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Adliye Haberleri 1 Bir firar J Darülfünunda 1 Tayyare bayramı 
Haydutlar Kıralı Dört mghkQm ,, •• taneden ... ı ________ --- Gu··nu··n M R it B Hez1rhklara hararetle devam 

kaçm19lar uammer aş • edlllror 
Muhtırası Yeni matbuat kanunu muce· 

blnco ilk dava açlldı 
Bakırköy emrazı asabiye has· ~o DUn An karara gitti, izahat " ağu tos zafer ,.e tayyare hayra. 

tanesinde evvelki gün bokaör verecek mını parlak hir surette tes'it için tayya ...._ _ _ -----------..! 
Kemal, Demirci Hüseyin Ali ve Darülfünun emini Muammer Rn!'.İf re cemiyeti lstnnbul şubesinde hazır- Takvim - Pazıırıcsi 24 Ağustos 8 "Akşam,, gazetesi aleyhine 

müddeiumumilikçe yeni bir dava 
açılmış ve evrak, muhakeme için 
lıtanbul ikinci ceza mahkemesi
ne Yerilmiıtir. 

katil Ömer isminde dört mah· bey dünkii trenle Ankarava ,ı:? i tmistir. lıklarn faaliyetle devam edilmekted ir. inci ay 1931, senenin ~nlcrl: geçen 236 
kOm firar etmiştir. JJariilfüııun ntilderrislerinfn yeni ~aaş Hnyr.am günü ta:·ynre cemiyetia!n !.-alan gilnlcr- 129. 9 RehiülAhir 1350. 

Tedavi edilmek Uzere basta• ~ereceJeri hakkında Maarif ,·ekii leti ıtc rozetle.rı halk~ dagıtılRcnk, Takı.i rn GUne!-Doğ'uşu 5.18. Batışı. 18,59 
neye nakledilmiş olan bu mah· ı1ahat verecektir hahçesınde, ~arayburnu gazino unda. Namaz vakitleri- Sabah: 3,46: 

Bu dava, yeni matbuat kanu
nu mucebince açılan ilk davadır. 
Ve gazetenin umumi nqriyat 
mUdOrli Enis Tahsin B. aleyhine 
açılmııtır. Dava mevzuunu teıkiJ 
eden yazı, gazetenin 21 ağustoı 
tarihli nüshasmda çıkan "Hay· 
dutlar kıralı,. isminde bir yazı
dır. Bu yazı, yeni matbuat ka· 
nununun 17 inci maddesine mü -
nafi neşriyat mahiyetinde görül· 
mOştUr. Bu madde de, şöyledir: 

kOmlar gardiyanların dalgınlığın· Ali tahsili ol~adığı icin ba reme gö- G.lilhane parkında, Kız kules i. Sua- Üğlc· 12.17: ikindi 16.02:-Akşam. 1 8.56~ 
d • .f d • re sınıfı beşinci derecey~ tenzil edilen dıye \'e Caddebostanr bahçe ,.e plajl:- \'ar:-ı 2037 imsak· 3,28 

an ıatı a e etmııler ve pence· edebiyat fnkfiltesi müderri :ııılerlnden rında tanare cemiyeti menfaatine mü. • 
reden ip sarkıtarak kaçmışlardır. Köprülü zade l<' uat be ... · dün Maarif ve- samereler ,.e eğlenceler yapılacal\tır. H 
F. ·ı d K ) H kA ~ 30 ğ ava - Dünkü hararcı ıazamrı 28 
ırarı er en ema 1 üıeyin, ve ·ııletine istida ile müracaat ederek di· a usto sabahı Beyazıt meydanında 

Ali yakalanmıştır. Ömer bak- Yam~ karannın haksız ,.e gayri kanuni ya~ııa.cak geçit resmine tayyare c~mi- ıasgırn 19 derece. Bugün rüt~lr mu· 
kında, Validei Hidivinin sarayını oldugunu, kararın düzeltilmesin i is- yetı bir tayyare t im_ali ile iştirak ede- ta\'a SJI poyraz, hava ekseriyetle açıktır. 
soyduktan sonra Horhor cadde- temiştir. Muammer Rasit bey bu mc- cek ,.e bu tayyaredeki kü~ük hanın•lur * 

~e hakkında da aynca :.,·ckaleti te"'·ir t~rafından halka muhtelif renk ,.e şe Bugün 
sinde kendisiai yakalamak istiyen· d ...ı .t · kılle d •Ab 'k T e eCıt:'I\ ır. r e K rı nameler atılacaktır. onlanblar - Tayyare şubel eri 
bir yolcunun 6lllmUne sebebiyet Ayni gün sn t 16 d y ·ık · · a a eşı ·oy tar· rcııılcrının ı~tirakılc bugi.ın Tanarc cemi· 
verdiğinden dolayı milddeiumu- Vilayette: yare meydanında, ls tanbal hallnı.ın yetinde bir toplantı yapılacak ,.e 30 
milikçe idam talebi istenmİftİ. Dul ve yetimler 'kıymetli teberruatlle satın alınmıs O• Ağustos bayramı proğramı etrafında gö· 
Ömerin izi bulunmuştur. lan üç tayyaremize merasimi mnhs~sa rüşülccektir. 
Mahkumların firarına meydan Maa, YOklamaları çertamba ile (Beyoğlu), (Üsküdar) ,.e (Adalar) Muhakemeler - " Allo! Allo!., 

"'Türk ve ecnebi milelliflerin 
ilmi ve edebi ve felsefi eserleri 
müstesna olmak üzere halkın 
ahllki duygularına dokunabilen 
hakiki veya muhil surette hay
dutluk, hırsızlık veya diğer cina· 
yetlerin icrasına veya bunları 

yapanların hayat ve hareketle· 
rine imt isale heves uyandırabi
lecek mahiyetteki matbuaların 
neşri memnudur. Bu memnuiyete 
muhalif hareket edenler, bir se· 
neye kadar hapis ve 200 liraya 
kadar ağır para cezasile ceza
landırılır. Tekerrür halinde bu 
cezalar iki misli olarak verilir.,, 

akttamı biti r isimleri takılacaktır. Bu merasimde 
veren gardiyanlar hakkında tah- E yo t ve "Bıldırcın,, gazetelerinin muhakemesi 

ytam, Eramj) 'fe Mütekaidi- ayyare cemiyeti, Beyoflu, Üsküdar [Saat on dörtte, lıirinci eczada]. 

Adlire veznesindeki açık 
Adliye vemesinde müfettişler 

tarafından yapılan teftişat neti· 
ceı:nde on iki ~in küsur liralık 
bir açık görülmllş, veznedar Ce
lil bey, ikinci milstantiklikçe 

tevkif edilmiştir. istintak dairesi 
tıdık ile ah cf erinlestirmek tedir. 

Maarifte: 

MuaJllnı mektebi 
Bu sene ne kadar talebe 

ehnacak 
Dünkü sabah gazetelerinden 

bazılara bu sene fstanbul mual 
lim mekteb:nde talebe kadrosu· 
nun dolmuş olması dolayısiJe ta· 
lebe alınamıyacağından bahse· 

diyorlardı. 
Halbu ki dün bu hususta Er-

kek muallim mektebi müdüril 
Saff el bey bize şu izahah ver· 

di: 

"Bu haber c!oğru değildir. Bu 
ıene mektebimizin birinci sı· 
Dlfma 30 ilk mektep mezunu 
aLnacaktır. Ancak 1 inci sınıfa 
kabul edilecek olan bu, 30 ilk 
mektep mezunu talebenin, 20 ıi 
lstanbul, 3 n Bolu, 4 ü Kocaeli 
3 O de Zonguldak vilayetlerin

den olacaktır. 
Ayni zamanda kadronun dol

nıuş olması henliz mevzuu bahis 
değildir. Ancak talipler fazla 
olduğu takdirde tabiatiJe bir mil· 
ıabaka imtihanı açılacaktır. Di· 
ğer taraftan kayıt muamelesine 
salı günü akşamına kadar de~ 
vam edilecektir.,, 

kikat yapılmaktadır. nin eylül yoklamaları rar•amba ve Adalar halkı namına birer hitabe 

k 
T "' irat edilecektir. Bu merasimin niha'-·e Nişanlanma 

Beledi.yede· günü & ıamı bı·tecektı'r. · J 11 · · k"I ti lk' · d · • tinde tayyarelerimiz şehir üzerinde U· arıcıye ye " c ıncı aıre umum 
Surlero llln yapı,brılmıyecak Hususi mUesseseler ye resmi çarak halka tebrik ,.e teşek:kümamelcr müdürü Sm•er Cemal Beyin kerimesi 
Surların bazı yerlerine ve sokaklarda dairelerde Ücretle müstahdem atacaktır. Mera imde deniz muzikası Fahire H. ile Edirne orman mühendisi 

memnu yerlere Han yapıştırıldığı yapı bulunan eytam ilcret aldıklan latif havalar çalacak, hazıruna his- Tevfik Beyin oğlu Ankara ı;u komisyonu 
lan şi.kAyetten nnlaşılmrş. kaymakam· taktirde maa§larınm nısfı kesi· killi , pasta ve Jimonata ikram edile- Azasından mühendis Eşref B. nişanlın· 
lıklara emir Yerilerek bu halin önüne l k l cektir. Bu merası'm ve ihzarat ha"1 ın mışlardır. Her iki tarafa sonsu~ saadetler 

ece ' maaşa müstahdem olduk· """ geçilmesi bildirilmiştir. ) da cröruş" uı ek ü b .. dilcri7-arı taktirde maaşlan tamam • m zere ugun (paz:ırtc-
* Radyo 

Beledlye ve vergll•r katedilecektir. si saat on yedide Cağaloğlundaki vılii· 
Bazı vergilerin indirilmesi üzerine yet tayyare şubesi merkezinde kazn ve 

belediyenin bu vergilerden alacağı O· Hususi müesseselerde ücretle nahiye şubeJeri reislerinin iştira' He 
lan hisseleri de azalmı§tır. Bu yüzden çal.şan mütekaitlerden iıe biç bir içtima aktedilecektlr. 
belediye bütçesi muvazenesini kaybet. tevkifat yapılmıyacaktır. 
mişti. Daimi encümen bir müddetten . B_lr içtima 
beri belediyenin bütçesini yeni nokSln· V al M b dd 1 u 1 in, vali muavini tara göre te\•zine çalışıyordu. Bu me. F ı 
sai ikmal edilm4ıtir. Yakında Dahili· az 

1 
ve polis ınUdürü Ali Rıza 

ye ,·ekı\letine gönderilerek tasdik 11t. ~'t~ler dlin akşam vilayette bir 
tiril~ktir. ıçtıma ederek üç buçuk saat 

Plljlar tallmatnameal k~d-~r .• muhtelif işler üzerinde 
Belediye daimi encümeni plaj !ar goruşmuşlerdir. 

için bir talimatname hazırılamıya ka. 
1 rar vermiştir. Bu talimatname anc1k Sütçülük için 
gelecek sene tatbik edilecektir. Karseride bi ld 
Sokaklara moloz yrOllmıyecak . r kurs a~ı ı 

ı . Kayserı, (llu . / b" • 1 nşaat ı·e tamırat esnasrnda sokak- d ) D'i . susı mu ıa ırım z. en - l n \ 'Jfl' t• . d r • lara, kaldırımlara tahta, taı;ı, topr:ık köy · il' ay~ ımız e, Zi?ncıder~ 
yığıldığı belediyece yapılan tetkikler· Jer· ~~a 1~ ınektebinde köy mua11im· 
den anlaşılmış, bu gibi malzemenin t 

1 ı;;n b~r sütçülük kursu açılmış. 
mutlaka ya civardaki arsalara veya ~· erasunle açılan kursta ,·ali Fu· 
halkın geJip geçmiyeceği ,.c etrafı çev. : .: maarif müdürü Hulusi Beyler ve 
rilmiş yerlere istif edilmesi kaymakam. ıger ''İlayet erıkıinı hazır bulunmuş 
Jdilnrn emredilmiştir. !ardır. Kursun açılmasını maarif ve 

k~leti tensip etmiş ,.e muallimliğine 
hükumet hesabına lsviçrede tahsil e
de~ Ziya Bey tayin edi1miştir. Kursa 
e~lı kadar köy muaUirni iştirak etmiş. 

Ticaret Ofisinde : 

Tiftik sahaları 
Tefti' programı görU~UldU tır • . Kurs vali Fuat Beyin bir nut
Memleketimizin yiin ve tiftik saha. ku 11~ açılmıştır. Fuat Bey nutkunda, 

larını gezmek üzere memleketimiıe ge- mnarıf \'ekaletiniıı, çok mühim bir i
lecek olan Bradfordolyej tiftik ve nekçi1ik mıntakası olan Kayı;eride 
yün ticaret ve sanayi erbabının seya- b~ kursu açmasından dolayı bütün 
hat programı ofisi idare komitesinin vı~flyet namına, vekalete te~ekkür et 
cumartesi günkü içtimamda görüşül. ~ış ve bilahare sütçülüğün, bilhnssa 
müştür. İdare komitesi, bu seyahatin zıraat sanayiinin memlekette ne ka 
her taraf için faydalı ' 'e seyahat ede· d~r ehemmiyet ,·erilmesi icap eden 
cek olanların alak-asını uyandıracak bır. şey olduğunu izah ederek mualJim 
mahiyette olabilmesi için tiftik tüccar len bu \'atani ,·nzifeyi ifaya davet 
ve ihracatçılanmızın da bu hususta re,> etmiştir. Fuat Beyin nutku muallim 
ve nıüta)ealarının alrnmasıııı muvafıi< ler t.~rafından alkışlarla karşılanmış 
;örmüş ve bl!nlnrı çuşamha ~ünü ofis Ye rnuteakiben kürsüye·maarif müdürü 
merkezinde bir toplantıya davet etrni- HulQsi \'e köy muallim mektebi mü· 
ye karar vermiştir. düril Murat neyler gelerek onlar da 

Fındık mah IU bu kurs~n rn~um "~ ehemmiyetinden 
SU bahsetmışlerdır. En sonı·a, mua1Jim 

Bir sened~ nekadar ihraç ettik? Ziy~ Bey ha~ıı·una .. de.z:sin mukadde-
Gireson tı~aret odasından ofise •. e- mesı olmak üzere sut çul üğün tarihin 

]en maltlmata göre bu mıntakadan ;te· den Ye .menşeinden bahseden ilk der· 
çen sene 15 ağustostan bu sene 15 ağus 6•1 ''erm.ış, b~ suretle merasime niha· 
tosa kadar muhtelif e<:nebi memleket- ~et verılmlştır. Kurs on gün devam 
ıere 4,105,000 lira kıymetinde 6,918,000 e~~cek ~·c on g.ün sonra, \'ilayetln 
kilo iç fındık ihraç edilmiştir. dıger koy muallımleri iştirak edecek· 

Yerli mallar 
Sergi 8bUrgUn kapanacak 

Üçüncü Yerli mallar sergisini 
on iki glinde ikiyüı onaltı bin 
kişi ziyaret etmiıtir. Sergi öbür 
gün kapanacakbr. 

Dün iran sefiri ve ailesile se· 

faret crkinı paviyonlan ayn ayrı 
gezmişler, gordükleri intizamdan 
dolayı ıergi hey• eti tertibiyesini 
tebrik etmiılerdir. 

Serginin bilhassa alqamları 
çok kalababk olması yüzünden 
birçok anneler çocuklannı kay· 
betmekte, bulunan çocuklar hey
eti tertibiye odasına alınmakta· 
dır. 

Bu esnada aergi radyosu: 
- AlJol Allo! Hanımef endıler 

Çocuğunu kaybeden valideler 
sergi heyetine mliracaat etsin 
diye ilanlar yapmaktadır. 

Bu suretle çocuklar anneleri
ne teslim edilmektedir. 

2,000,000 köle azat 
edilecek! 

Habeşistandan verilen malu· 
mata g<Sre Habcı imparatoru, 
memleketinde bulunan 2 milyon 
k(;leyi aut etmiye karar Ter· 
miştir. Habeşistan imparatoru 
bunu ingilterenin Habeş sefirine 
gönderdiği bir mektup ile bil
dirmiş bulunuyor. 

Mektup şöyle başlamaktadır: 
"Yuda kabilesinin galip ars· 

lanı Allahın güzidesi \'e Habeş 
kırallar Kıralı imparator Ha· 
ile Selaseden kölelik aleyhtar· 
lığı cemiyeti riyasetine:,, 

lstanbul - Saat 18 den 19 a kidır 
gramofon plAklan neşriyatı 19,30 dan 
20,30 a kadar birinci J.ıısım alaturka sar,. 
Hafız Ahmet B. iştirakilc, Anadolu Ajansı 
habcıleri 20,30 dan 21,30 a kadar orkestrı 
2 1,30 dan 22,30 a kadar ikinci kısım Sa7-
Emel CclAI H. ve Zeki Bey iştirakile. 
Borsa haberleri. 
,. 
Vakıt:Abone şartlar.: 

1 3 b 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Haricte - 800 1450 2700 

İllın sartlar1mız: 

Resmi 1 Hususi 
Satın JO Kş. 12,50 K ş. 
Snntimı 20 .. 25 

KUçUk il An şartlarımız: 

l 2 3 
so 50 65 

4 
75 

J-10 Defalı k 
100 Kuruş 

A - Abonclcrimızin her üç aylı 
ğı jçto bir defa meccancndir 

B - 4 satın geçen ildnlann fazla 
aun için 5 kuruş .zammolunur 

] Polis Haberleri 

Bir kaza 
lstanbul vilayeti seyyar tabip· 

)erinden Mustafa Hamdi B. dün 
Hadımköyünde bir kaza geçir
miş tir. Mustafa Hamdi B. Ha· 
dımköyünde gezerken cadde fi. 
zerinde Muhtar Nedim efendinin 
kahvesi önündeki S metre de· 
rinii!indekı çukura düşmüı, sol 
ayagı ehemmiyetli surette zede· 
lenmiş ve bazı yerleri hafifçe 
yaralanmışhr. 

Halka konferan• 
DarUlfünun ilahiyat !akilJtesi 

tarafından halka mahsus umumi 
konferanslar tertip edilmiştir. Bu 
konferanslar 3 eylülden 22 teş· 
rinievvele kadar her perşembe 
•ktamı saat 17 de beyazıtta 
Oarntfilnun binasında Hlhiyat 
1•kUltesi dershanelerinde verile
cek, arzu edenler gelebilecek
lerdir. 

İhracat yapılan memleketlerin •1a- tir. 
şmda Almanya, Itnlya n İngiltere Bilhassa Kayseri muhitinde, kur 
gelmektedir. Fransa dördüncü derece- sun burada açılması büyük bir mem· 
de kalmaktadır. nuniyeti mucip olmuştur. Hele Fuat 

Gireson borsasında yeni mahsul Ü· Bey gibi, ilmi. fenni se,·er, onun sa-

İmparator daha sonra kendi
sinin köle ticaretini menettiğioi 
ve geri kalan iki milyon köleyi 
aıat edeceğini haber vermekte, 
sonra hizmetçilerin , işçilerin , 
rençperlerin ahvalini ıslaha ça
hşacağını vaadeylemektedir. 

Akaararda tifo 
. Aksaray civarında iki evde 
tıfo va'aaı glSrülmUş evler tecrit 
~ilerek mecburi aşı tatbikine 
baılanmııtır. 

zerlne muamele başlamıştır. liklerini azami surette himaye eder 
bir \'alinin hu işle yakından nlflkadar 
olması itibarile, kursa ,·erilen ehemmi 
yet boşa gitmiyecek ve vekaletin 
istihdaf etmiş olduğu gaye derhal ta· 
hakkuk etmiş olacaktır. 

Şevki 8. 
Müesaesab aıhhıye muhssip 

mes'ulü Şevki B. Mağniıa def-
terdarhğına tayin edilmiştir. 

B. K. komitesi 
Balkan konferansı komitesi 

dDn öğleden sonra toplanarak 
konferansta konuşulacak meae-
leler hakkında hazırlanmakta o
lan raporu tetkike devam etmiı-

tir. 

Kavun ihracat. 
Ofisin teş,·ik ,.e teşebbü ile kavun 

ihracatına teşebhü eden tücca rlar te. 
masta bulundukları mahreç memlelrn~ 
tüccarlarından müsait c~mplar almak· 
tadırlar. Çarşamba glinü bir tüccarımız 
Btrline bir ,·agon kavun ile bir ton k~

dar ıaz.e ü:ıüm gönderecektir. j 

Kald1r1lan resimler 

Romanya hilkümeti neırettiği 
bir kararname ile bam ve itlen· 
miı yllnde alınmakta olan ibra· 
cat resmini ilga etbği gibi her 

nevi taze ve tudu balık ihracı 
hakkındaki memnuiyeti de kal· 
dırrmıhr. Bu balıklardan ihracat 
reami de alınmıyacaktır. 



. 4 - VAKiT 24 Ağustos 1931 ==:;;::~~~~~~~:;;:::;;::~~~~~~~:;;::~~======================= 
1 Harici Haberler • 0 • ·o·· •.:,.,L·,,,. ı· ;.. Ş :-1· \.. . .. 8 . .. . . ~ . ,. . . . . .. ..... ' - · . a··u· .. z ·::_:E .. L 

___ · .:-... : " r - · • ••• : " - •" ,. :: 1 

Kanımızı emenler ! 
Cehennemi andıran gecelerden biri

sinde müthiş bir tahta kurusu hücı.ı...,.,u 
na uğradığı anlaşılan Hüseyin Rahmi 
Bey üstadımız, can acısile tath bir 
makale yazmış. 

Yeni matbuat kanununda tahta ku* 
rusu ve emsaline kalemle tecavüz me
necli1rnemiş olduğundan bu yazr dün 
kü Yakıtta çıktı. 

Bu makale oldukça yeni hikmetler. 
le dolu. Mesehl, baştarafta bir vecize 
var: 

"Bollanmanın sonu darlanmaktır.,, 
Bu kaide her zaman ve her şeye 

kabili tatbik midir ve kelime "Darlan-
ma,, mı. yoksa ''Yoksa daralma,, mı
drr, şüpheliyim, fakat vecize hoş. .. 

Daha aşağıda: 
"'Mulıterem diyorum; lakin ihtiyar

lamadı ki,, 
Cümleleri de var. An1aşılryor ki üs 

tad~ız muhterem olmak için ihtiy:n-
larnanın lüzumuna kaildirler. · 

1\1. Kostiyeden naklettiği bir frk
ra ile bir Fransız jeneraline besli bir· 
kaç tahta kurusu yutturan üstat, hu 
iştihaaver hikayeden sonra söz sırnsı
nr pireye getirerek: 

"Haşarat teşrifatmda pireyi ikinci 
getiriyorum.,. 

• [V•k>tJm «ITıkası Hz. JSA 
No.; 24 İngiliz kralı Londraya 

dönmiye mecbur oldu 

Nakleden: 

8mer Rıza 

Makdonalt kabinesinin istif ası ihtimali 
günden güne kuvvetleniyor 

• • 

İsa nasıl bir adamdı ? 
Josefüse göre: Isa uzun ytlzltı,uzun burunlu, 
kısa boylu kan bur, saçı seyrek, rengi koyu 

kaşı bitişik bir adamdı Londra, 22 (A.A.) - Kral, yamı sabah saat 8 de Euston istasyonuna 
muvasalat edecektir. l\füşarinülevh doğruca saraya gidecektir. Kral, y.-ıl· 
nızdrr. • ' Josefüs İsayı şu şekilde tasvir edi- zat kendisi utandıncı bir harekette 

Londra, 22 (A.A.) _ Bugün ortaya çıkarılan birçok dedikodular ve ~rıı· yor:.. . . bulunmamakla beraber lıer şeyi sözle 
lın Londraya avdet haberi kabine:u .. , istifaya karar verdiği şayiasını dogur- . ~u sır~larda sihirbazlık (1) kuv- rile hazırlamrştı". ilah,, 
muştur. vetını haız ve kendisine a !sanın bu şekilde olduğunu an1a-

Alınan haberlere göre hükumet biiyle bir karar vermemiştir. Bununla dam deme~ . caizse (2) bir adam mak için uzağa gitmeğe hacet yoktur. 
beraber kabine azasından bazılarının istifaya taraftar bulunduklannda şüp- zuhur etmışti. Bazı grekler (3) Bunun için yukarıya koyduğumuz fo 
heye mahal yoktur. Kralın Jskoçyadan J,ondraya dönmesi vaziyetin seyir ona bir _Ha?ın ?ğludur ( 4) diyorlardı. toğrafa dikkat etmek kafidir. Bu a
ve inkişafı ile çok daha yakından alaI\adar olmak hususundaki şahsi arzu- Fakat tilmızlerı (5) onu hak peygam- damlarm ellerinde taşıdıkları eski sis· 
sundan ileri gelmiştir. M. Mak Donald bütün gün kral ile muhabere et- b~r. ta~ı!orla~~1:. Bu adamın ölü!eı·~ tem çakmaklc tüfekleri atarak elle 
miş ve kendisine vaziyet hakkında maH'imat vermiştir. dmlttıgı ve butun hastalıklarr geçırdı rine birer mızrak ile yay veriniz. O za. 

Londra, 22 (A.A.} - Mali vaziyctindüzeltilmesine ait plan hakkında 1\1. ği iddi~ olun?~c~du (G) Onun fitreti man bu uzun burunlu, kısa boylu, sey 
M:ak Donaldın fırkalar liderleri ve tredünyonlar kongresi ile yapbğı mü- ve şeklı beşerı ıdt, (7) . rek sakalh adamlar, bize lsaya mua-

zakereler henüz hiç bir netice vermemiştir. Dazr gazeteler bir hiikGmet Çünkü kendisi basıt görüniışlü sır, ve lsamn mensup olduğu Rc
buhranı çrkmasl ihtimalinden bahsetmektedir. Ekks - le - Bende bulun- bir adamdı. Yaşı olgundu. D~risinin habitleri gösterirler. Çünkü bütün ta 
makta olan l\I. Baldvin alelacele Lımdraya dönmüştür. Kabine yarın sabah rengi koyu idi. (8) Boyu kı~ ~di .. (9) rihi ve içtimai mülahazalar lsanm 
tekrar toplanacaktır. Üç ar~rndı (10) kamburlu ıdı. tl1) bunlara mensup olduğunu ispat edi-

Londra, 22 (A.A.) - Kabine saat 14,30 da tekrar toplanmıştır. Yüzü uzundu. (12) Uzunca .. ~~runl~ yor. 
Evening Neus gazetesinin verd•ği bir habere gö~e lskoçyada Balmor:ıl i~i: (~3) Kaşları burnu~on ust~nde bı (Josefüs) un tasvirini yeniden ih· 

da bulunmakta olan kral yarın Lon<lraya dönecektır. ~ ~.ışırdı. (l~) ~kadar kı onu g~renler ya ederek karilerimize arzetmiş bulu-
nu gazete l\f, Mak Donaldm buhrana bir çare bulamadıgı ve muhafaz;ı.. urkerlerdı. (fa) Saçı seyrektı. (16) nuyoruz. Bu tasvir ile !sanın an'anevi 

karlar ile liberallerden mürekkep birKoalisyon hükumetine mevkiini terket Saçlarının ortasında Nasrralılarda 1- tasviri arasındaki fark çok büyüktür. 
mek üzere çekilmek niyetinde bulunduğunu zannetmektedir. det olduğu üzere bir çizgi vardı. (17) lsanın an'ane\1 tasvirleri, onu bir i-

Londra, 22 (A.A.) _ Kralın yarın Londraya döneceğine dair olan hai~er Sakalr tam değildi. (18) deal olarak gösterir. Fakat bu tas~ 
Ve: · l · teyit edilmektedir. Kralın avdeti !n:hrandan ilen g~ mı~tir. Yalnız onun harici görünüşü fev- virlerin tarihi hiçbir kıymeti yoktur. 

"Piıoe mil·<roskopun altında lıortu- Kabine içtimaını saat 13,40 a ka.1· ·· fatil etmiştir. İçtima bittikten so11ra kalbeşerdi. Çünkü hayret verici şey- lsa hakkında yazılan eserlerin. o-
mu ile fi/imsi bir marızara alır.,, M. Tomas şu beyanatta bulunmu~lıır: ler yapardı. Fakat onun aleJ~de nun hayatını tasvir eden romanların 

Diyor. . . . , "Bugünkü işimizi bitirdik. Yann tekrar toplanacağrz.,, şekilde olması dolayrsile ona melek biri de lsanın portresini çizemem.iştir. 
Pire gibi atik bir atletı ikincı ge- diyemem. Onun görünmiyen bir Biz de lsanm asıl şek1ini anlamak i-

tirmck bu devirde sürate ve spora hiıı ·· y • f . , _ . 1 iinf bükftıneti aley• kuvvet vasıtasile yaptığı her i~. bir çin uz~n uzadrya çalıştıktan ve bü-

mctsizl!k s.w_ılmaz mı? .. · - [ıı t ·jıı u l1-ttt·~ .ıinde yeni mücadele! söz veya.emirl~r o~uveri~ordu. Bazıla· tün membalan bir araya getirerek 
Sonra, bız en sunturlu ınubalu.~·ı· E 17·"'1 :F . . rr onun ılk şenatçı oldugunu ve onun hepsini taharri ve tahkik ettiktc:n, 

cılarm bile nihayet pireyi deve yaptıi,. 1 
.; All~~abat, 2: (A.A.?, - ~~Ih. kon- ölüler arasından dirildiğini, onun bir bulduğumuz kelimeleri yan yana ge-

larını bilirdilc. Ada pazarında yenı bır gre reı~~ 1\1 •. .1':hru. soyledıgı hır. nı.ı- çok sihirba.zlıklar yaptığını ve insan. tirdikten sonra onun portresini çiz. 
Rahmi bey, pireyi fil yapmak su- k tif ıldı tu.~ta Ilınt hukumetıne karşı yenı hır lan tedavi ettiğini iddia ediyor]ar~ı. meğe imkan buldok. 

retile yepyeni bir rökor kırmış oluycr. OOpera aç mucadele:re. hazır~a~malarını taraftar- Bazıları da onun Allah tarafından gtm Asrrlardanberi İsayı en mükenı-
Mi.irebbiye müellifinin bu yazıdıki Zi i k t•tı d,,,,. imdiye larma tenbıh etmıştır. derildiğini söylemekte idiler. Fakat ken 

1 
en ideal ~kilde tasvir için ni 

. . • d ra oopera ı er an ş s· 1 2" (AA) V 1·· . . d' . b. k h I d . t l ı·f me ve r 
son ciimlelerinden bırısı de şu ur: kadar 30 bin lira ikrazatta ım a, :.. · . - a 11 umumınm ısı ırço . usus ar a şerıa e mu :a ı hayetsiz gayretler vukubulmuş bulu 

"Pfrelcr, bazan kuytu yerlerimizde bulunulmuştur - Mali tefti• Kalkütaya döner dönmez i1k işi Ga!\i!i· h.areket edıyordu. . Ecdadı.mnın ad?- nuyor. Fakat bütün bunlar, bir ta-
çlf t çift lıafiftcrı promenat yaparlar-.,. şat-Hendek köprUsU yapıldı nin kendisine vaki olan mülakat tale· tıne tebaan sebte nayet etmıyordu. Rız kım takvaperverlerin hayalinde do· 

Bu cümleyi okuduktan sonra sinirlı Adapazarı (Hususı muhabirimizden) bini kabul etmek olmuştur. . .. (1) Hiristiyanlar bu kelimeyi lıaz- ğan şeylerdi. Bunlardan birinin de 
okuyuculardan birçoğu - Allah bilir Bundan üç ay evvel burada Ziraat Bombay, 22 (A.A.) - Gandı, valıı U· federek onun yerine .(büyük kuvveti ha tarih ile zerre kadar aHi.kası yoktu. 
ama - her halde pireJenmişlerdir... B nk 'd . d 193 1 muminin kendisini hapsetmemeğe ka- iz) kelimelerini koymuşlardır. !sanın asıl şekli bizim azim zahmet. * a asının ı aresın e numara ı . ld v u ··~ d·~· d ( . . . b .. l . l . d•v· · ::: * rar verrnış o ugun ogren ıgın en, 2) Hııütıya:nlar u cum eyı ıaz· ter ihtiyarı ile yukarıya çız ıgımız şe 

bir zirai kredi kooperatifi açılmış ve · l"- k k Ak ve Nedim misakın mer'i olacağım beyan etn ·iş- fetmişlerdir. kildir. Bunu ispat eden de i:lİl pe ço 
şam CI faaliyete başlanııştr. t:r. (3) Bu kelimenin yerine (tilmizleri) tur. Sen Pol !sayı ten hasebile tanı-

Nedime heykel dikilmesine itiraz e- f d d · b' 1. 
. .1 11 S d Köylü tara m an erın ır a a- Valii umumi Gandiye telgraf r,~ ''. kelimesi konmuştur. mak istemezse de Tertulyan onun ta-den edene. Bu yesıle ı e zava ı aa a- . .. ' • · . · (Allah r. • I 

. . . • .. . ka ile karşılanan bu krymetlı muesse- rek talep ettiği mülakatı kabul eylc:dı- (4) Bunun yenne m yegunc nımadığını tanıtmak ıster ve sanın 
bat saırının edebı mevkıı de sarsılryr,ı. ~l ) k ı· z · ü ~ d·ı i ti 

:. .. senin son günlerdeki faaliyeti mem- ,-;.iı i bildirmistir Bu !i:arar, simdiki og u ·e ıme erı ave e ı m ş r. şekil ı'tibarile çirkin bir adanı oldu-
H k N d. · dikilın ~· takarrur '"' · :. • 'j (5) B k l' l · ( kl ) .. 

er es e 1 ıın 1'e h. d eb:sıl b·ı· nuniyetle karşılanmaktadrr. Mües- çrkmazm sonu gelmiç olduğunu ve b:n. u e ıme er yerıne gre er ğunu kaydeder, ondan sonra İsanın o. 
olunan heyke i a ey ın e u una ı ır- ~ kelimesi konmuştur d v 
d. sesenin şimdiye kadar temin ettiği netice M. Gandinin yuvarlak masa (

6
) B .. l • i (ke dı'si ··ın. lüm esnasında oku ugu rne2muru na 

ı. . . k d v. . ı. l u cum e yer ne n o zt . l b' i 
b 1 1 d ortak 150 yi mütecavizdir Taahhüt konferaı.sma ıştıra e ecegını taı:m l . d. ·ıt· d ) ··mı . k t klile bunları mu anp sanın ır • Yalnrz bir kişi u unmama ıy ı: · · erı ırı ıyor u cu esı onmuş ur. • . 

"Akşamcı,, halbuki dünkü Akşamda edilen sermaye miktarı ise 32000 li- ne müsait bulunmaktadır. (7) Bunlarm yerine Allaha benzi· tirafı telakki eder: 
. f d .............................................................. • u.oLO kelimi!lcri Utive fJ• (Bitmedi) O da aleyhtar hır yazı yazdı. radan azla ır. kt d' yen ınsan ve tuıı 

me e ır tl .. l l z • rr 11.. rr v • .. kadar 100 • lunmuştur. Bu sure e cum e §U ra ı ---------------
J ,O.Dw. J.q.ue Üç aydanberı bu gune Adapazar. Hendek arasında Jnşa almıştır: "Onun fitreti ildlıl., ve şekli .. ------------

------------ ortagva 30 bin lira ikrazatta bu1uııul- d' 0 t 1 v d • . kl' 'd" 1 ZAY•LER .. sküdar - Haydarpaşa . e ılmekte olan 8 me re uzun ugun a- Allalıa benzıyen ınsan şe . ı ı ı. 
D muştur. ikraz edılen paranın vadesi ki köprünün inşası ikmal edilmiştir. (8). Bunun yerine (sıhhatten kızu. '-G-a-la_t_a_i_lb-al~a~t-g-u=--m-r-::ü-:ğ~ü~n-:-den 

Tek hat, çifte tahvil ediliyor azami altı asgari bir senedir. Ziya Velıbi ran bir renkte idi) kelimeleri lwnmu~ 228l0 B. No. 2-12-929 tarihli 
Üsküdar tramvayları şirketi, üskü· Bundan başka gayri mahdut mes • •• •• tur. eşyayı zatiyeme ait 593 lira 31 

<rar _Haydarpaşa. hattınr çift lıatta uliyetli olarak ve buraya pek yakrn Bir ıntikam yuzunden (9) Bunun yerine (orta boylu, kuruşluk makbuzu zayi ettim. 
cevirmiye karar vermiştir. Şirket hu mesafede bulunan ve birçok köylerle iki kişi Öldü yüksekçe) tabirleri konmuştur. Bir suretini alacağımdan hilkmü 

jşi kendi arne1elerine yaptıracaktır. teması olan (Akyazı) nahiyesinde Zonguldak hususi. muhabirimizden: (10) Jose~~un tarifine görkek~!'Jar· olmadıg-ı ilan olunur. 
Ü .. il d h tt · .. · · lt şınların lıerbırı 18 pustu deme ı sa-

skudar ay arpaşa a mm şım (Akyazı koy kooperatıfı) namı a ın- G h ft şembe günü Kerıin bo 
135 

t' 'di.. Hiristiuanlar Lusi Ciokko 
dilik Kadıköyüne temdidinden vazge- d 27r.: 1 k.. k atili iktr- eçen a a per . - nın yu s~ ım ı .. . §3l2]6N I b ·ı 1 _ 

A • a <> numara 1 oy ooper bur k" .. d Çam koprü baŞT~da bu kısa boylulugu lıoş gormıyerck <>- o. ı eyanname ı e s çilmistir. Bunun da yegane sebebı A • • b t un oyun e, · _ . .. _.. k . 
~ . . .. . sat vekaletınden tasdtk ve ura no er- Ak . k . . den Mazı oğlu Yu- nun altı kadern oldugunu kaydetnnş· tanbul ithalat gümrugunden çe mış 

Haydarpaşa şiI~ndtferhattı uzerm1e •v• . . te~ek pınaı arıyesm . k I 2921 
. d ş· k t ik. . 1 tt lıgınce tescıl edılerek resmen .., • suf xt .. k" ünden muhtar Mus- lerdır. olduğumuz V.A.M. mar a 1 -geçıt olmaması xr. ır e ıneı ıa m .. .. . . 

1 
, v eyuz oy ld -

/ 
• 

· kında başhyacaktır. Jn. kul ederek kuşat merasımı yapı mış- tafa Buzunköyünden Hacı Recep o- (11) lsamn kambur 0 ~~unu .ıo~ 25 sandık eşyaya aıt makbuzu 
ınşasına ya • ·· · kU' u r bu tabırı tahfıf ı ' · 
ı::aat hazırlrklarına bas1anmıştır. tır. ğullarından Mustafa Efendiler pusuya g?rmıy.en ısec e ' id') de . l d zayi etmiş olduğumuzdan yenı 
~ • , , .. .. .. .. 1 1 çın (Bıraz kamburca ı mış er r. - E k. · · h"k 

* • * . . . duşurulerek mavzerle yara a~mış a~- (12) Hristiyanlar bunu da talırif e- bir suret alacagız. s ısının u -
" Bıldırcın " Dört aydan beri nahiye daıres.ını dır. Yusuf ve Mustafa Efendıler hır derek (yüzü vakurdu. Güzeldi) demiş mü yoktur. (1573) 

Dün muvakkaten tatil edildi ve bir buçuk aydan beri de Beledıye saat ara ile ölmüşlerdir. Mustafa E- lerdir. O. B. Sisliyan A. Simony:ı.n 
"Bıldırcın,, mizah gazetesi dün mu. ile polis dairesini teftiş etmekte olan fendi diz kapaklarından yaralıdır. Ve (13) /sanın uzun burunlu ()iması , LUks telgraf kağıtları 

·rnkkaten tatil edilmiştir. :Müddeiu- maliye müfettişlerinden Halil Hilmi tedavi altına alınmıştır. Etraftan ye- da lıoşa gitmediğinden uzun burunlu Tebriklerinizin süslü zarif Uada ya-
mumilikçe polis vasltasile bu hususta Beyle mülkiye müfettişlerinden Ferzi tişen jandarmalar Mustafa ~fen~inin yerine (yakışıklı) kelimesi konmuştur. zılarak muhatabınıza verilmesini ~üphesiz 
alfürndarlara tebligat yapılmıştır. B b d b. k .. 1 t T!=ı ifadesini almışlar, birkaç şliphelı şa· (14) Kaşlann korkunç bir surette istersiniz. 

. 1 h' d h ey un an ır aç gun -evve er ı:. . d d • . . b • l k l 
"Bıldırcın,, gazetesı a ey ın e mu · . . . . ah' hıs tevkif edilerek hadisenın hu u u bıtnıesı yerıne un.arın ya nız aTCt <J - Telgraf memuruna bu arzunuzu bil-
. 1 d 1 b ·· teh· daırelerını genısleterek (Akyazc) n ı . . . .. B k d"l d ~ ·· l · t• telıf zaman ar a açı mrş azı mus . .. "" . . ıçınde cereyan ettıgı artma s~v c ı . ugu soy enmış ır. dirmeniz kAfidir. Lüks telgraf kAatlan 

cen n~şriyat davaları vardrr. Bunlar· yesıne ve koylerıne gıderek bazr tef· . 1 d. (15) Bu tabir kdmüen tağyir olun h 
1 

fh d b 
1 mış er ır. er te gra ane e u unur. 

dan bir Jusrnı heni.iz rüyet edilmekte- tişlerde bulunduklarını hatta iki ki- B t üdd iumumiliği meseleye muş, onun yerine (kendisini görenler ---------------
ar ın m e l ') ·ı , t· .•••••.••..•••.•••.. , B 'kt c···················ı dir. şiye de işten el rektirdiklerini işit. . . F .11 h .. hellı' onu sever erdı denı rmş ır. :::=:::::::::::::::: e~ı aş ::::::::::::::::::: ~ vaz'ryet etmıştır. a ı er en uz . .. . =::................. ,,. ................ ::: 

Bartın da a t yarışları tim. Tahkikat evrakları cümhuriyet değildir. Maarnafih Mazı oğlu Yusuf t (Ih6J Bu,nudnkyerın~ sdaçl~d~ı ksıvöızrlccı~ m~ D .. k •. ş y· urdu m 
··dd · · · ·ı · ~· .,.,.. l. . .. v •• ı ve am ın ı rengın e ı ı, :::. :::. 

k ak T f :1 • B . mu eıurnumısıne verı mışı.ır. ıua ıye Efendinin altı sene evvel bır dugunde . . . :::: •••• Dartında ayın am ev 1A eyın .. . . . . . . . . . . v .. • ılave edümiştır. :m mi 
him'Itletile yakında at yarrşJarr icra e- mufdtışı Hılmı Bey teftışlerını bıtı yara1adıgı bir şahıstan şuphe, ve bu cı 07) Buraya şu sözler ilave edilmi!;' :m d !fü 
dilecektir. rerek Istanbula hareket etmiştir. nayetin bir intikam olmasr zannedil- tir. (Alnı, pürüzsüz, çizgisizdi). HH Talebe kaydına başla ı mı 

Yarışlar, (Tay, sürat, tahammül Mülkiye müfettişi Fevzi Beyin da- mektedir. Gözleri, kırmızı mai idi. Ağzı flÜ- !füfüfü!!) Akaretler No. 62 Cmfü'füfü 
koşuları) ndan mürekkep olacaktır. ha bir müddet burada kalacağı söylen Emin zeldi.) 

(18) "Sakalı tamdı. Saçının renrıln· A vrupadan avdet 
Hayriye Liseleri Müdürlüğünden : 

Maarif vekaletinin emri mucibince lise ve orta kısım bakalorya ikmal imtihanları mektebimizde 

ıcra edileceğinden ikmali olan talebelerimizin 1 Eylül sabahı saat 8de mektepte hazır bulunmaları 
ilan olunur. 

de idi ve ortasından ayrılırdı. Kolları A vrupadaki seyahatinden avdet e-
ve elleri zarifti. Parmaklan orta idi. den doktor Barbonth dün Vienna ,.
Tip itibarile annesinden farksızdı.,, söz purile şehrimize gelmiştir. Bugündell 
leri Uave edilmiş_tir. itibaı-en hastalarım kabule başlzy,or. 










