ fakat .birinci kat kısmen ya· .... yukarda ,·a~ı:;ım derenin pisli .... tn· tınlmuı, !erde .pek muhım ıhtı!At-t.. ·• dükl ' i ı h" il.. t u bl ı ha t bil · 1 :n h, • 

9 
1; tara sebebiyet verır. gor er m aynen ve ıç ııve e g n n erce ara , o omo "' yo cu pıldıkan sonra inşaat tatil edilmiş ve de memlekette sıtma ve trahom has 

meden, hiç atlama yapma.da." yaıaca· işlemetkedir. Kışın geçebil~~ i_mkAnı müteahhidine beledi:re on bin lira ka tal~fı vardır. Ciddi bir surette çnlr· Fransanın bu. milH harekefü:re , 
lan· Ana vatanın kıymeth bır parçam olmıyan bu yoldan ~·azın bıle ıkı 8aat- dar bo 1 k 1 tır hh t d . .... · bu hastalıkların karıı alacatı nzıyet her tarafta 

. . . . . . rç µ a mış • şan s1 a aır'"""ı k ·ı k' 1 kt d r ·· kti 
olan bu mıntakanın bılınmiyen nıce ilk otomobil seyahatinde insanın içı ~· . h " 1 b' ü kU '-"'- 'o'nlinü alma.ıra uğra• mera 1 e ta 1P o unma a ır. ;.-un · 

. . . . ~ımdı bu binanın ıç o maZBa •· m m n mer~uc • :t b ·ıı· h 1 k 1 .L 
dertlen ' 'e nıce ıhbyaçları vardır. alt üst oluyor. i . k . "k 1' d'" U ··ı k ktad ldarei huAusiyeden idare u mı ı areket ere arşı a ınac-

Iİk merhaJemlz Hayrabolu ola- Yirmi iki bin nüfuslu Hayrabo· rt ndciı at ınpatının ı m~_ı uşk'lnu !"ite mla ırl.l' . t klı iki kat ,.e on sekiz tedbirler, Fransa tarihinde bir dönUm 
e r. Sular ıehre on uc§ ı ome ~ o unan e ı )a a kt .1 d kf 

cak.. 'l'~kirdağında buıün pazar oldu lunun vilAyetle yegine işlek alAJcası a· mesafeden üıtU kapah olarak gür.er· odadan ibaret memleket hastane9fni no ası teşkı e ece · ır. 
~ içi~ çok kalaba~~k var. Za~fre ve raba ve oto~obil tekerleklerinin aç· glhında bulunan dört değirmene uğ. gezdim. Hastane muntazam ve temiz. önı~r RiM 
tıcat•t borsa.qının onünde hüm·malı tıkları şu ikı sarı izden ibarettir. nyarak gelm•tkedir. Açık olan kı· di. Çok nazik olan doktor beyler~en Rusyada balık~ılık 
bir fakl~y~t gön çarpıyor. Yü:zltırce Halbuki Hayrabolu k':,zuı her &ene aım pek azdır. Onan da belediye Uze- hutalar çok ınemnundur. Burada Y 
araba bırı ·biri arkasma sıralanmıı 'blnlerte mükellef amele çıkartmakta· rfni kapatmağa çalı~ıyor. Ayni Zeli· her türlü ameliyatlar yapılmaktadır. 50 ,·yet memleketlerinde hu sene ba 
bir katar halinde uzanıyor. Borsaya drr. Bütün bu amele kandan on beş ha mevkiindeki m~halden ve birkaç Hastaneyi gezdijim zaman birçok l\a· lıkçıhk iyi neticeler nrmi§tlr. 
giffp çılianlar; buğday, arp.a, ku~ ye- saat ilerdeki Muratlı • Tekirdaiı to- yerden çtkan (Ayni Zeliha) n (Hali· drn erke~ ,.e çocuklar rö~ muayen,' i So,·yet memleketlerinde balıkçı· 
mi ~unlları >,tınlar teşkıl edıyor. sesinde çalıttmlmakta.dır. Halbuki Jürrahmın) namlle martıf olan mu~z· için ıelmışlerdi. Burada yüzde otur de Jık harbi umumiden evvelki miktarı 
~nlt ve mUnblt bir hinterlan~~n kaza biz.zat yola muhtaçtır. Munta· zam ıular memleketi ihya etmektedir. recuinde trahom hastalığı vardır. Ci· ilk defa 1930 seneı-inde geçmiş ' 'e hfi
bat1tca mahreci olan Tekirdağ bugun ıam şose olarak Teklrdat • Hayrabo- Burası halkın en güzel tenezzüh n,a. ,·ar köylude frengi hastalığı vardır Fa kumetçe üı yüz milyonu mü~ca'W'lZ 
Marmara denizi sahillerinde İstanbul· Ju üzerinde kasabadan çıkarken yUı hallldir. Büyük bir huuı vardır. Ka· kat hQnlar heyeti sıhhiytce sıkı bir menfaat temin ederek cihan balıkçılı· 
daa sonra en işlek bir limandır. Ke· metre ile Alpullu • Hayrabolu ara•n yık ıezmeleri insana doyulmaz bir takip ve kontrol& tabi tutulmamıı:tır. ğında dördüncü dereceden ikinci der• 
pn, Malkara, Hayrabolu ve havali· da 20 kilömetre kadar yol vardır. Bun zevk verm~kte(li·r. Şehrin birçok yer Müracaat eden olursa şırınga tatbik e· ceye çıkmıştır . 
.ı 111thsulltının yüzde sekseni bu 11· fardan ha~ka nahiyeleri ve köyleri ka· ltrlnin ıu ihtlyatl da buradan bostan dilmekte imiş. 14'rengililerin kanunen 1931 senesinin ilk altı ayı 
man vasıtasile harice çıkıyor. Tekir- za merknine rapteden yalnız izlerdir. dolaplarile temin edilmetkedlr. Bu takibi Jhımdır. Bu hastanede göz şu zarfında hükumet balrkçılık sarı.~yi-
dat borsuı Türkiye dahilindeki bor· Yolsuzluk bu havali köylülerinin gU:zelliklert karşı burada nktile Ka· hesine .ait hi~bir alAt n edent yoktur. ini ve balık kolhozu denllen kolllk· 
•lann faaliyet noktasından en mü· mahsullerini kıymetten dU~üren H· rakoyunlolar tarafından Ô zaman Bilhasaa burada umumt denllebllt'ce~ tif idareleri tevsi ederek memleke
hi.mlerfnden biridir. Umumi piyasa U· beplerin en mühimlerinden bfr(dir. şehrin • kenarında açılmış bir dtre bir derecedeki trJhom ha&tahğına bı· te, geçen senenin ilk altı ayına na
ııerinde mii6pet ve ehemmiyetli tesiri Hayrabolu plyasal!ll Tekirdat piyasa· vaidır ki şimdi memleketin ortaınna' te- naen bu şubeye ait noksanların . ik~a· :r.aran yUzde 20 nispetini tecavüz eden 
vardn. sından her vakit için kırk para. iki .. dut ederek bu güzel şehri çirkinleş li için muhasehei hususiye hütçecıın· 7 mih·on sentner kazandırmıştır. 

Sehirdu çıkınca üç dört kilom et kuruş dUşktindiir. Halbuki aradaki tfriyor. Çünkü içersinde durgun den tahsisat tefrik edildiğini öğrendim: 19Sl senesinin birinci kanununa ka-
re ritmeden şose kaybolur. Onun ye mesafeyi muntazam bir §OH Uıerinde salar vardır, ve meml~ketin kısnıen bu Aletler de getiriline pek yakırıda ' dar münferit balıkçılık rruplarrnıil 
rine ·araba ve otomobillerin toprak ii· çalışan otomobiller 50,..l);) dakikada a. müzahrefat ,.e IAğımları lfo dereye döj Urfanın en müteammim haatalriı olan yüzde 47 \'e Aıtrahan, Karadenii n 
aerfai!e açtıkları iki tekerlek izi ka· labllirler. Fakat yalnız yaz mevsi~I· külüyor;bu pisliğin sıhhati umumiye (trahom) için iyi bir ntücadele dene~i Azak denizi ile Uralın Gariye,·ski Mi· 
fm oluyor. Tekirdağ . Hayrabolu a· ne inhir·~r eden bu izi en ivi otomo,11oktai nazarından rıe derece tahripklr ba§hyacaktrr. samının buı balıkçılık mrntakalan• 
rum4a &afları atılımt ,.~ üeriade.n 'blllır bile 1,5 u.atterı ~buk kat'•· olduiu &;iklrdır. Bütüa memlekete Sabri kimilen kollektifle~miştir. 



Londradan 
Fiat lhtllAfı halledildi S d 

Bankalara merhun bulunan U 8 ll a 
tüccara ait tütünlerin inhisar 

1 Mahkeme ve icra lllnl•rı I 
lstanbul 2 inci icra memurluğundan : 

Rir horçtan dolayı mahcu7. ve firuııtu 
mukarrer aynalı dolap. hüro. duvar ay
nası, saat, tualct ma~ası \'e saire 23-8· 931 
tarihine mü~adif pazar ıünü ~ut J 5.30 
dan 17 ye kadar. bilmü;:ı, ede Heyoğlun· 
da Doğramacı ~okağıııda ·2 nuıııaı·alı ha
nede a~ı it ı rıtırma sureti le paraya çe' rı
leceğinden talip olanlar ıı;ün ,·e .a:m 
mezkılrde mııhallinrle hazır bulunacak 
memuruna 931 ·6t>8 dos,·a numarnsile 
müracaatları il~n olunur. ( j 566) 

idaresi tarafından alımı işine 
de\'&m edilmelıctedir. 

Jnbisar idaresiJe tüccr arasın
da tütnrlere ~ia~ takdiri n~k~a
ımdan çıkan ıhtılif halledıJmıt
tir. Tüccar tütünlere fiat tak
dir edihrken bugünkü fiatlann 
değil tütünleri satın aldıkları 
fiahn nazarı itibara almmasını 
istemişlerse de müzakerelerden 
sonra idarenin bulduğu hal şek
lini kabul etmişler ve ibtiJaf 
halledilmiştir. İstanbul ve lımir 
tacirleri idareye cevaplannı bil· 
dirmişlerdlr. Diğer şehirlerdeki 
alakadar tiltün tacirleri henüz 
cevap vermemişlerdir. 

Dığer taraftan lnbisar idaresi 
tütünierimize harici piyasalarda 

fazla satılmasını temin maksadi
lc ecnebi memleKetlerde fabri
kalar tesis etmek tcıebbUslerıne 
devam etmektedir. Suriyeli bir 
g'\lrupla bir müddet evvel yaptı
ğımız mukaveie neticesinde Su· 
riyeae açılan sigara fabrJkası 
~akında işlemeğe başlıyacaktır. 
Fabrikanın müdürlüğüne tayin 
edilen Kemal Emin Bey Suriye 

Dahiliye tayln1eri 
MüiJCiye mektebinin bu seneki 

mezunlarından Ferit Eey Bursa, 
Nazım Bey Diyarbekir, Ihsan 
Nuri Bey Yozgat, Niyazi Fer
nıh Bey Eliziz, Baki Bey lstan· 
bul, Münip Bey Ankara, Şevket 
Bey Çorum vilayeti maiyet me
murluklarına tavin PMi ·n:şlerdir. 

Tayyare cemiyetinde içtima 
Yarın saat on yedide Tayyare 

Cemiyeti İstanbul Vilayeti şube· 
si merkezinde, kaza ve nahiye 
şubeleri rejslerinin işt'rakiJe bir 
toplanb yapılacak ve bu içtima· 
dit 30 ağustos Zafer ve Tayyare 
bayramı ihzaratı hakkında görü

tülecektir. 

Almanyanın aldığı tUtünler 

iki Macar tayyareci 
şehrimizde 

l\f. Alma.si -re Kont Zişy isimlerinde 
de iki Macar amatör tayyared ufak bir 
turizm tayyare-sile şehrimize gelmiş

lerdir. 

Tayyareciler yü,; beygirlik, iki sa
tıhlı ''e iki kişilik bir tanare ile 1.ıon. 
dradan hareket etmişlerdir. 

M. Almasi dün kendisile görüşen 
bir muharririmize seyahatleri hakkın
da demiştir ki: 

- Londradan geliyoruz. Buradan 
muhtelif yerlere uğrıyarak Sudana ri· 

lstanbul yedinci icra dairesinden : Bir 
borçtan dolıyı mıhçuz dörr kalem tu
lumba ve makkap ve ~aire işhu aP;usto· 
tun 26·8·931 ci günü saat dokuzda~ iti
baren Gılata<la ,\.lııhmudire cadde~inde 
75 :\o. lı ma~azada müz:ın~de ~uretilc 
pıı.ra~·a çeniltcegi il An olun.ur. O 562) 

deceğiz. Ye Sudandan da Azyatik hranbul üçüncli icra memuıluğundan: 
Petroleum kumpanyası tarafından oto- lfü borcun temini istifası için mahcuz 
mobil il~ bşfiyat heyetine iltihak ede- vı paraya çenilrnesi mukarrer bir adcr 
cegız. Yüzbaşr Malinsin riyaseti :aJ. komple elektrık dinamosu 29 A~usros 
tında bulunan bu h?yet dört otomobil 93[ cumartesi günü saat ıO. ı 1 re kıdu 
ve iki motosikletle hareket edec~ f:yipt~ l3a~ari)· cde Ayyıldız mensucat 
on iki Kişiden mürekkeptir. Heyet Nil ,ırke~ı fabrıka deposunda açık arttırma 
sahilinde Halefeden hareket ede· su~ctıle rnılacakıır. Taliplerin mahallinde 
cek ve Libi çölü içledne kadar gj. bu.unacık memuruna rnürıc:ıaıları il.in 
derek çoğ-rafi tetkikat yapacaktır. He- olunur. ( l 565) 

yete biz de tayyaremiıle iştirak edece· --;--:--:------~---
ğiz. Çölde ~oğraft tetkikat için ta:·· htınbul dördüncü icra memurlufiın· 
yare kullanılmaıu şimdiye kadar il~ ~~n; Tamımına tiç hin iki yiiz altmış 
yaP.1lmamı~tı. Biz otor .. obillerle bera- lıra l;ıymet t~kdir edilen Fındıklıda Se· 
ber ilerliyec('.i'iz. ,.e onlardan 3.Y:d- lime hatun mahallesinin Osının çarnf 
mıyacağız. Bu suretle lüzumlu halin- sokağında atik I 5 cedit ı 9·21 numaralı 
de f>iribirimize yardım etmemiz miim- mubııhçe ahşap hanenin ramımı bu ker· 
kün olacaktır. l\laamafih bu teşebb ·-.. re açık arıtırmayl!. ''"" edilmiş olup 
~ümiiz bir tecrübe ma,.-:yetindedir. E· 10 9·931 tarihinde Şartnamesi divanhı
~er muvaffak olursak Londraya dt:'il- ne~· e talik edilerek 28-9-931 tarihine 
dükten sonra d~ha büyiik bir sefer ter- müsadif pazartesi ~ünü sut 14 den 16 
tip eMcd·iı,. Heyet reisi yüzba~ı Ma- ya kadar İstanhul dörduncli icra dıtire· 
lins ilt' Halef ede bu ayın yir- !İncit ' açık arttırma .5uretile satıla~aknr. 
mi beşinde buluşacak, heyet iki Arttırmayı iştirak için yüzde ~edi temi· 
gün ı-onra ha rekf"t edecektik. Fakat . nat akçası ılınır muterııJ.:-im vetıri bele
yolda J(t~irdiiimiz bir kaza yüzünd rn dite, 'al.;ıf icare~i Olilşteri,·e aittir. Hak
birka~ gün geç kaldık. lan .tapu sicillerile ~abit -olmıyan ipo

lstanbula gelmeden eni uğradİğr. te~lı ılacıklılır ile di~er al.i.udaranın ve 
mız Sofyadan geçen pazoır sabahı ha- ırtıfak hükı sahiplerinin bu haklarını ve 
reket edecektik. Fakat o gün her ta- hususile faiz \e masaıfü: dair olan iddi· 
raf kapah olduğu i~in pasaportlarımr- al~rını il~n tarihinden iriharen yirmi ıziirı 
zın Yizesi uzun sürdü. Ve ancak fi~- ıçınde evrakı müshitelerile bildirmf'leri 
leden sonra dörtte Sofyadan ayrıldık. lAzımdır. Aksi halde hakları tapu sicille· 
Türkh'f'H .,.eJcliğirniz zaman srne ol- nle •ahit olmayanlar san~ bedelinin l:nır-

• • ,. 1 ' J d h ' 
muştu. Ye~ilköye kıtdar ilerlemerıin .ıışmarnt. an :ıriç \.:alırlar, al!kıdarların 
doğru ol mryacl\ğını d iişündük. Çorlu ~r '-. 'e_ ıfl~: kanununun 119 uncu mad
üzerin cl e ucarl.en mfüı;ait bir saha.da e~t hulimune gcirc tedi:.i hareket et· 
Yere indik.~ Bir kütü!.. parçaı-ına çarp. meleri H dıha fazla mallımat almak ıs
tı_ğ-ımız için ta)·yarenin bazı l.isım1arı tC) ~_nler 9Jt. 198 do::yı numara sile me· 
kırıldr. murıyetimiu müracııatlırı il~n olunı;r. 

Hu müna.,.ehetle bir noktaya işaret 
etmek i..c:terim. Londradan hareket 
etmeden c\'t'l Türkiye yolunu ten:ih et 

Ofisin verdiği 01aiumata gö
re sene başından haziran sonu
na kadar Almanya Türkiyeden 
3 milyon, Yunaniıtandan 5 mil
yon, BuJgaristandan 2 milyon 
kilo tütün almıştır. 

1 

tiğimizi ıoöylediı"timiz 1.amRn hemen :ıer 
k~s bu hareketimizin dotru olmadığını, 
burada bir«:ok müşkülatla karşıla~aca 

8 inci kra daire~inden : Bir b(lrçtan 
dolayı mahcuz v,. füruhtuna karar ,·eril· 
miş olduğuna 5 rop fanela 23-8 931 
tarihinde ~aat 12 dı.:n l 4 e kadar Hev 
l ' . )e,iadada \' apur i~kele~i önünde ~artlı· 
cağı ilan olunur. ( ı 5:i9) 

Kari mektubu 

ğmtızr, yere inecek meydan bula.mıya 
cağ1mızr söylemlı:-lerdi. Kararımız 

kat'i olduğu için hu tavsiyelere rağm : =ı 

ne olursa ol!llun hareketi tercih eftik. 
Fakat buraya geldikten sonra karşı· 
!aştığımız herk~sten müşkülat deiil 
yardım gördük. Çorluda yere iner 

Şehir içinde ahırlar hils inmez jandarma kumandanı bizi evin-

kapanmamış , de yemeie dant edecek kadar nezaket 
Şeohir içindeki gayri fenni ahırla· ~ri gösterdi. Ye ertesi günü trenle 

nn kapanacağını gazetenizde <iku- Yeşrlköye hareket ettiğimiz zaman ay
muştuk. Bu ahırların hepsi kapan,yor ni zat tayyaremizi muha!a altına al
ı-annetmeyini:ı. Bir kısmı mahalle a dırdı. Yeşilköyde sahanın kumanda
raütrındaki kuytu sokaklara nakle- nı Zekeriya bey tayyaremizin Yeşilkö
diliyor.' Bu sokaklardan birisi de ye getirilmesi ve tamiri için bize kolay. 
Fatih Krıtaşr kurbünde ortaçeşme İrklar gösterdi ve yardım etti. 
sıkmaz sokağıdır. Sokağrn nihayetinde Londraya döndii~ümiiz zaman (0· 
ve kuytu bir yerdeki b_i1anlet ":(at et tomobil birliği) rıe hiu yanlış m:ılu· 
nti hir kadından kı~e Raldıgı !lel- mat verdiğini söyliyeceğiz. 
li olmıyan ı-nhipsiz bır !t~eye sıgın· '.l'ayyeremizin tamiri bitmiştir. E· 
ınış olan bir takrm sütçuler bu so • hava müsait olursa yann (bugün) 
kağı baştan başa ahır yaptılar, gece ge~t onda Konyaya hareket ederek ! O· 

gündtfz hayvanlarını sokakta barın· ~muza deYam edec~ği7~ .. 
dırıyorlar. Birsenedir kokudan ve 
hundan ımüte,·ellit ~ineklerin hücu- Hariciyede : 
nt11ndan pencere bile a~a~ıyo.ruz .. Fa- Lenlnakan konsoloslulu 
tih '!>eledir.esine ıerek ıstıdn ıle 'e ge L inakan konsolosluğuna 
tek ~ifalii müteaddit müracaatları~1-ı ~~ k-1 t• k l ' k 
hatta sertahabetin resmi ihtarı (~u7:· Harıcıye ve a e ı on~o ~ııu 
t j.,:1• ımakla iktifa edıldı- itlerine memur sabık Gumülce-1> r ceza yazı , .. .. . 
ii11den) semer~ı-;iz kalmıştır. Sutc;ul~r ne v:s konsolosu Nusret B. tayin 

, l,;tanbul 2 inci icra memurluğundan. 
Bır borçtan dolayı mahcu;r, ve füruhtu 
mukarrer aynalı dolap, karvola. soba, 
mu büro masa ve ~airc 23· S-931 tari· 
hine miısadif pazar günü 'aat 14 ten 
I 5 30 ı 1..adar bilmüıayede Açık armma 
surerile parayıı çevrill'ceğinden talip olan· 
ların ~ün \'e saati mczkurda Tarlalıa~ı 
Altınbakkal soka~ında 8 numaralı han;. 
nin üçüncü kaiında sarılaca~mdan m.1hal
Jinde hazır bulunac•k memuruna 9;~ J. 669 
dosya numıra~ile müracaatları il~n olu· 
nur (1566) 

lstanbul ~inci ifl~! memurlug-undan: 
iflAsı c-neke ll~n olunan \arş1da Kürk
çülerde lluh' e hanında l l) \o ı ürkçü 
Fak yan l·:f. hakkınöa ki if'A~ ta•ebini · ala
cal,;lıJar geri alnıış olduklarından mahke· 
mece iflAsın refine karar , erildi~i il~n 
olunur. . 

lıitanbul 4 üncü icra memurluğundan: 

9- VAK.fi' 23 Ağustos 1!131 ~ 

Kandilli Kız Lisesinden · 
1 - Mektebimiz bu sene tam teşkilith liseye tahvil edilmiş• 

tir. Birinci devrede olduğu gibi ikinci devrenin birinci ve ikinci 
sınıflarına da leyli ücretli ve nehari talebe kaydedilecektir. 

2 - Meıuniyet ikmal imtihanlarile diğer sınıfların ikmal im• 
tihanlarma EyJul iptidasından itibaren başlanacaktır. Program 
mektepten öğrenilir. 

3 - iki Eylul 931 den itibaren bir hafta müddetle cumar-
. te1i, pazartesi, ve çarşamba günleri tecdidi kayıt muamelesi y3• 
pılacakhr. Bu müddet içinde bütün eski talebenin kaydanı tecdit 
etmesi lazımdır. 9 Eylül 931 den itibaren bir hafta içinde yeni 
talebe kayt ve kabul olunacaktır. (1912) 

Jandarma imalathanesi 
dür~üğünden: 

•• mu-

Jandarma ihtiyacı için mevcut nümune Ye evsafı gibi kapal• 
ıarfJa (120 >ü) add ekmek torbası satın a 1ınacaktır. Miinakasa 
12-9-931 cumartesi günü saat (15) le Gedikpaşada Jandarma 
imalathanesinde icra edilece~tir. Talipler komisyona müracaatla 
teminat ve tekliflerini verirler. Şartname imalathaneden veri· 
lir. (1801) 

30 ila 45 Baş Kırım danası 
münakasası 

Pendik Serom darülistihzarı mtldtı... 
lilğilnden: 

Pendik Serom darülistihnrında yapılacak tecriibelerde kulla
nılmak üzere 12 • 9 • 931 tarihine müaadif Cumartesi günü ıaat 
14 te 30- 45 baş Kırım danası aleni münakasa suretile ihale 
edileceğinden şartnamesini görmek istiyenlerin her gün Fındıklıda 
Güzel san'atlar akademisinde Yüksek mektepler mubasebecilijine 
ve Pendiie Serom Darülistihıar müdürlüğüne ve vermeğe talip 
olanların yevm ve saati rnezkürda mezkur muhasebecilikte. mü
teşekkil rnübayaat komisyonuna miiraca~tlar1. (1904) 

Zonguldak vilayeti Nafıa Baş
mühendisliğinden; 

Bartın-Safranbolu yolunda 26-8-931 tarihinde ihale edilmek 
üzere inşaları münakasaya konulan (6) şar metre açıkhkJannda 
üç adet betonarme köprünün ihalesi ıimdilik ve muvakkaten 
tehir edilmiıtir. Han olunur. (1907) 

. ·Aksar.ay Viliyetinden:d~ · 
1 - Aksaray - Arapsun yolunun muhtelif kilometrelerinde 

inşa olunacak muhtelif açıkhkta (32) adet beton arme tabJiyeli 
menfezler in,aatı (25939) lira (14) kuruş bedeli keıifte ve kapala 
zarf usulile münakasaya konu1muştur. 

2 - Bu inşaata ait evrakı ke,fiye ve şeraiti fenniye ve umu· 
.miyeyi görüp iıahat almak istiyenlerin Vilayet Nafia Başmühen
disliğine müracaatla yevmi ihaleden bir hafta evvel ehliyet Yeıi· 
kalarım ibraza mecbur bulundukları. 

3 -Münakasa 6·8-931 tarihinden 6·9·931 tarihi olan paiargli
nDne kadar 30 gün mUddetle devam edeceğinden ve ayni aiinlla 
saat 16sında ihalesi yapılacağından taliplerin müzayede •emlina
kasa kanununun maddei mahsusası ahkAmına tevfikan yevmi mez: 
kurda muayyen saatte encümeni daimii vilayete müracaat ey~e--
meleri ilin olunur. tl 706) 

Mahrukat ve erzak münakasasi 
Ankara merkez mektepleri milbayaat 

komisyonu reisliğinden : 
Ankara merkez mektepJerinin bir senelik mahrukat, mekwit, 

arpa, saman ve sair ihtiyaçları 5 Ağustos tarihinden itibaren bir 
":y miiddetle ve kapalı zarf usulile mevkii münakasaya koaulm~ 
tur. Münakasaya iştirak etmek istiyenler yüzde 7,5 nispetinde te-· 
minat akçelerine ait makbuzlarile birlikte teklif mektuplar1m ha· 
milen mahrukat için eyliilün 5 inci cumartesi günü, et, ekmek 
için eylulün 7 inci pazartesi ve kuru erzak için eylüliln 9 uncu 
çarşamba ve ıebze, arpa ve saman için ey!üıtin 12 inci cumar
tesi günleri saat 16 da San'at mektebinde toplanacak mllbayaa 
komisyonuna usulü dairesinde müracaat etmeleri lüzumu ilin olu
nur. (1425) 

Nlklh 
,\lütekait erk ilnı harp livalarından 

Ahmet Ilullıs1 Pş. nın 117.1 llüceHe H. la 

Tıp fakülte~i çocuk ha•talıklan müderris 

muadni Dr. ismet !\*mil 8. in niUhları 

perşembe .ı;-ünu Bern~lu beledtp: daire· 

sinde icra edilmiştır (L'ihl) 

1 ı,.\ :'\ • 

~ ~en llu cezııyı ahır yapmağa teı-c~~ edilmiştir. 
C&ttlkterinden hi~ tesiri olmuy?.r. ~u- Önümüzdeki cuma günü Pake 
hiırı b" t hl"k daha var. Sutçiiler • • • b 
b .. ır e 1 -e • • h k""ük et"in ı. vapurile memurıyetı yerıne a· 
..-.orurt yapmak ı~ın u u~ ı. • N B 
lef • bb d r mutfağmda ge· reket edeceKtır. usret eye metre mura aı a . • ff k 
te ıündiiz mütemadi ateş yakıyorlar. yeni vazılesmde de muva a ıyet 
lta'nelerimlz ahşap aramn:da yangın temenni ederiz. 
d\l"an bile yoktur. şa !'ıcak günlerde ----------.,.--~--
btı tahammülfersa kokudan canrmı- OskUder 
'tt "e mlllımııı kurtannak i~in nereye Hile Sinemasında 
bıOracaat edelim? (\"ab Rüyası) miımmıli : \"ılli Friç. 

Bıuan Duhuli1• 10 kurufUlf 

Tamamına 3500 lira kıymet takdir edi
len Roğaziçinrle l\ireçburnunda atik Fuat 
Pş. caddt'!'İ Telgraf .rnkağında ariK ı 3 
c~dit l numaralarla murakbm uıu bahçe 
hır baP. hanenin tımaını açık aırırm11 a 
yazedilmi~ nlup 10-9-9JI tarihinde ~a~t
namesi di \·anhane~e talık edilerek I 9 'cv
lül 9.31 tarihine mü~adif Cumaıtesi ıı;ü~ü 
saaı 14 ten 17 e k11dar lstanbul 4 üncü 
icra dairesinde açık artıırma ile sarılacak
tır. Artırma il-. incidir. Biiinci :ırtnrma!ında 
(900) liraya talip çıkmı~ olup bu kerre 
en çok artmanın ü•tiirıde bır:ı\.:ı lacaktır. 
.Artırmıya iştirak için ) uzde yedi temi· 
nat aı • ."r.esi alınır. l\lüterakim Hrgiler ile 
belediYe resimlerL nkıf icıresi nıi.i~rerire 
aittir. ·Hakları tapu !İcilltrile ~ahit olnı"ı
yan ipotekli alacaldılıır ile diA~r al1ka 
dırlann '' irtifak h~kkı •Ahiolerinin bu 
baklaruu n huıusıle laız ve muarife 

dair olan iddialarını ilan tarılıinden itiba 
ren yiımi gün içinde evrakı musbicelcrile 
bildirmeleri IAıımdıı. Abi halde hal-.ları 

ıspu sicilleri!, sabit nlmıyanlar uoş be
delinin parla$ma~ından hariç kahrlar. 
Aiti.adar lırın ·eni kra ve iflas 1.anunu
nun I 1 Q uncu madde~inc ı:-0re tevfiki 
hareket etmeleri H daha fazla malOmaı 
almak i:tiyenlerin 931 91 IJ05~ a 11uma
ra$ile menıuri~ crimizı müracaaclan iUn 
olunur. U292) 

Taksimde Sira5milerde Çelil..zade Jdl 

B. ~p.ırcımanınd:ı 1 l numaralı daire~inde 

mukim Fılopim f\oımidi~: l~tanhul üçün
cii icr11 mcmurlutundan: l\o.stantin 7..a

mulifutnki Cf nin bir kıt'a -r.n~t muce· 

~in~e zimmctin~1.de matlubu hu[unduğ'lı 
ıddıa olunan ~80 !ıranın mu masarif 
temini i~'n l\adıkö~ ünde Osm3nağa nıa· 
halle side atik Uzun I lafız cedit Czun 
l lafız ,.e Yel değirmeni soı.:ağında ıt_tik 
121 numaralı cedit 2.:-9. 77.2 numaralı 
murakkam hane ,.,. dü·.k~nların dört 
his~eden bir hissesinin haczedilmi~ Ye 

' 
bu kerre d.e paraya çe\ltilmesi talep 

edilmi~tir icra \"! ifl~s kanununun 99 uneu 

mad Je ~· nı 1 ıcehin c~ teblig makıımın1 1.a
ım olmak ü:.:;cre il~n olunur. tl 5t>O) 
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1 a. K. o. ... Al. Ko. .. ... 

Trahıon 111erkeıı kıtaat •e mle11eaab için aıatada yaıılı iki 
al•• erzak ve mahrukat kapah 11rf uıulilt ahnacakbr. ~artna· 
•• •• eYufanı rfSrmek istiyenlerin Trabıpn merkeı Sa. Al. Ko. 
ıana •• taliplerin de vakti muıyyeninde mahalli Sa. Al. Ko. 
mtlracaatlan. •191)--1760 
Cinai Miktan ihale iaribi 
Odun 900000 8-9-9311 
Un 350000 9.9.931 

• • • 

aaati Yeri 
13 Trahıon Merkez 
Sa. Al. Ko. 

3.K.O. lutaat ve mDeueaah ihtiyacı i~n •tıjıdı yazdı hımur 
malıriae metarO pazarlık uıulile satın alınacıkbr. Şartname ve 
e\llafleı g5rmelc iıtiyealerin ko111iıyonumuza Ye taliplerin de 
ftktf muayyeninde 3. K.O.Sa.Al.Ko. müracaatları. (200)-1810 

Cinai Miktarı ihale tarihi Saati Yeri 
Hallltll' makinesi 1 24-8-931 15 3.K.O.Sa.AJ.Ko. 

ip. mot&r 
• • •• 

lalalll1e S. Dt. Alıyı ldtaat ve mOe1e11tt i~in ııağıda yarılı 
4 kıl... erzak kıpalı zarf usulile ıhn1eaktır. Ş1rtname •e eTta· 
fım rtrmelc istlyenlerin lslahiyede S. Dğ. A. yı. Sa. Al. Ko. ve· 

' taliplerin de vakti muıyyeninde meıkQr komisyona mOrıcıat· 
lan. (182J • 1692 
Qai Miktut 
~a 457500 K. 
Ekmek 412000 ., 
Sıp eti 480000 ,. 
..... ,.,, 10000 " 

ihale tarihi 

} 31 • 8. 931 

• • • 

Saati Yeri 

ltl lalıhiye 

3. K. O. kıtaat •• mDe11e._ta ihtiyaeı i~in ıtıiıdı yıalı kuru 
et puarlık uıulile 11tın alanacalcbr. t•rtn•m• ve ev11fan1 ritrmelc 
ilti11nlerin komiıyonua1uz:a ve taliplerin ele vakti muayy•ninde 
3. K. O. SA. AL. KO. müracaatlan. (201) • 1809 
Ciui Miktan ıhale tarihi 111b Yeri 

Kuru ot 284,750 K. 24-8-931 16 3. K. O. SA. AL. KO. 
• • • 

Konyadalci lcıtaat n mDeueaata için atatıda yaııh kapah 
.ari uauliJe, ıartname ve ~nahnı sr6rmelc iıtiyenle!rin Konya 

S K.0.Sa. Al. Ko. Ye taliplerin ele •akti muayyeninde mOracaat· 
lan. (18~;·1719 

Cın11 Mık tarı 
l:uru ot 82,000 

ihale tarihi 
15·9·931 

• • • 

11ati 
16 

Yeri 
Konya 

~ayıeri ve Efkerdelci ktta1t ve mOe11e11t ihtiyacı için •t•· 
fNl'l yazıh errak kapalı zarf usulile alınacaktır. Tıliplerin ıart 
••melerini ıörmek için Kayaerideki SA. AL. komisyonuna mO· 
racaatlan ilan olunur. (176-1649) 
.&i• Miktar ihale Sonl Saati Ua&le ;eft 
Sıt1r eti 80000 K. g.9.931 1 S Kıyıui Sı. Al.Ko. 

• • • 

Her \ /yodo- Vinol 
SIRRI ENVER 

Zafiyeti umum~ 
Fakrüdd~m 

Göğüs hastaJıkları 
\'@ 

Romatizmanın 

en mükenımel 
iJAcıdır. 

,Kuvvet na~ıannın seretruuur. 

Umumi deposu· Fatılfte Sırrı ED\·er .t;cıa.nesldir. 

Ufak eışesl ro bOyUğü 80 kuruştur • 

Devlet Demlryolları tll!nlan 
- --

Hıydupaıa - Eıkiıehir hattının 54 X 600 ünçO kilometre• 
ıindeki Dil iıkeleei ocatından çıkaralacak 1500 m' Blok " 2000 
m' Balast lcapah urfla 111Unaka11ya konmuttur. 

Monalcaaa 9 eylftl 931 çarıamba günü saat 16 da Ankarada 
Devlet Oemiryollar1 id11Hinde yapılacaktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerin tekhf mektuplarını ve muvakkat 
teminatlerını ayni pnde ıaat 1 S,30a kadar mtınıka .. komisyonu 
lcAtiplitine vermeleri llıamdır. 
Tılipler mOnakaaa ,artnamelerini ilci lira mukabilinde Aakaraclı 

ve Haydarp•ıadı idare veznelerinden tedarik ecltbilirler. (1854) 

Merzifon 
Amerikan kız hayat mektebi 

inriliıce ve F ranaııca tedrısata ile ticaret, dıktilorrafi, idarei 
beytiye, biçki, dikit. fapkacılık, dokumacılık, h11ta ve çocuk 
bakımlırı. ( 1490 ) 

Eren köy K•z Hıeıinden : 
Li!emizde (1) mtıuniy~t imtihan !arına 1 eylülden itibaren baılanacak· 

tır. Pro,ram mekt!pten öf rtnilecek tir. (2) lkmal imtihanl&nna 12 ey. 
tülde başlanacaktır. Program mektepte uılrdır. (3) Bir eylülden itibaren 
10 erlült k~dar cum~rttt5i, ealr n ptr~ınbt ~ünleri kıyt tecdidi mUllmel~i 
yapıhıcaktır. Bu müddet i~eri6indt. bütün e~ki talth.nin kaydını tecdit ettir· 
mHi lbımdır. (() 10 eylülden itibaren yeniden talebe kayt ve kabulüne 
baılanac:aktrr. U890) 

Jandarma imalathanesi müctür-
3 lL o. kıtaat ve müeMeN.tı ihti· rin komiıyanumuza müracaatları lu'' g~ ünden: 

n• i~a apjrda yanlı tar:~ üzUm pa. (193) - li52 
zarbk asulile utın alınacaktır. Şart- • • • Jındarma ıbıiyacı için kıpıh zarfl• 96800 metre yarlık elbi· 
Jl&ftlt ~ naatını refrmek iıtiyenlerin Çatalca Ml't. Mv. krtaatının ihtl· ıelik ·kumat ıahn ahnacakhr. MOnakasıı 7-9-931 pııızartHi iDnO 
Mr 1'111 '"talipltrin de vakti muayye. yacı için 200.000 kilo un kapılı nrf ıaat 15 te Geclikpıftda jandarma imaltthanesınde icra edile• 
nitt4t a. K. O. SA. AL. Ko. mUrıcıtıt- ualile 13 - 9 - 931 tarihinde 1&at cektir. Talip olanların lcomiıyonı mUracaatlariJe te11tinat Ye tek-
J.vı. (215) - 1S96 15 te icra kılınacaktır. Taliplerin liflerini verirler. Şırtname im :.IAthaneclen Yeriltr. (1773) 
~ M~tarı prinıme~ni ~umak ilun her rün ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Tue üzm 2370 öfleden e,·el n münakaaaya ittırak 
th&J• taril\i Saati edec•klerin nkti mııınenindt tek· 
219.3.931 16 lif mtktuplarilt birlikte koıni•roau· 

Jandarma imalathanesi müdür
• • • muza müraraatlur. (192) - 1781 

C ı. O. Jntut ve mtieueutr fhti- • • • Jancltrma ihtiyacı için 3500 ıdet batta"iye kapıla zarflı ıa-
,.aı i~• qa.Jtda yazılı toı tektr pa- Kaaaba, SaUhli kıtaat ve müeı- hn ahnacalcbr. MOnılcaaa 9.9.931 çartamha ,Onü saat ı 5 te 

lüğünden: 

9'riık anltle ıatın ahnataktır. Sart- aeaat ihtiyacı için 328.300 kilo ar· 
.... " .,..tını rirınık istiyefttuift pa kapalı zarf uıulile 21_,8...:. .931 Gedilcpııada jandarma imılithıneaınde icra olunacaktır. Talip 
ı.ı tün " t&lipJtri11 de n.kti maıyye Ta. sa"t IS te ihaleıi icra eciile~ek- olan.lıran komisyona ntOraeaatla teklif •• teminatlarını ayrı ıyra 
.afad• 3. K. SA. AL. .Ko. müracaat. tir. Taliplerin f&rtl\arnelerini gör· •er11teleri lbımdır. Şertnıme imalAthıtneden verilir. 177S) 
~(n~.ı~ meküzen~uriin 8~edenevvelı~~~~~~~~-,~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ci..ı Miktan lcomiıyonumuıa ve mtinakaıaya vel lcomiayonunuıza ve müna&uua· ZAY·LER 'J'• flker 5.000 ittirak için de yeYmi m~·kilrda ya İftİrak için de yevmi mezkürda 
bl.ılı tarilli Sati K. O. Sa. Al. Ko. müracaatları Konyadaki Sa. Al. Ko. müracaat- 2 sene evvel 12 i11ci ille mele· 
•-8·931 U ilAn olunur. (142) - 1443 ları illn olunur. (138) - 1440 tepten aldığım nılcil ilmOhaberi· 

• • • • • • • ,.. * mi ıayi ettim. Yeniıinı alaca· 
Mlhafrz katiat Te ntUeseentı ihti· Maniıa kıtllat ve müeaaeaat ih· Karamandaki kıtaat ve müeeae· jımdan ,111c;ıinin hllkmB yoktur. "° kift ıpflcla yaıllı kuru nt pazar- tiyacı için 667.800 kilo arpa kapa- aat ihtiyacı için 235.000 kilo un ı 1563) 

1ıt .. mı 11tm ahnaeakttr. Şırtnante lı zarf usulile 26 - 8 - 931 Ta. kapalı zarf uıulile 27 - 8 - 931 2S2 t\'o Nejaı 
~ ....tmr prıaık iıtirenlerln her riin ı aaat IS te ihaleıi icra edilecelrtir. Ta. uat 15 le ihaleai icra eclHecek· 
.. tali•l•rin dt ,..kti. ntuayyenlnde Taliplerin t•rtnamelerini rönnek tir. Taliplerin ıartna.melerini gör· p T T Le vazı rn 
3. K. O. SA. AL Ko. müracaatıan. ' ü7.ere her aün öileden evvel ko· mele üzere her ıün ötleden evvel • • • j 

(214) • 1893 rniıyonumuza ve münakaıaya itti· komiayonumuza ve münakaıaya it· . 
Ctnlf Miktarı rAk içift de yeTmi mezk6rda K. O. tirak için ele yevmi ınl!zkurda •• d · ı · ğ · d 
Kuru nt ö,000 Sa. Al. Ko. müracaatları ilin Konyacl•ki Sa. Al. Ko. müracaatla ffi U ) r ) ) Il e 0: 
lhıle tanld Saati olunur. (143) - 1444 rı ill., clunur. (136) - 1431 • ld . 
2&. 9. 931 17 • • • • • • 1 - Jatanbu a Jını pOltane 

• • • Alcıehirdeki kıtaat ve müe11e· Aktehircleki kıtaat ve müe:11e• 
1. K. O. kttaıt ,.. mtitWnatı tk· Ht ihtiyacı için 235.000 kilo un ka ıat ihtiyacı için 58.000 kilo ııiır 

•tık., arzak nakliyatı pazarhk a1utf- pah zar( uaulile 27 _ 8 _ 931 Ta. eti kap•lı zarf uıu1ile 29--8--931 
le •tlnakMadadrr. Tılfpltrin 1"Aktf 1aat 10 da ihale.i icra edilecektir. Ta. aaat 10 da ihalesi icra ecli·1 
•l&nftdt a. K. O. SA. AL. Ko. müra. Taliplerin 9artnamelerini ıörmek lecektir. Taliplerin 9artname)erini ı 
eaatlan (220) • 1901 üzere her ıün öileden evvel ko ıörmelc iizere her ıün ötleclen ev· 

Cinsi misyonumuza ve :nıüna1caıaya itti· vel komiıyonumuza ve münalu\la• 
F.ıklMk n ersak nakliyatı ralc için de yevmi mezkörda Kon ya İ9tirak için de yevmi meıkör· 

btale tarilti Saati yada Sa. Al. Ko. 1ftÜn.eaatları ela Kanyaka Sa. Al. Ko. müracaat 
35·8·931 lT illn olunur. (135) - 1437 ları ilin olunur. (1137) .--1439 • • • • • • • • • 

!,.ip ti•anıula Bahariyt araba fab Karamandaki krtaat ve .müeue Ciheti aıkerlrtce lstanbuldll ~·arı· 
rftraar11da köhnt araba enkazı ılıftl ıat ihtiyacı iç;n 58.000 kilo ııiır lıcak illnatın miinakasası A:\karadı 
11111lakaa il• 11.tılac&ktır. lhateıl 13 eti lcapah zar( uaulile 29..-..8--931 merktı Sa. Al. J\o'". da ic:ra kılınacak· 
eYtttl 931 11at H da icra kıhnacafın Ta. aaat 15 te ihalesi icra e<'lilt• tır Talip nJan saıttt idarf'hlntltrinin 
dıtt flrtn&m• Tt nwafını 11Snn.k •t celctir. TalipJttrin ~artna..,ılerini m•mcGr komfıynu. müracaattan Hln 
•büua.,a t,Unk etmek ilıti7111I• ıörmelc üzere her ıün öilıdea n• nluınar. (2M) - 1SG& 1 

kaloriferinde istibllk edilmelc 
üzere möbayaa edilecek olan 
400 ton Kandilli ve yahut Çamh 
oukl1rının yeni ihracat k&mürü 
~ apah zarf uıulile mOnakaaaya 
konulmuş\ur. 

2 -M'ukur k6miırtın 2 eylul 
931 tarıhincle iheleal icra ·"•h· 
nacıiından taliplerin ıartnıme 
af mak için tim diden teminat vı 
teldifnımelerini ihtiYa edecek 
kapalı zarfları tevdi için de 
meıkOr tarihe müaadif ç•rtamba 
ıünü saat 14te yeni poıtınede 
miibıy11t komiıyonuna müra· 
caatJara. Cl641) 

BORSA 

Kambiyo 
1 ln~lfs ltruı Kr. 
• T .L ftl11hl'l!11 noıar 
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• • 
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iL ,rtllk 
Le\"I 

'1Mlll 

~aMfl 

flllaJ 
Peı:tta 

Mark 
Zlotı 

Pea~ 
in Le, f\aras 

ı Ttrtr 11,111 Dlaar 
Çırvtıııeç "•naş 

Nııkut 

ı tmrllıı rt11~llı1 
ı rıoıu (AMtrlh> 

iO Ymık [Frııısı& 
!n Llrft [ ltılyı 
n Frınlc flelçlkı I 

Dr•hıııl [Yıınaa J 
)j) Frank (ts\"lçreı 
i(ltevı ~utıırJ 

ı f'lorla {feleııtak J 
ıo ltaroe (Çtkoslm·•k) 

~ıtııır Avustaryı] 
1 Peıttı ll•rıenfı J 
1 Ranmar~IAl11111yıj 
ı Zl4'tf Lehl,tın 

1 F'htl\ Mıcarlıtan 
2" l.ty [Rewı11y1J 
ııo Dinar Y•roılovyıl 

1 Çt\"Olltt h\")tt 

Altııı •-DU"• Mectdtre tıarıcı 
lnkMOt \ 

SEYRISEFAIN 
Merkez .aceıırısı. G.alata kt'.ıprü ba$ı '8. !.!&2 
Sde A. SJrlrtcl Mühürdar zıdt lıaıı t . t7t0 

TRA8ZON POSTASI 
(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

25 Aptos Sala 17de Sirkeci 
nhbmındın hareketle Zonpl· 
dık, lnebolu, Ayancık, Samıun, 
Önye, f ata-. Ordu, Gireaon, 

T rabıon, Riıe Mapavriye 
ıiclecektir. D6nOıt• Zoaplclık 

yoktur. Of, Sftrmene, Polat· 
hane Tireboluya da ufnyacak· 
tar. · 
PiRl· ISQNDIRIYI! Poataıu 

( EGE) 25 Aiuttoı Salı Hl 
da Galata Rıhhmınclın kal 

I 

kıcakhr. 

TAVILZADE VAPURLARI 
AYVALIK• IZMIR Poataaı 

Saadet 
V1puru her Pa· 
ıarteıi akpmı 

t 7 de Sirkeciden 
harelcetle Gelibo!u, Çanakkale, 
Ayvahlc ve iırnıre azimet ve 
Çanakkıleye u;rıyarak a~det 
edecelctir. Yolcu bileti vapurda 
da nrilir. Adrea: Yemiı'te Ta• 
Yilıade biraderler. Telefon t .. 
tan bul 221 O. 

JJeaular Zade Mehmet 
va,urlan 

LUkı •e seri Karadeniz poıta11 

Bülent 2:~~~~ 

Pazartesi 
rGnft akıam 111t 18 ele Sir
keci nhbmından hareketle 
(Zonıuldak, İnebolu, Ayancık, 
Samıun, Ünye, Ordu, Gir•ua, 
Trabıon, Rize Mıpawri n Ho
pa) ya arimet ve avdette Vak· 
fıkebir SOrmene Ye CiBreleye 
utrayarılc ••det edecektir. 

Yük Ye yolcu için Sirkeci· 
de Vezir iskeleıi ıelcak No.61 
ıcent.ıına Mlracaal Tel : 
21037. 

----... na••• -
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5İt-JEKLERİN 
i~i 

. 
S i NEKLERiN ba~tıca lş1,hastatık1ann lnt1ta· 

rına vasıta olmaktır. Bunu n dellll, alnek
Verln çok old üğu yer de t ifo'nun fazlalatması
j[fır. Nite kim havaları n soğuması, y ani sinek•' 
teri n ölmesll e t ifo d ahi za il olu r. Sinekler. 
t i fodan m aada b i r çok tehl lkell• hastalıklar~ 
cfah l bulattırırtar. Sinekleri çabuk ve kolayca. 
f)Jdü rmenin çaresi, Fl it püskürtünüz. · .. ~ 

Fli t, sinek, s ivrisinek, pire, karınca, guve, 
\ahtakurusu gibi haşaratı ve bunların tohum
larını imha eder. Hataratı öldürür fakat insan
lara aelA zararı yoktur. Kullanılması kolaydır. 
Leke yapmaz. Fllt'I diğer hatarat imha edici 
eczala r la t efvl ' etmeyin iz. Siyah kuf&klı sarı 
tenekeler üzerinde asker.markasını isteyiniz~ 

FLiT PD_SKDRTCJNCJ~ 

• 

ı;1ı11 lltıfalanlıl tım/11 ilmik maJıatl/ı Fllt. µ 11111 matıırll t1111tıl1riı satıtmattad11;. 
Umumi Deposu: J. BERT '' Ş0REKASI iıtanbul ·Galata Voyvoda Han 

JG HAKiKi ~' HAKiKi . sf Ü g~ ~ RADiUM J RADiUM 
.. ... 

tıl 

EMSAhSiZ 
TIRASır. 

BIÇAul 

f~RADiUM~ 
~O O Oı? 
ıt HAllS ISVEÇ ÇELl~I 7J l 

Halis Jsveç çeliğinden gayet ihtimamla imal ve fenni mikros· 

kopla kontrol edildiğinden rekabet kabul etmez derecede metin 

ve diğer bıçaklara nisbeten ehvendir. Bir tecrübe kafidir. Şahsi 
menfaatiniz için her yerde arayinız. 

Istanbul erkek Jisesi müdürlüğünden: 
Lisemizde (1) mezuniyet imtihanlarına bir eylülden. itibaren başlanacak· 

t Program mektept<?n öğrenilecektir. (2) ikmal ımtihanlarına 12 ey. 

l~~I·" b lanacaktır. P rogram mektepte asılmıştır. (3) Bir eylülden 10 ey-
u oe aş ·· 1 · k · t t d 'di · lüle kadar cumartesi, salı, perşembe gu~ erı B) ı . ec ı muamelesı yapı-

lacaktır. Bu müddet içerisinde bü~ün eskı ta.ıdcbentınl kbeaykdını tecdit ettir
mesi lazımdır. (4) 10 eylülden itıbaren yenı en a e ·ayt ve kabulüne 

başlanacaktır. (1 91) 

Maarif vekaletinden 
1 _ 1931 Bütçe kanunu mucibince bu sene lise ve Orta 
,..,: 1 ni leyli talebe alınmıyacakbr. 

meınep ere mecca • fı 1 
2 M il. mektep!erinin birincı sın• na a ınacak talebenin 

- ua ım 'h" d 1 . 
Ü b k · tihanları l·Eyliil·931 tarı ın e mua hm mekt~pleri 

m sa a a ım 1 • d ıı· k 
1 

·ı~ ti de muallim mektep erın e ve mua ım me tepleri 
o an vı ilye er 1 d 
b 1 

· ı·yetlerde de Orta mektep er e yapılacakhr. 
u unmıyan vı a . • ·ı 

· t"h gı'receklerın aşagıda g6sten en ıartJarı haiz 3- ım ı ana 
bulunmaları llıımdır. 

A) Tü k" e Cümhuriyeti vatandaşı olmak: 

B 12 
r ıy d kUçilk ve 16 dan büyük olmamak. 

) yaşın an k 
C) ilk mektep tastiknamesini haiı olma . 
O) Uzvi kusurları buJunmamak, sari ve mUzmin hastalıklar• 

dan Salim olmak. . .. 
_ 4 Bu şeraiti haiz bulunanlar namzet kaydedılmek uzere 

27-8·931 perşembe at.:ıamına kadar muallim mektepleri ve 
muallim mektebi o)mıyan viJayetldrde marrif müdürlüklerine 

mürecaat etmelidirler. . 
5- Muallim mekteplerinin diğer sınıflarına girmek ıstıy.e~lerin 

· t"h 1 uaJlim mekteplerinde yapılacaktır. Bu gıbılerin 
ım ı an arı m . ıı· kt J • •• 
d • d d • ya girmek istediklerı mua ım me ep erıne mu-

ogru an ogru 
1 

• • d 
dürJüklerine müracaat etme.en ıcap e er. 

6- Yuk da bildirdiği veçhile imtihanlar mekteplerde yapı-
arı 1 d - ·ı ıı· 

J • d · t 'd )arın dog· rudan doğruya veka ete egı , mua ım 
acagın an ıs ı a • _ 
kt 1 · ı M 'f müdürlüklerine verilmesi ve vekalete gon-

e ep erı e aarı . . - k 
d ·ı k · t'd ı ra bu ilanla cevap verılmış oldugundan vu u 
erı ece ıs ı a a - · · 1 • l 

bulacak müracaatlara ayrıca cevap verilmiyecegı ı an o u· 

Dur. {1741) 

Büyük Rlnıanca---... 
Türkçe Lilgat 
Muharriri Ragıp Rlfkı Bey 

Bir senedenberi allka ile beklenilen bu muazzam eser çıktı. 
Alman lisanında mevcut ilmt, fenni, aakeri, bütün ııblabları bu liıgatta bulabilirsiniz. 50.000dcn 
fazla kelimeyi muhtevidir. Aynca nihayetinde Almanca gayrikıyasi fiiJlerin bir cetveli mevcuttur. 

Nefiı ıurette ciltli olduğu halde fiatı 8,50 liradır. 

~--------- Natfriı KANAAT Kütüphanesi ---··-----"" 

'=••4 Şafak çayının taklidinden 90 
Sakınınız 

Bilha~ıa Şafak Yazısına ve Alameti Farikaya 

'-~ .......... ~ .. ~~~.:. .• .::CJ=: ...... 

~~---••• Saraçhıinebaıtnda Münir Pap konaklannda •••••••• 

L1:1;ı~:~::ı HA YRiYE LiSELERi Ana-ilk 
orta-ilse 

Tekmll sınıfları mevcuttur. Kayda başlenmı,hr. Tedrisat TUricçe, Fransızca ve lnglllzcedlr. 
Talebe sabah evlerinden mektebin otomoblllerlle ehnır ve akşam ayni vasıta ile 

evlerine 11tinderlllr. Her gUn 10 dan 18 ya kadar mUraceet edilebilir. Tel fon: 20530 

ın. ~ K .• ! ·~· Kocaeli vilayeti daimi 
uçuk ilanları encümeninden: 

•Her rGu • _ Satıl k "•tl'OlaııaT Adapazarı-Hendek yolunun muhtelif mevkiinde vllcude gcti· 
L" 1 hane - rilecek şose tamirah esasiy~si 39478 liralık keşfi mucibince 2-eylül 
nuzguncuk Mün' ~a mahallesi b .. Ü t 15 'h ı · 

Azizbc\' sokaıı. d ırpa,I k da ça11am a gun saa te ı a e edılmek üzere kapalı zan usulile 
J 6 .n a iki bö ü ·te on o • k k T · 

f:vkal Adc nezareti' üsmirc,,·i mllna asaya onmuştur. alıp olanların ehliyeti fenniye vesikası 
• • • .. 

1 cşcarı m J T' t d k t 'k · · • ha'·~ ıkı donüm bahçeli Dr. Hakkı ıc~re o ası ayı vesı ası .ve yüzd~ yedı buçuk nıspetınde 
Beyın 16 numaralı hanesi ucuz fiatla temınah muvakkate makbuzıle teklıf mektuplannı münakasa 
saulık ve kiralı ktır. lçindckilere mü- kanunundaki tarifat dairesinde mezkür tarihte Kocaeli vilayeti 
raca at. ( ı:; 11 ) d • A .. • l • t • • .. k · · 1 · aımı encumenıne verme en ve şar namesmı gorme ıstiyen erın 

Satıhk hane - Şehzade başında 
Çukurçcşme yanında Taşhan arkasında 
Mırmaraya nczarctIJ 9 numaralı be~ oda 
·e milştcmtlltlı nıüceddct k4rgir '-ıtıanc 

satılıktır. lçindckilcre müracaat. (1539) 

Devren aatthk lokanta 
Sirkecinin en işlek yerinde bir lo

kanta devren atıhktır. 
Sirkecide Orhaniye caddesinde 24 

numaralı (Sonbahar) lokantasında M. 
Naci Beye müracaat. 

ıı~.~~ ıı~ıı ~~ıııaı ııııı 
lstanbul DetterdarhGından: 
Kiralık arazi Baltalimanında 

KOçükdere Dstünde krokisi mu-

cebince 30 dönilm al'azi 3 sene 

müddetle kiraya verilecektir. Se

nelik kirası 60 lira, kiralamak 

açık arttırma 9 eylül 931 çar

şamba günü saat 15 te Dtfter
darlıkta (M-931·129)-17~ 

lstaı:-bul Dttfterdarhıındanı 
Kıralık bahçe: Sillhtaraja 

çiftliği mUştemilltından Alibey 
köyü önündeki sebze bahçesi 3 
sene müddetle kiraya verilecek
tir. Senelik kirası 125 lira, kira
lamak açık arUırma 6 eyltll 931 
pazar günü saat 15 le Defter· 
darlıkta. (M-931-127)1884 

lstaubol Defterdarhıındenı 
Kiralık dükkan No. 417. 427, 

T opane Mektebaltı, senelik ki
rası 96 lira, kiralamak açık art· 
hrma 10 eylul 931 perşembe 
gllnU saat 15 te Defterdar'ıkta 

(M-124)-1883 

Şitlide 

Kiralık-Satılık Ev 
Şişli Osman Bey, Ahmet Bey 
sokağında 70 numaralı ev 
hem kiralık hem de satılıktır. 
-8 oda, hamam, küçük bir bah
çesi vardır. Uç katlıdır. Gez· 
mek için her zaman Şi~li ha
laskirgazi caddesi 259 numa· 

raya geliniz. 

~ahibi: Mehmet A ım, umumi 
neşriyat müdürü: R~fik Ahmet 

\'AKIT l\latbaaaı 

Kocaeli başmühendisliğine ruUracaatlar1. (1574) 

~-· Usktldar. Amerikan Kız Lisesi •-... 
~ M f ' t • .. ~"ı~ .... 11 . . . 1-b .. .. l •:t K rl U'Rl eK ep eyıu un ıncı perşem e gunu açı acag ı ayıt ve J 

kabul için ağustosun 28inci cuma gününden ilfbaren salı ve 
cuma srDnleri müdilriyetine müracaat edilmelidir. 

Dahiliye vekaletinden 
Vekaletçe tap ve neşredilmelıte olan "idare., me('muasının 

on ayhğının tab'ı ve sairesi 8·8·931 den 29·8·931 tarihine kadar 
pazarhlda münakasaya konulmuştur. Talip olanlann şeraitini 
anlamak ve münakasaya iıtirak eylemek için Ankarada Dahiliye 
vekiletinde mllteıekkil mllbayaat komisyonuna müraca11tları il~n 
olunur. (1477) 

GÜZELLİK 

Umumun Nazara Takdirini Celbeder 

D İKKATU h•u f6ıfet, ıneıl• 
7atluinW ararııt ve fakaı 

•nurlatınızı da züirt U rae ldH 
•ır ath nanrdır . 

laranıı'1 n çlirOmli1 llqler, •I· 
~~ açu açnıaı pze ça,.,.r ." 
fıntffDM · ~ .. larııtca, tiiulllGinlı, 

11lıhat '' ıudeliniı, ajııııııdı to~ 
111111 111il7enlaroı ınllcrolıuıı tahtt 
lehdidindıdir , 

Onlu, adi dif ınacunlınnı mtf• 
dan elıurlar • SıQlım •• beyaı 
•i,lerlı lıuneUi dit ıllerıne malik 
tl1111ıu11 çarnl ; bDtD11 ıaDhlilı aQız 

ınllırtplarını ölduren b!r dil mıce. 
nunuıı ıstimahdır . 

KOIJllOS. di1lerı .. dif ılleriııı 
tatilin lcab eder ıuretıı t mlzler. 
lu ııhlıl ' ' muzadı ıaafliln ılış 
111acunıı ıoıu alınır alınmaı muat
tar bir lıCpDlı halını inlılli~ n blltDn 
dit ıralırırıa nOfuz eder ~ynl 

nnuında di~leri sarartan we d ı' 
ıllerirıı çurilten milyonlarca mık· 
ropları ınıden itlaf eder 

Slıın il• ııı ,ıerlnlıt• •ıhı btru n 
daha ••rlı• 111111\lnı ı•tu ı tııyorH•ıı 
llolynos hllınal •Clııl ı O. ıun ıutında 
lırtıım t6rnüıl11lı. 

iJllUll dtpM• : 1. FARACİ Yeııl Volto han, lstanbul 



LlNCO.LN· Fords_pl\ 

AIRCRAFT 

Bir buçuk tonluk Ford kamyonunun vasi mikyasta 
muhtelif işlerde görnıekte olduğu fevkalade hizınet 

1bu kamyonların kuvvetli ve ne kadar şayanı itinıat 
olduklarına bir deJildlr. 

Ford kamyonundan beklenen her türlü hiz•nette1 Ç~~ 

il!ş•11f!sı _ ın untazam ~ve sopd~r,_ece. ik~i~adidiı\ 

q ~ tonluk bir Ford kamyonunun size gösterilınesjni 
lütfen en yakın Ford acentasından isteyiniz. 


