
t Buglhı kil aaymıızda 

Mizah sayıfasi 
- s Jnd 11yıfınmda -

Evlenme karan ve· 
rildikten sonra ... 

Ustat Hallt Zir• Berin hab .... 
larında bGgUn okuyunuz 

- 4 Oncil sayıfamızda -

14üncü Yd •Sayu4894 idare yeri: lıtaııbul, Ankara c& Yakıt Yurdu S A L 1 25 Ağustos (8 inci ay) 1931 Telefon: (idare) 2.4370 - (Yan işleri) 2.4371 Sayısı 5 K'Dl'llf 

H. Vekiliıniz Yarın Cenevreye Hareket Ediyof'.' 
Büyük taarruz nasıl K.,.!~~·:~:!'p,.... Kadınlar arasında yeni 

•ra•ında tebeddUl•t raplldı 

b 1 t ? Ankara, 2' (Telefon) - Dahlltye b• e• ı•k a~ am. ıc 1 e kadroewada Ye.Diden bazı tebeddfiller ır ır } 
~ X yapılml§trr. Bunların bir kmrum bil- M J k h b• k d } b• k } •• Büyu .. k zafer nasıl kazanılmışh? dirtyorum: ese sa i ı a ın anınız ır u up 

Daday kanna.kamJığma Çapal&çur 

Y d itib "V kaymakamı Ali Zamir Gtlmflt Hacı tesisine karar Verdiler 
arın an aren akıt,, siltunlarında kaymakamlıima Dad~rdaa Akif, s~ ı 

Türkün büyük kurtuluşunu ve ıııüş- ziyaret etmek üzere esaslı bir tetk!k azfye AY8ıleıktan Rtlftü, Tosya-
taldl türk cUmhuriyetinin kurtulu~· .nıı yazısım yarından itibaren derce başl ya Gebzeden Adil, Çemipezete 1\a
temin eden ve Anadolu istiklal harlı:- yacağız. Başmuharririmiz Mehmet zi.miyeden Halit, Ilgına Çeşmeden Ta
nin hüsnü haterncsi oJan büyük z:.ıfer, Asrm bey tarafından yazılan (Büyü 14t, Göynüğe Tavşanlıdan Ali, Cöy
bundan 8 yıl evet bugünlerde hazırlan- Taarruz nasıl hazırlandı, büyük zııfer nükten Tavşanlıya Osın-1l Nuri, Tire
mrştır. O büyük günlerin heyecanı- nası•I kazanıldı?) Unvanlı yazıyı ka boluya KemaJiyeden Mehmet Tevfik, 
nı bugünkü gibi taptaze duyarken ka- terimiz yarınki sayımızda lezzet ve a. Ay~cığa Çerketten Nuri, Çal kua
rilerimizle birlikte bu şerefli maziyi laka i!e okumağa başhyacaklardır. sma Şlğrr kaymakamı Hasan Ha)'rl, 

,_ _____________________ .,,,.... __ ___.._~Bilecik mektupÇulufuna Çulun mek-

Başveklimiz ile 
Hariciye vekiimiz 

Diin Yalovaya gittiler -
Tevfik RDştU B. selfr-

lerl kabul etti 
--- -

BaıvekiJimiz ismet paşa Hz. 
dün öğle üzeri, Hariciye vekili
miz Tevfik Rüştü bey de dün 
akıam Yalovaya gitmiılerdir. 

Seflrlerln ziyareti 
Tevfik Rüştil bey dün öyle

den sonra Y eniköydeki köşkün
de ba11 sefirlerin ziyaretlerini 
kabul etmiıtir. Tevfik RüştO be
yi eneli İtalyan sefiri Baron 
Aloizi ve Alman sefiri Her Na-
dolni ziyaret etmit bundan son
ra saat Oç buçukta Macar sefiri 
M. Tabi ziyaret ederek yarım 
aaat kadar g6rU1mD1Hlr. Saat 
dartte de Rn• sefiri Soriç Yol· 
dat Y enikö gelmit ve bir sa
atten fazla T evfık Rüıtü beyin 

İngiltere de 
Kabine dün 

istifa etti 
Fakat yeni kabineyi rln• Mister 

Makdonald tefkll ed6cek 

tupçu vekill Şeret, Sivas mektup(U
Juğuna Haraç kaYmılramt Aziz, Kon
ya mektupçulufuna Gfimtlfhaa ka'!'m'l 

kamr Ahmet, Çankırı mektapçulutHa 
Bofazlıyan kannakamı Şemi beyler 
tayin edHmftlerdlr. 

Balkan konferansı 11 
teşrlalevelde 

T eıı ini evelde ıehrimizde top
lanacak olan Balkan konferan-
sının toplanb tarihi l 1 T eırini 
evel olarak teıbit edilmiftir. 
konferana on glbı devam ede
cektir. 

ilk Balkan konferaammn aldığı 
teme1111i karan Dıerine Balkan 
devletlerinin hariciye nazırının da 
teşrini evelin ilk haftasında ıeh
rimizde toplanmalan muhtemel 
g6rülmektedir. 

Rua sporcuları 
şehrimize 

geliyor 
yananda kalmıfbr. ı 

Hariciye yekiJimiz yann Ya- 23 ki.iden mUrekkep bir ld· 
Jovadan aelecek ve akşamki eks- Başvekilliği hakkındaki rivayetler tahakku manca kafllesl burada 5 

• d cımiyen M. Baldvln 1 
Presle Cenevreye hareket e e- .. gUn ka •caktır 

Londra, ~ .<A.A.) - Hükumet isti- Moakova, 23 (A.A.) - Konsomonya 
cektir. fasını vennıştır. yi\1 buWU T"rkiyeye ··te ecdhen 

Askerı tertı listesi • Milli bir ~ükOmet te~l~n.in ~üşünUI Odesadan ~ar~et etmişti~u Y:tta Sov 
Ankara, 24( Telefon) - ~sken .!er- mekt~ oldugu resmen bıldırıl~ıştir. yet Rusyayı ziyaret eden Türle sporcu- • 

terfi listesi ali tasdike arzedılmek uze- .. Dıg~.r tarafta? _aım~n hı~ habere larına fadei ziyaret ma~dile Türkiye. 
re bugün bir heyet tarafından lstanbu- gore vucude getırılmesı derpış edilen ye giden SovyM sporculan bulunmak-
la götürüldü. (Alt tarah 2 inci sayıfada) tadır. Bunlar Odesa S3llayi müessese-

A 1 ! d ti ı dl leri amele sporcuları olup 23 kişiden 
"Allo! 1 o ,, avası ne ce en ibarett1r. Seyahat ıs gun sureckt1r. 

Bir ay hapis kararı ve
rildi; ceza tecil edildi 

Mtldalaa şahitleri, mecmuanın sahibi ve 
mes'ul mUdDrfl Hasan Rasim Beyin 

ahlAkınm temlzllğtnf anlattılar 

Konsomonya yatı Istanbulda beş gün 
kalacaktır. 

Lelfln11ratta 
Leningrat, 23 (A.A.) - Leningrat 

şQralar reisi Vanof yoldaş bugün 
kafile reisimizi Simoni sarayında ka
bul ederle yarım saat kadar devam e
den samimt bir mUIAkatta bulunmuş
tur. 

Eğe mıntakasında 
Ticaret odaları kongresi 

yarın toplanıyor 

Kulübün mUeaslslerlnden Nebahat H. 
Bundan bir müddet evvel ge

len Amerikalı meslek sahibi ka
dınlar cemiyeti azalan, ıehri
mizde kaldıklan müddet zarfın
da TOrk kadmlarile temas ede
rek cihandaki ve Amerikadaki 
kadın hareket ve cereyanluı 

Ma...,_ '8h1Uerlnd•n Glreson meb'usu Mu• Kazı• Bey 
88r1Dyor: (Köşedeki resim) Hasen Rasim Ser veklll ·~~ Emin 
ilerle birlikte mehkemed• (Yama a uncu ayıflda) 

tzmir, 24 (A.A.) - 26 ağustos 1931 
çarşamba günü saat 15 te başhyac.1k 
olan Ese Jktısadl mıntakası ticaret ve 
san~ odaları kongrelerlle birlikte h 
mir ticaret ve sanayi odası kongresi 1 " mezunlar ı n d a D 

devua edecek&ir • BakiB. ıeçilmiıtit. Oımaıı 8. 

hakkında mal6mat vermiflerdi. 
Bu temas neticesinde ıehrimiz

deki bazı meslek sahibi kadm· 
larımız, sırf meslek sahibi ka· 
dınlanna mahıus olmak Ozere 
bir cemiyet ve kulOp tesisine 

karar vermiılerdir. Bu huauta 
ilk adım ablm11br. Bu cemiyetin 
mOeaaialeri arumda bulunan Kız 
muallim mektebi ikinci mlldllrtl 
Nebahat Hanım dihı bu huauata 
demiftir ki: 

"Yalnız mealek uhibi olan 
hanımlan bir araya toplamak, 
g3rOımek, mllfterek faaliyetler
de bulunmak, okuma ihtiyaam 
temin etmek için bir kulllp tq

kiline teıebbOs ettik. Hazırhklan 
yakın bir zamanda bitirerek fa. 
aliyete geçeceğiz. KulOblha ka
dınıar birliği ile allkuı olmaya· 
caktar. MeaJejf bulunmayan ka· 
dmlar kulllbllmllze giremiyecek· 
lerdir.,, 
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ması kabil olmuştur. Bilirsiniz ki Yu fogllterede kabine ı• stı• hsal devlet 
nanhiar daha ziyade ticaretle uğraşır· dil i tlf ttl ve 
Iar. Bu tilrk cemaati ziraat ile meş- D S 8 e 
gul olarak memleketimiz için her bl Ust taruh 1 inci sayıtada ı Son haftaların (Buğday me. ele· tancı yn bir ecnebidir, )ah~t bir lia· t 
de faydalı olacaklardır ·ıı · h"k · t l\f 1'cf k D td .. ,.,m •• ••• · mı ı u ume · •Ta onn tar.t- si) \'e bunun halli tarzı Türkivede Cls- lata vatanda,.ı. t · 24 (AA) B ü 31 k 

Diğer taraftan Türk iyede muka cı'l t d t k'I ı kt y · k h. • :. zmır, · · - ug n uruş-
b. t 1 k ·il b' ~' ın an eş 1 0 ~naca. rr.. enı a 1

• tihsal) işini baş ıraya geçirmiştir. Hangi yarayı önce dü ünelim: 1 • tan 60 kuru a kadar 963 ÇU\'1ll üzüm ile 
/r ceı;ıa~t 0 d~ra ·~/ z ~nt ru~ m~ t· neye muhafazakarlar ıle lıbe.rnllenl :• Devletin, yalnız buğday değil , alelü-

1 
tihsalde,ki iptidailiğimizi mi, yoksa is- ilk mh.hsul olarak piya~aya arzolunıın 

/~~ket~ e~. un~nı; ~n d na 0 u bazı de,·Jet ada~tarını~. dahıl ol~ca!\·ı mum yapağı, ipek, pamuk, tütün, tiitsal olunan maddeyi dahili ,.e)a lincir de 16 kuruştan 20 kuruşa kadar 
e a e ıne ? en_ mua e c er t>n mem tar~, . M. Daldvın ile dıger fırka ~;der: fındık, deri. üzüm, incir ve daha harici pazarlara arıetmekteki ıarhrlı 1436 u\·al satılmıştır. 

nundur. 'e artrk sulhtan başka arın- Jcrınm bu hususta muYafakat ettıl:ler• 1 ne kadar başlıca i tih alAt ,.e ihracat \'e riftçi emeg·inin kim bilir ... üzdt ka- ç 
u yoktur ·· ı kt d' ~ " · ' Yeni evkaf tayinleri U : rih b h . soy enme e ır. emtiamız \'arsa hunların cihan buhranı çına mnl olan toplama. nakletme n: 

mumı an u ranı meselesıne ge Mlllt kabine fikri bakımmdan olan rnzi\'etlerini toptan ~lirüm t kTt ., Ankara, 24 (Telefon) - Kaysui t'f· 
Jincc iktısatçı olmadığım için buhra· Londra. 24 (A.A.) - (Saat 8,45) Bu,.~ su"mullü bir urettc. tetkik e..-Jeıne!'i · lstiheş 1

1
• a _ımdızkı. 1:'11·.d ' l'kt b kaf başmüdürü e\'kaf emrine alınnu~. ·· u k · f l k . . . ~ " a ımız e ı ıp ı aı ı en n~ ~ . . .. 

nın on ne ~eçme ıç n .ne ~·apı nı~ gün te ekkülü ku\·ntıe muht.:nıel , .e ne tarzda ,.e ne miktarlar dahi· Iıyalım: ~am un evkaf mlidiırlüğüne Erıu :ur.t 
l~ap edeceğı ~~ında kat'ı hır ._ey soy olan milli hükumetin başında hakikate linde istihsallerini arttırmak yahut n .. f . . . . . . e\1.af müdürü Hamdi, Erzurum evkaf 
lıye~em. Şımdıye kadnr bugd~yın en yakın tahminlere göre l\l. Bald\l ıt tahdit eylemek lazımgeleceğinl hu tel· tek t"u mun erıt. ~'.ftç_ı tıp_ı hızd~ .. mc~- müdürlüğüne Gaziayıntap evkaf mil«!U 
aılıgı açlıga sebep olurken lmdı is- bulunacak ve mumaileyh her ü~ fırk-ı- kiki esa tutarak tayin eylemesi 1a. . ~ : d umu~ı :enet 'e teknık s~~ •· rü Talat, ukaf umum müdürlüğü TJ\ 

tihsalatın çokluğu buhran tevlit edi- nrn erkam tarafından milı.aheret g.i- d · ~ e~ı a ar gerıdır. Fakat bunu hoy. kıf ka) di müdürlüğüne e bak mebanii 
· F k t h h ı b · · zım ır. le değil de azami derecede il~Ji . .. .. .. . ;>or. a a er a de u me elcnın rccektır. M". 1 hırak b - d . 1 1 • ' hanl'te muduru Hazım beyler tavın e-

halli için hükumetlerin anlaşma lan Hi- Dün akşam muazzam bir halk kut- B::;ıc: 'buğ~!/yıi ati~:ı~isi ve f~rze~elim. ~ıes.el_a bir Alman yah~t dilmiŞtir. . 
zumuna kanlim 1 • D f St 1 ,_ .,., • · hır fı ansır. çıftçı ı kadar. işte. drğıl L• t t 1 f b ü . 

• • . esı O\'n ng rcette top anara~ . ihracatçı ı olan mt>mleketler Kanc1.da. bu ün yani 1931 de duh· ··~. ,.,rzurum po a Ye e gra a m a ıı 
Buhran l unani::;tanda dahn az hıs· l\lak Donald ve rüfekasile müzakere· . k ... rika . R . d g . . . ' . . ·• geçen ' .. rü de evkaf emrine almmı tır. 

ecrı kted• . . . . ) u arı .nnıe \C us)a ır. rın ıkıncı yarı~ından ıtıbaren hutıu . 5 ~m~r . 
1 ~' Balk .tt'h d <' )e gelen sıya.~t .v~ .malıye alemıne Buğday idrak ederek buğdny bat iktısadiyatı, bu münferit 'çiftçile- Pahahhkla mUcadele yapılacak 

1 • h k:nı~e o; d . ~~ ~·~ a 'mes mensup Z~\ıttın gmşıni ve çrloşını bek· satmak demek bu korkunç rakiplere ri red , .e inkfır etmiştir. Bunlar an- Ankara, 24 (Telefon) - Nafia ve· 
esı 8

H . ın 1
3 

a ~~1.~ 1 ~. d
1
·k. _ lemfşlerdır. . kar'ıiı hem iı:ıtihsal u utünde hem de cak ci,·arında bulundukları ~hır- kaleti Ankaradaki pahalılığı ve bilhas 

- ıç o mazsa onumuz. e ı on ~e- Londra, 23 (AA) - M Baldnn h ·· ı · t k · "b · ı k'J • ı ' ı•' • · • kt l"k i'dd . . A d b . . h ' · · ma sulu P ase e me ıtı an e teş ı et· lere et tereyağı, süt yumurla sa sehze fıatlarrnı tetkık ettırme ;. 
~e ~ ~ ~r~t ı_çın .'·r~p~d a ~ ır a;p kral ile 45 dakika del"am eden b~r mü- ça galip gelmek demektir. satt;rıc;k yüksek bir çiftçilik yaptık- dir. Nafia nkili de pahalılıkla yakın-
'utu~. e ı esı K_me'.cu o ıu::;Pu :d; lakattan sonr~ saat 15,45 t~ Bukıngar:ı Kanada ve yukarı Amerikadu l;rı t~kdirde tutunabilirler. Hububat dan alakadar olmaktadır. 
ne mı)orum. ım \e nası a:rayından mUfarekat etmıştir. b yd . · t'hsali y · · 
bilir? • ug a;> ıs~ ' gcç<m asrın 1 ın.cı )R istihsalJerini, iç pazarlarda plase i.'t- DarUlfUnun emini Ankerada 

Dalk:ın Hliha.clı me.-.ele!'ile mı:-mle- r:•;k• ~dt:~e~I ~r:~·~~:ıc D . rısın~a.n itı~are.n ~Avru~anın Danım~.1:· nıek için dahi, yüksek bir gümrük ta- Ankara, 24 (Telefon) - Darü)fil. 

ketimde ::;ahık başYekillerden M. Papa nald ; 1, raBaldvln• v~ M. Samuel kr:ı k~ hgı:ı be~ :!~~~~·~aaıtç~ ~==~e~:~:·r1) ri~esinin hima):~~ine. m.uht~çtı.rı:11 • nun ~mini ~~u~m?'er Raşit bey b~gün 
nnstasi mesgul olmaktadır. Ilu hu · ta f d .... .ı:.. 1 1 d nı u u a ç f g ç /Jınaenaleyh, munferıt rıftçı tı11Ue. , ~faanf \'ekılını zıyaret ederek mud~r
su ta alfıkadar hükumetler arasında. raAlın nnbsayahrabe!r'~·rı ~ı§ ar. 1ı1~·b. ani bir inki~ a mazhar . _olmuştur. lıer hangi bir zirai istihsalin ilıracatı rislerin bareme göre tesbit olunan ye-

• .. ınan azı a rere gore mı ı ır Buğdayı genı~ sahalar dahıhnde ek· / · . . . 
re mı muzakerat cereyan etmemekle hükQmetin riyasetin· kabul etmesi irin . b 1 . b 1 k ti 't yapı aınaz. nı a) hkları hakkında ızahat verdı. " .. . ı . · mekle ışe aş ınn u meme ·e er, gı . . .. fi ı t 
berabe~ muzakereler~ ~d·apban,ıar- hl utku l\t. Ma.k Donald nezdinde ku\'"\'etli ıs· gide bu mahsul Un gertk istihsaline beH~men 7~1 .. O sleneblık 'bkıtr ınd~ ,' .~k· Gazi çiftllAlnde zlrafet 
m~tlerı ile temas halın e u unma \ a- rarlada bulunulmaktadır. . gerekse ihracına ait olan teşkilatı ge- te~ ". ven mı~ o a~ . u ı ısa ı ıu ·. Ankara, ıı (Tele.~on) - 26 ~iust.'tS 
dn tar.,. Londra 24 (AA) M Mak ı:~ . . k r t•f 'lik d l t ı . mu, bız, muttasıl, zır.ıat bankamızın zafer bayramında Turk gautecıler bıı-. . . 1 . 1 d • • • - • nı;; hır oope a ı çı \"e e\' e u- . . h d 1 M. ·' ennelos teşrınl eve ıç n e nald M. Bald\'in ve M. Samüel kral mayesi sayesinde fevkalflde ileri d." ·ede kulak. kredıl~rı ya ut ev~- 1iği tarafından saat 17 de Gazi çifti ;. 
hrlmızde toplanac~ olan Balkan tarafından kabul edimişlerdir. götürmü ler ,.ekendi standardlnrını tın_ arada hır u~attıgı yardım. krerlı · ğinde malul gaziler şerefine bir ziyafet 

konferansının gayesı ve maksatları .... 1 r m-ıı·s· ··g-1 .. u··., .. n toplar·l . 1 k b 1 tt' . 1 lerıle parçalıyacagımm zannedıyoruz. verilecektir 
•• • • 1 .. azır a ~ ı o ... """ cıhan pazar arına a u e ırmış er· r •• • 

hakkında da şunları soylemıştır: kt I ı· d 1 .. ,. fırkanı 1 · 1. h t 1 'e, tahıı parçalıyamıyoruz, an<'ak ~!!!'!!~~'!!!!!!'!!!!!!~~!!!!'!'!!!!!!~~~'!!!!!!!!!!!t ca · ır. ç ıma an en u,. • dir Ru!;vaYa ge ınce, arp en ene · . . . .. . c: 

- İstikbalde yapılacak şeylere ya. ı ·d 1 • k 1 fi t ki rı müıa·ka • ~ - · k" . b f rk. k Ih kendımızı parçalıyoru7A l\lunferıt Ye ~ha hudur 
ı er erı ra e yap ı a · ki mühim me\' · ıını u ~e e ı ·o oz . . . · • · 

pıJ'lnış nazarile bakmamalıdır. Ortada t ı· . hakk da müzakerede bu b. k t d h k 1 bırkaç kulaç murabbaı tarlasının ıçın- Gazi, eyahatinden döner dönmez: (ko-d M f. . ın ne ıcesı ın • teşkilatile ır n a a ·uV\·et en· . . . h 1 b 1 daha müşkü~Ier yar ır. _. anma ıh ıç· lunacaklardır. Bu mülakat rnziy •lir. dirmis ve kütlevi \"c ucuz istihsal da- de bir ıkı çıft aynn a ça a ıyan: operatif davası) nı, her zamanki doğ. 
timalar, müzakereler her halde fay~a en kafi safhasrnı teşkil edecektir. . :. d'. er iki bUyük müstahstlı yıl· Kendisi sıtmalı, çocukları sıtm:.ılıJ ru görüşü ile ortaya attr. Bu dava, 
Jıdır. Her hal~e ~ulıakkak ?lan hır Dahiliye nazırı l\f. Klinesin i iz. ~asını k ~~dar mU\·affakıyetli bir su· ayağı çarıksız, yırtıktan yaması1., ne oldu? O kadar acil idi ki, şimdiye 
şey varsa 1'lirl<~ye ıle Yunanıstan ara- ıere verilen tahsisatın azaltılması aley- ı;:c~ 11 tml~tir. her tarnfa borçlu ve ancak kuru top- kadar bir (kooperntif~ilik nkaleti) nin 
smda iht:nı ~.1.~ ~e el~ y~ktur.f d hinde bulunan nazırlar arasında oldu- re- eBi: i:e, bir kere, her memle- rak kadar kanaatkar olması sayesin- bile Caalb·fte geçmiş olması J:lzımJr. 

Ayrılı en ur. ıyeyı zıyare 1~ .en ğo haber alınmıştır. Bugünkü buh- ket gibi, cihan buğday istihsali ve ci· de gününü hazin bir surette gün erltn Türkiyeye: bütün i~tihsalatını ra-
~k ~em~un oldugumu tekra_r SO) le- ranın en vahim noktası da bu tahsisa- han buhranı bakımından buğdaycı- çiftçimizi, biz, bu suretle, yani onu kamlarla. tetkık n tesbıt. ede«k "' 
mek ıstenm. Fazla kalamadıgıma çok tın a1.altılması meselesidir. 1 - al ız dahil irin m·ı ,·oksa hem mevcut bir kunet farzedip onu mut- bunları cıhan rakamları ıle karşılaştı· 

U • • B ~ U .. U b' k ıgı Y n · -. · " 
m teessınm. u. e~s. rum ır ·a~ Başvekalet dairesi cinrında kala- dahil heın hariç için mi yapmumıı buııl dişten tırnaktan arttmlmı' kre· racak ~ir (Ko~joktür bürosu) lhı~~-
hafta sonra na~e~ilını~ 1 .. met . Paşa balık bir halk kütlesi bekleşmektedir. lflZlmgeleceğini tayin etmeliyiz. Du- dil erle besleme! emeline kapılarak dır. Nıhayet .u~ .8 Y za.rfında bu. bu-
Hazretleri ' 'e Tevfık Rbştu be) efen- Son dakika • k de korkunç bir istih· kurtarama'-·ız. Hu muasır iktısat g(). ro 100 150 kışılık hır genç ıktı-

• • • d •. x.ı . b"l kt•ğf nu ., apar en • J ' • • 

clıyı .Atına a gorecce> mı 1 me 1 ır. Londra, 24 (A.A.) - M. Mak Do- nl • tekniğine malik rakipler knr!'l· ... 1 . . .h b h anının her. mil· satçılar kadrosu ıle ışe başlamalı. 
ı·r· df\'or . k"I' • ıuşerı ~e cı an ur .. k· · ·kt d" · t ı· 1 <:.. 
a ı e • .,, • nald, re men kabıne teş ·ı ıne memur sında kendi istihsal usulüm üzün ne Jete dikte ettiği öğiitler bakımından Tur 1) eye, t ~sa ı)a ını P an av 

M. Zarifinin sözleri edilmiştir. ' ·azintte olduğunu göıönüne getirme b. . ı·ı n.d Yukarda da SÖ"'· tıracak ,.e bunu hır programa rapte-
1 

'

• • 1 h t • d efakat l\f k n - acı ır l l lZ ır. J d k b" ,_ k'JAt 1• d . enıze osa seya a ın e r ı.l>ndra "4 (AA) _ .M. r a · n- 1• . 
1 

d.Tr. .b. • .. f it ,.
1
.ftr' tı· ece ır K ·ı a. azım rr. 

• , "' • - · · • . . ıyız: e ı..,ım gı ı, eger mun er ~ ~• • . .. . . . . 
e~~en )' unan ~eb ~s~arından ~ı.ert:roıı nnld, !;aat 16,10 da haşn~alet daıreo:;ın· Tiir zavallı miinferit çiftçi. Ya pini Almanya n Fran adaki kadar Türkıye huktlmetının ınh~sarcı ~e 
\ ımn gazctesı sahıbı M. Zanfı de de den çıkarken buhranın hıtam bulrnu; bı·r ,.ı·ft ,,.a 'ıkı· rift ha,·vanı vardır. ..,_k. 

11 
k tı· f ts k nakli,·atcı bir kifayetsiz ve kıfayetsız 

• '" J • "l " muK ·am \'e ·u,·,·e ı nrze c onu " -
mıştlr ki: olduğunu öylt>mi~tir. Nih~vet karasapandan \'azgeçerek pul k . 1 . b"r tıe' le\' İCİ olduğu için zararlı de\•letçUikten, is· 

- ~yahatimizdcn çok memnun ol- luk tedarik edebilmiştir. Elindeki hir anca ıç t•z~r kaı~~ızı~ hı\· . .sO ·da tihsali planlaştıran, organize eden le 

duğumuzu _öylemeğe llizum görmüyo- Bari sergisine gidecek tacirler k d" .. t rlay·ı bu aciz terhizRt ,·c u~su~~ o a~a ~ u e .e ırız. ' istihsale para yatıran bir 111aurlu ile· 
. şehrimizden per,embe gUnU aç onum a ~ giımruk tarıfelerı snnsınde. Her hıın . . ~ . 1 um. . h ket edecekler bir de karısı ve çocukları ile beraber . . . : . . . ri \ ' e karlı de\'letçılığe geçmesı lazım-

ı. Venizelosun ulhpen·arane sıya . ara B . h . d 6 E k _ 1 'J'iirkiyenin hangi gı bır ıhracatımıza ıştırak edebıhnesı· dır 1 ausanne'lı ve inkılapçı lsmrt 
seti Yunanistanda mübadiller de dahıl 1 lıdtalyanınl akrı şl e rıbn e 1 'ly-1 e mktaege ~a gış.ıdre. r eniz gidiniz - nıem ni bekliyeme);z. Almanya ve Fran a Pa~anı~ bir eseri olan türk dnlr:f " . 

. .. ili t f d Q e arı aca o an eyne mı e no sın.ı ı ~ . . _ d .,. . 
olduğu halde bütun m et ara ın an .,. • • k leketin harici mü,·azene~ine, menıleke ya ~anayı emtıusı, yahut dogru nn liğine, biz artık şu meşhur (Mutediı J 

tasvip edilmektedir. şark numune panayırına ışhtıra r . tikrnrınn, memleketin doğruya sermaye ihraç eder memleket- ıfatını yakıştıramıyoruz. 
BOllkan birliği fikri alakadar bütün edecek olan tüccarlarımız azır- bı'~t par.~ ıs a temel Yaıiresi gören fer olduğundan, münferit çiftC'lnin Burhan ıha! 

f d U 't tt l kl 'k l t · olduklann u çe ,.e umranın · r · ..1 • hükumetler tara ın an m snı sure c ı arını ı ma e mıf . • b _1 .. ., t · hs 1 bu hazin vazivette- ihracata iştirakınden sar ınazar ene· N. R. _ Şu cümleyi yazımın h~r 
k~rşılanmış~r. Yalnız Uulgaristan bu dan perşembe günü. şebrımızden d~~ ıc~i~:~ :m;kten t-onra, m~l~sulü- bilirler ,.e onu sadece, ithalat'.~ talı- hangi bir noktasına lfk(.ftırmasını u-
fıkre muanz bulunmaktadır. Bulga- haraket edeceklerdır. . .. d . k d şı·ındi bunu ka· rlı bir didine yarnr bir un ur olarak gornıek- nutnıu•um · 

· 1 b bt • • k d nu ı ra e er. . , ~ • 
ristan teşk11i me\'ZUU bahso an ° r- Ofis, bu panayıra ıştıra e e· surette elden ~ıkarm:ık lazımdır. \ '!r· le iktifn edebilirler. Pakat biz, top· "Cihan toprak j~tih ali, !'anayidıo 
tikten ay~ı k~lma'kl~ m~vcut muahetfe cek olan tüccarlardan arzu eden- gi, tefeci hakkt, tfızım olan istihlilk rak müstahsılımııa, bir ihracat unı-U· olduğu gibi temerküz hart-ketini ta
Jet!n değiştinlmesl ımkanmı elde. ede· lere - sergide dağıtılmak üzere· maddelerinin tedariki gibi miiiıim ru olarak muhtacız. Onu mutlnka, mamlarken n ziraati adeta sana)ileş
ceğini .zannedi)~or ki bu benim fıkrim İtalyanca brojürler hazırlamıştır. dertleri bir tarafa bırakalım. Yalnız. ihracat yapacak kadar ucuz istihtW.1 tirirken. hiz, MJa, ziraatimizde ti 
cc kahıl değildır. .. . _ Tütün inhisarı da sergide teş- idrak olunan mahsulün, satılabil· eden \'e istihsalıitından zerre fedn et- tezgahı usulünü muhafazada taıdhil 

Bulgaristanda. ~a_'J'ur:kıyed~ oldug? hir edilmek üzere her nevi tUt~n me ini düsünelim. l~te hu mah ·ul, miyecck kadar karlı ~atan bir emekçi gösteriyoruz. Makine sanayii n o:. ıın 
gibi mutedil ' 'e ıtılafpe.n·er hır kabı- ve cigarayı ihtiva eden .zengın daima birkaç yüz yahut hirl\aç bin ki· kılmağa mecburuı~ l temerl üz harek~ti nMıl bir 7Jlmanki 
?e .ış ha na ı:~cerse hu ft.kre onlnrın da bi~ ~olek~iyon hazır!ıy~rak ıh~acat lelik par~alnr halinde. zincirleme arn- nuğdayın olduğu gibi, tütiin, el tezgahlarımızı birer birer k~pa~ı i· 
ıstırak edecegınl 7a.nnertıyorum.,, ofısı eııırıne vermıştır. Ofıs b.u 1 cıların yardımı \'e nıiistaho:;ılın kfır µa. fındık. deri, üzüm. incir ve her tiir- se, muasır ziraat inkı!Abı da zıraı ~a-

Evlenenler art.yor koleksiyonu ıergide teıhir dtı- ı yını kemiren zincirle-mc kaıılnç Hi i tihsalatımızın esası hudur. l~ıe- hadaki el teıgfıhlarımır.ı. yani köy. 
Son altı ay zarfında Emin6nil recektir. hisselerile bir toptancının eline 'iı ıl rinde durulacak nokta budur. De,·lc· lümüzü, hirer birer öldürecektir. Teh-

mıntakasmda evlenenler dört yüz ıeoeye nazaran evlenenler bu 1 olur. Burada, türk toprald.~rı~!" in- tin biitün del'letçilik görüşü ,.e d~~·- tike büyük, vakit Jse ~ok dad ı r ... 
çifti tecavüz etmiştir. Geçen sene bir miktar fazlalasmıştır. ı tifa hakkı nihayete erer, çunku top- !etçilik müdahalesini derhal y~acagı __ . _ _ R. A. 

3 

VAKITın Tefrikası : 71 öksüzlere yazık olmaz mı? BeY,~ bir iki lokma yemek yeseniz, f doğruıu çok iyi, yapıyordu. Bay- çık göz bir kadın olan hizmetçi o .-
Şakir Beyle Feridun Bey Mu· dedi, Murat daha ziyade içuse gınlık gecesinden sonra hastayı yal ları adeta azarladı: 

iz lclk radı teselli için artık lakırdı bu- belki rahatsız olur.,, 1 nız bırakmamak farz()lmuştu. Mu· - Ben itten korkmam. Likin 
lam~mağa batlamıtlardı. Hast.a Murat onnn sesindeki aitemilrat b~y ~~lıbımn adamı değildi ; Ha~ızallah bana h~stalık ~cçer:-e 
hak1katen ölmü~ ve aradan hır anlıyamadı: gecenın bırınde hastaya tekrar fe. halım ne olur? Sız o vakıt bana 

Dalları iki hafta geçmİ§ bulunsaydı, onla- - Ah beni.m teyzeciğim .. A· nalık gelecek ol~raa ~damcağ171n bakar mııınız?? Kendiniz belki 
rın da belki merhume ve öksiiz- nam da, aensin babam da .. dün·I hali haraptı. Hız~~tçı. kadına ~e- mikrop geçer diye miıafir gitmiyor 
ler hakkında söylenilecek bir fi. yada senden baıka kimsem kalma lince, o h":y~a~ gıbı hır mahlOk· ıunuz, bana günah değil .mi? 

YAZAN kirleri olurdu. Fakat timdilik dı. tu. Onun ıçın ınsanlardan ziyndt: Küçük hanımlar bu cevaba ktı· 
RE.ŞAT NUR i ne deseler çiğ düşecekti. Maamafih Ben artık yaşamasam da olur ... hayvanların kanununa tabi olar: k dılar. Fakat fazla bir fey söyliyc· 
Kızılcık dalları 1 Murat, gittikçe dili ağırlatarak, Allah benim ömrümü sana ver~in, yaşıyor, ortalık kararırken uyu· mediler. Doğru söze ne denir? 
Mutaaarnf şimdi daha başka monoloğuna devam ediyordu: senibaşımızdan eksik etmesin ..... ,. yup şafak sökerken uyanıyordu. Maamafih büyük hanımın bir· 

§eylerden bahse başlamı§h: - Farzı muhal olarak bir ~ıiıı diye ağlıya ağlıya büyük hamnır .. ~üyü~ hanım hastanın gece bek çok mü9külleri gibi bu mütkülünü 
- Ben ne yapacağım? diyor· evlensem bile bu fedakarlığı ı1rf öpmeğe ba~ladı. çılığı Yazı fesini evvela Karamur· de neticede yine Karamürselli ı:it 

du, bu kadıncağız giderse be- çocuklarım için yapacağım... Feridun bey Muradı evine gö· selli sütneneye vermek istedi. f ;ı. nene halletti: 
nim iki yavrucuğuma kim baka- Bundan sonra benim için karı da türdüğü zaman saat biri geçiyordu. kat kadın: "1li.hi hammefendid· - Gülsümü göndeririz... Kız 
cak? Evin halini biliyorsunuz. Al· evlatlarım, para da .. Ah ben yı· lV ğim. Ben de senin gibi ihtiyar bir zaten (Ebcet) gibi evde ne ö!iiye 
lah ömür versin teyze hanım ol- kılmış göç.mü§ bir adamım.. Yaz bitiyordu. Büyük hanımm kadınım. Vücudüm öyle şeylere da· yarar ne diriye.. Varsın hasta o· 
masa pislikten koleraya tutula-' Nadide hanım artık dayanam tahmini üzere havaların serinle- yanır mı? Öyle sevap yerinde dur· luncıya kadar Murat beyin evint'e 
cağız .. Bana "yine evlenirsin,, t.li- dı: "E bu oğlan adamakıllı sapıt- meğe ba,laması hastayı bir paı:ça sun.,. eledi ve somurttu. otursun ... 
yorlar .. Gül üstüne gül koklamak mağa baıladı. Artık bu kadarı canlandırmıf, ona iki üç haftalık Küçük hanımlar ev işlerini :ıra - Hasta oluncıya kadar nıı? 
bana yakışır mı? .. Benim tekrar ev- da olmaz,, diye nefretle ayağa son bir iyilik devresi geçirtmişti. larında taksim ederek orta hizmet· O nasıl söz sütnine. Sen ne kadar 
lenmem o merhumenin ruhunu ta· kalktı. Açık balkon kapısına kol· Nadide hanım Murad ve kıırı- çisini göndermeyi teklif ettiler. katı kalpli oldun. 
zip etmez .mi? öyle değil mi bira· larını gerip durarak; "Feridun ama karşı akrabalık vazifeı~ni. ! Fakat Serez muhacirlerinden a· (BltmMll) 
d~r? bevnime bir kursun cekıem o 



" Allo! Allo! ,, davası neticelendi 

Bir ay hapis kararı ve
rildi; ceza tecil edildi 

Mildafaa şahitleri, mecmuanın sahibi ve 
mes'ul mttdUrU Hasan Rasim Beyin 

ahlAkının temizliğini anlattılar 
fstanbul birinci ve ikinci ceza mah· tasrih olunmuştur. (Açık) resim ve 

kemeleriınde dün bazı neşriyat davala- yazılardan dolayı takibat yaprlaca~~
rtıun rüyetine devam edilmiştir. na dair bir şey yoktur. Bu ikisi ar4. 

Bunlardan, neşriyatını tatil etmiş smdaki fark, barizdir. San'at ve i li'lı 
olan haftalıık (Allo ! Allo l) gazetesi mevzulannda bir şeyi izah için açıklı\, 
aJt>-yhindeki davada, evvela gautenin çıplaıklrk, hazan zaruri bir hal ma!ti
sahfl>i ve mes'ul müdürü Ha.ı;;an Rasim yetini alır. Hatta ilim ve san'at bahsin· 
beyin müdafaa şahitleri dinleniln1i:r terinde, başlı başına müstehcen o-
tfr, lan bir şey bile müstehcen sayılamaz. 

Şahitlerden darülfünun ruhiya.t mii Bu bahislerde müstehcenliğin yeri yok· 
deniwi Mustafa ~kip bey, Hasan Ra- tur. Kanun, (müstehcen ve hayasız· 
sim be}in ahlakına c;ok itimadı olduğu. ca) tabirHe iffet ve ismete taarruz'ma 

30 Ağustos 
bayramı için --. 

--

-

ı .. 

nu, kendisinden müs tehcen bir hareket hiyetinde olan yazı ve resimleri lcastet- içtimada bulunanlardan bir grup 
sadır olanuyacağını söylemiş, Hasan miştir. insan, haddi zatıında çıplak o- Tayyare cemiyeti kaza ve na· 
Rasim beyin vekili İrfan Emin bey, ay Jarak yaratTıtımış en yüksek hilkat ese- biye reisleri dün tayyare cemi
rıca neşrolunan ve ilmi bir yazr ile a- ridir. Böyle ta.bil bir duruş halinde, yeti merkezinde iki saat süren 
1ılkadar olan resmin mahiyeti hakkın· müstehcenlik arandamaz. bir içtima vapmışlardır. Bu top• 
da bu şahidin mütaleası alınmaMnı is- lrfan Emin bey, yeni matbuat ka- ) d 
temiştir. Mahkeme, ehli vukufa ha nunundan da bir nebze bahsederek, bun anma a 30 Ağustos tayyare 
vale talebi eveJce reddolunduğu ka}di- da mm ve .san'at eserrerinln müskhcen bayramı günü yapılacak olan 
le, bu talebi kabul etmemiştir. olmadığı kaydedilmekle beraber, neşir müsamereler, Uç istanbul tayya• 

Şibin Karahisar meb'usu Vasfi Ha- mahallerine de işaret olunduğunu, lıu resinin tevsirn merasimi, rozet 
şıt bey, şöyle demiştir: resmin de herkesin okuyabileceği yu. tevzii ınes'eleleri görüşülmüştilr. 

_ Hasan Rasim bey, gayet temiz, mi bir gazetede değil, haftahk bir ga- Dumluplnar merasimi için 
iffetli, dürüst, nezihtir. Kendiı,inln zetede çıktığını zikretmiş, müteakiben 30 Ağustosta Dumlupinard 
ahlakına \ :e terbiyesine tam ve sar.sıl· temyiz mahkemesinin açık neşriyat b a 
maz bir itimadım vardır. Uzun zanı a11· hakkındaki iştihadmı biı,kaç misalle meç ul asker abidesinde yapıla• 
danberi tanırını. En ufak bir mübHJclt anlatmış, müstehcen neşriyat kayclile cak olan merasim programım 
srzlrğrnr bile görmedim. da,•a açlhp da beraetle neticelenin ba- hazırlamakta olan komisyon dün 

Gireson meh'usu Musa Kazım bey, zı me,·zularr huiasa ederek, temyizin ali.kadar makama istanbuldan 
Hasan Rasim beyden ahlaka münafi bu gibi iddialarla mahkemeye ,.-eri~en gidecek hey'etler için iki vagon 
hiç bir hareket sudur etmiyeceğini, h!.; neşri,·atm neresi ah taka mugayir, ne. tahsis edild. w • • b" . · t' 

• • • .. d' w' · • 't d·r.· · " ı~ım rldırm1ş ır. 

Mekteplerde 
kayt ve kabul şartları 

YUkaek mUhendis mektebi 
Yazılma muamelesi, Ağustosun 

sonuna kadar sürecektir. Bu 
mektebe yirmi üç yaşından bü
yük olmıyan ve liseyi bitirenler 
kabul edilirler. Türk cebaası ol
mak ıarttır. 

Talipler muayyen mil tlrı geç
tiği . takdirde ( Hesap, Hendese, 
Cebır, Tiirkce) den bir müaa. 
baka imtihanına tabi tutulurJar. 

Yazılabilmek için nüfus kağıdı, 
Jise . şahadetname veya tasdikna. 
mesı, 3 fotoğrafi, hüsnühal va-
rakası, ~ıbhat ve aşı raporJarile 
mektep ıdaresine müracaat edil· 
melidir. Yazılan talebelerden is
tiy~nl~r imtihan vermek şartıle 
2 ıncı sınıfa girebilecekleri gibi 
D~riilfün?n mezunu olan ve yabut 
Alı tahsıl gördüklerini ispat 
edenler de imtihanla 3 veya 4 
üncü smıflara kabul edilirler. 

1 Darülfünunda ı 
:::.--~--

K U p r tt l U zade Fuat 8. 
Maarif veklletln~ gönderdll)i 
istidada nel6rd6n bahsetti? 

Baremin ağustostan itibaren 
tatbiki dolayısile Darülflinun 

Günün 
Muhtırası 

---
Takvim - Salı 25 Ağusto~ 8 

inci tı\ 1931. senenin )!;Ünleri. geçen 237 
kafan günler- T ~8. 10 RebiülAhir 1350. 
Sen sümum ~ünlerinin sonu. 

GUne!f-DO~"UŞU S,19. Batışı 18.5~ 
Namaz vakitleri- Sabah :1.46. 

Üğle: 12,16: ikindi I~Akşam. 18,55 
Yatsı 20.:lS im~ak· il.30 

• 
Hava - Dünkü hararet ıazamll 28 

ıaı-gari) J'l derece Hnı!lln rüzı;Ar mutedtl 
poyraz, hava ek~criyet1e açık tı r. 

• 
Bugün 

Gelenler - Jtidenler - Tetkik 
ve recebhu mak~a<lıle \vrııpa seyah:ıtine 
~iden Cerrahpaşa hastanesi Bakteriyolo~u 
Or. Fechi B. şchıimize dönmüs.ür 

~ Bir müddcttenberi ~ehrimizdc bulu· 
nan posta 'e telgral umum müdür mua· 
vini Suphi B. Ankaraya dönmüştür. 

§ Dün feliks Frezine vapurile Varnı

clan 60 seyyah ~elmi7tir. Seyyahlar bu· 
rada döı't ~ün kaldıkcan sonra Rulgaristan 
dönecekll'rdir. 

Yarın da Balestina ' apurile muhtelif 
milletlere mensup 80 seyyah gelecektir. 

• 
Radyo 

lstanbul - Saat 18 den 19 a kadar 

gramofon plAklan ne~riyab 19,30 dan 
20.30 a kadar birinci kısım alaturka saz, 
Vedia Hıza \'e Nermin H. l ınn iştirakile, 
Anadolu Ajansı haberleri 20,30 dan 
21,30 a kadar oıkcma 2T,30 dan 22,30 a 
kadar ikinci kısım saz, Tahsin Ef., Belkis 
f l iştirakil e. Borsa haberleri. 

Ticaret aleminde: hır sui halını gorme ıgını, ışı me ı,;-mı, reı;ıi iffet aleyhinde bir kaı;;tı mntazam-
bila:lds hüsnü halini bildiğini anlat- mın olduğunu araştırdığını, bu miiJa. Şehitlik 1 · · t 
mıştır. hazalan ehemmiyetle tetkik ettiğini • erı zıyare 

divanının müderris maaşlarını 
menşe meselesini göz önünde 
tutarak tespit ettiği ve emin 
Muammer Raşit beyin de bu 
mesele hakkında vekalete iza
hat vermek ve karan tastik et
tirmek üzere Ankaraya gittiği 
malümdur. 

Tabako şirketi Ruslarla tUtUn 
alımı için mukavele mi 

yapıyor? Yüksek ticaret mektebi müdürü flü ileri sürmüş, beraet istemiştir. Perşembe gU"" r kkaleye 
· ·· ·· h · Re t N · ... ~ana seyı.n Husnu, mu a~rır şa . nrı: Hasan Rasim bey, ''ekilinin mildafa hareket edili or 

muallim Ahmet Raht, muharrır Sadrı asına ı;;u sözleri ilaYe etmiştir· Şehitliklerı' · '· t' d 
· h L- 1 ·ı d' ., · · . . ımar cemıye ın en: 

Et.em. Refık A m~t •n-Y er sırası e ın Ilakk d .. ·t h .. · . t Şehıtlerı mı'z· h J t . . 1 H R . ı.- • ok - ıım a mus e cen ne~ıı}a ın abra arını azız 
Ienılmış er, asan asım IJ'f'yın ç k h k d'l · 
afif ~e nezih olduğunu teyit etmi~ler- k~ydile dava açı~_ara . ?zuru~~za çtk- Çma sa ı e cemıyetimiz tarafmdan 
dir. ~ımdan ~ok muteessmm. Mustehcen anakkale - Arı burnuna miiret• 

H ns; n asim be~ p.iitlerden An- ~eşri_yat y~.paca~ yaradılışta olmadı- tep seyahate tahsiı olunan Çül· 
kara Hı.lisi N~uat be;, in mahkerr.eyP ~ ıçin, ho!le hır ~an ~ltmda katnı.~k cemal v~p~ru 27 Ağustos per
geldiğini, fakat mü tacel ibr işi oldu- bıle bana ap;ır geldl. '~ t'saı;;en. mu~- şembe günu saat 19 da GaJata 
<runda muhakeme zamanına kadar tehcen neşriyat yapan hır adam \"ad· rıhtımından h k t t 
"' n d ı·kk. 1 k · · ara e ve cumar e~ ı 
bekliyemediğini bildirmiş, dinlenilen yeti~ e te a ı o anmama ıçın, gaze- sabahı avdet edecektir. Bu se· 
şahitlerle iktifa olunabileceğini ka~·det temı kapatmı-ş bulunuyorum. yahat ve . . . d 

· · Reis Hasan Yasıf, aza Kemal VE k merasım~ ıştırak e e• 
mışt1r. . .. .. k ' ld' ce zevatın vaktı muayyende 

B ··zerine, müdeiumumi rnua· Şiikru Beyler, muzakereye çe ı ıler. d , . 
•. · .u8~

0

1n. huattin 00 .. -den esas hakkında bir buçuk ı.aat süren müzakereden son val pur a hazır bu.unmaları rıca 
.ını ... a a J • • ... 

1 
-..ı·w• O unur 

mütaleast sorulmuş. Salahattin bt>y, ra, müdafaanın varıt goru m~ıgı. neş -:--·----------
(Allo! Allo!) nun dördüncü nüsh.tıfln• rolunan r~m ceza kanu~w~n~n 426 ırı- !!elediyeue: 
da orta sayıfada neşrolunan resmin, cı maddesıne tevafuk ettıgı cıhetl~ ff a Vezneciler kavsi dUzeltilecek 
C•za kanununun 426 mmı maddesiııin san Rasim bey hakkında ittifakla ve B 
~ eyazıtta Veznecilerdeki tram 

tarlfatı dahilinde olduğu mütale~sm· temyizi kabil olmak üzere bir ay hapis, k 
vay avsinin düzeltilmesi için da bulunmuş, ceza isten. ·~tir. ı:> lira ağır para ceza.~ı karan verildi. b I 

Sonra vekil İrfan Emin bey, miiı!.l· ği, ancak mahkemede dinlenilen mü- e ediye fen cemiyetince hazır· 
faa yapmış, davayı şu şekilde teşrih dafaa. şahit]erinin ~hadetine, şimdiy~ Janan proje Tramvay şirketine 
etmiştir: • . kadar hiç bir mahkumiyeti olmamasına gönderilmiştir. Şirket yakında 

- Şahsm vaziyeti hakkıında kd: ve indelmuhakeme nümayan olan ahla burada faaliyete geçecektir. 
dereced e izahat verdik. Şimdi sıra e- ki temayüllerine nazaran, 89 uncu Halla Hamldiye sularının t6r• 
sere geldi. Bir kere şunu arzetmek is- maddeye göre hakkrndaki bu cezanın kos olduilu a"laşıldı 
terim, ki ahHlkan nezih olan bir insan, ekseriyetle tecil olunduğu bildirildi. .B~rdagı kırk paraya halis Ha-
ınü~tehcen sayılabilecek hiç bir h:ı re· mıdıye suyu diye satılan sular-
kette bulunma1~ Vilayette: dan dün muhtelif numuneler alı· 

Mecmuada çıkan r~imle beraber ya Köprllyll dolduran narak tahlil edilmiş, bunlardan 
zıyı da, heyeti umumiye halinde tetkik ıJ yüzde sekseninin terkos ve di-

b . k ·· ıd.. R· satıc ar yakalandı etmek lazımdır. Bu, ır -u ur. !· ğer sularla karışık olduğu teı-
ıbn '-·azı.vı, yazı resmi tamambyor. Bir zamanlarda bilhassa gı'ce- b't d·ı · t' K k ., ı e lJmış ır. arışı su satan-
Bu, ' 'uzuhla görülüyor, ki ilmi bit' ya- leri köprilniln üzerini seyyar sa· Jardan ceza alınmıştır. 
zıdır. Medeni dünyadaki çıplaklık ta· tıcılarm doldurdukhm Ernipönü 
raftarı insanların hayatı. memleketi- k 1 v f d 
ıniz münerrerlerinin fikirleri de alma kayma am ıgı tara ın an yapı-
ra.k, tetkik ve tahlil olunuyor. llmi hir lan teftişlerden anlaıılmıf dün 
tarzda tetkik ve tahJil olunuyor. He- akşam alta memur ansızın Köp
sinı de, bu t'ereyanlar hakkında, ~ u rilye giderek sabcıları yakala· 
c~reyanlara taraftar olanların haIIer; mak ve bak!1rmda zabıt tutmak 
ni gCi@tererek daha esaslı bir fikir ver· istemişlerdir. Bun'ardan bir kıs· 
nıek için konulmuştur. Zaten kıs- mı kaçmış, ekseriyeti teşkil eden 
ırten de kapalıdır. Bir Avrupa mecmu· k 
asında neşrolunan aslı ise, tamamile köfteci, mısır<'ı, börekçi, arpuz-
açrk, çıplaktır. cular yakalanmışlard1r. Bunları 

l\lüekkiUm, hiv bir vakit çıplaklığın merkeze götürmek için bir me• 
istismar "asıtas1 olmasına, menfaat mura beş, altı satıcı isabet et· 
t.eınfnine ,·asrta teşkil etmesine taraf. d b. 

miştir. Bu ara a ır memura 
tar olmamışbr. Bu resimler, al·are 
hisleri okşamak maksadile ne. ro1un- iki ıeftalici düşmüş. bunlar mer· 
ınuş bir resrm telakki edilemez. Mer- keze gitmekte bir hayli juatlaş· 
butu olan yazr, yüksek bir ~oktoru.n mıtlar, batta bir tanesi küfesini 
tnUtaJeasmı t.esbit ediyor: Resımde gö- ve kendisini yere atmıştır. Şef
tülen kadınla erkek de müstehcen bir talilerin yere düımesi ve satıcı-
"azryette değildirler, tamamile ta· nın bir hayli bağırması köprü· 
hii halde duruyorlar. den geçenleri oraya toplamıt 

Biraz da kanundaki maddeyi tetk!k 
edelim. Maddede. takibatı müsteJzir,1 isede memur vazifesini yapmış 
hztların ve resfmlerin (müstehceı1 n ve kanuna riayet etmiyen sah
ha>a.ııca) yu.ılar ,.e resimler old •P.u cıları mcıkeıe ıötürmüştilr. Köp· 

' 
Küçük Haberler 

Şarap mUtehassısı - ı\Wsk ıra• 
lnhiMr idaresi şarap ınütehassısı l\1. 
Bufar iımire gitmiştir. 

l\ 1 Burıır iz mir Cİ\'a rı b ı aıt arında tet· 
kikac yapacaktır. 

rüyü işgal eden ve pisleten sa
tıc1lar cezalandmlmışlard1r. 

EmlnönU kaym akatnh§ınde 
tahrir başhyor 

Emin!\nü kaymakamlığı dahi
linde çalışacak oJan tahriri mü-
sakkafat komisyonJarı 14 eylül
den itibaren işe başlıyacaklar
d.r. Komisyonlardan ikisi kaza 
merkezinde çalışacaklardır. Dün 
Eminönü kazasındaki Nahiye 
müdürlerinin riyasetinde mahalle 
muhtarları bir içtima yaparak 
komisyonlarda bulunacak olan 
ikişer azaları seçmişler ve tah
rir hakkmda müıakeratta bulun· 
mUflardır. 

Divamn kararına g5re beıinci 
dereceden maaş alacağı anlaşı· 
lan Köprülü zade Fuat beyin 
hakkını aramak üzere Yekalete 
müracaati etrafında dedikodular 
devam etmektedir. 

Öğrendiğimize göre, Fuat bey 
vekAJete gönderdiği istidasında 
müsteşarlık meselesine temas 
etmmiştir, Bununla beraber 
KöprülU zadenin şimdiki haJde 
izah etmek istemediği diğer bir 
çok meseleleri mevzuu bahset· 
tiği ve ancak bu yolda divanın 
kararma itiraz ettiği anlaşılmak

tadır. 
Bu arada söylendiğine göre 

Fuat bey bilhassa Haydelberg 
darülfünunu n.ıeseltsini ehemmi
yetle zikretmif Te kendisinden 
daha yOksek dereceden maaş 
almaıı tensip edilen bazı mil· 
denisler hakkında da mütalea
larıDI bildirmiştir. 

Yerli mallar sergisi 
kapanıyor 

Üçüncü yerli mallar sergiıi 
yarın akşam kapanacaktır. Dün 
akşama kadar sergiyi 233,000 
kişi gezmiştir. 

Sergi bilhassa Beyoğlu muhi· 
tinde kuvvetJi bir alikc.ı uyan· 
dırmrş ve bu civar halki sergi
den mühim miktarda alım yap
mı§lardır. 

Sergide dün akşam Cilmhuri· 
yet gençler mahfeli tarafından 
bir müsamere verilmiştir. Müsa· 
merede Hücteba Salahaddin B. in 
güzel bir eseri temsil edilmiş ve 
davetliler tarafından takdir edil
miştir. 

ı,eız gUçsüz bazı adamlar 
mahkemeye verildiler 

Bazı işsiz, ~üçsüz kimselerin 
gaJabahk yerlerde gelip geçen 
kadınlara sataşhkJan, sokaklarda 
bağırip çağudıkları görülmüş, 
haklarında zabıt varakası tutu
larak mahkemeye verilmiştir. 

Bundan başka genç çocuklara 
sabahlara kadar iskambil oyna
malarına müsadekir davranan 
iki sabahçı liabvuinin de mtisa· 
adeleri ıeri alınmıştır. 

Kaydedildiğine göre memleke
timizde iş yapan Tabako ismindeki 
Amerikan tütün şirketi iJc Ruı· 
lar araslDda 5 - 6 sene müddetli 
bir satış mukavelesi yapmak için · 
müzakerat başlamıştır. Bu haber 
bazı tlltün tüccarlarımız tarafın· 
dan teessürle karşılanmıştır. 
Çünkü .şirketle Ruslar arasında 
itilaf hası) olduğu taktirde ~irke· 
tin munhasıran Rusyadan tütün 
alması muhtemeldir. 

Maamafih bu mes'ele hakkında 
mühim tütün tüccarlarımızdan 
birisi demiştir ki : 

- Endişeye lüzum yoktur. 
Çünkü Tabako şirketi birkaç 
sene evv~line gelinciye kadar 
memleketimizden 3- 4 milyon 
kiloya yakan tUtün alırken iki 
seoedenberi mübayaabnı 2·3 yüz 
bine indirmiştir. Bundan baıka 
bu mukavelenin taıtik edilip 
tatbik mevkiine konacağı da 
şüphelidir. 

Öğrendiğimize göre ticaret 
odası da bu mes'ele ile alakadar 
olmuştur. 

iş bankasının sekizinci 
teessUs senesi 

Yarın iş bankasının teessliıO
nün sekizinci senei devriyesidir. 
Bu müna<Jebetle banka kapalı 
bulunacaktır 

Recep H. şehrimizde 
F1rkanrn umumi idare heyeti 
dUn fırka merkezinde toplandı 

C. H. F. kati bi umumisi Recep 
B. Y alovadan dönmüş ve dün 
flrka umumi idare heyetinin iç· 
timaına riyaset etmiştir. 

Tekirdağı meb'usu Cemil B. 
de Ankaradan gelmiş, dün fırka 
merkezine ğelerck bir saat ka
dar kalınıştı r. 

Dahiliye vekUlmiz 
Çanakkale havalisinde bir 

teftiş seyahahnda bulunmakta 
ola~ dahiliye vekili Şükrü Kaya 
beyın yarın şehrimize gelmesi 
beklenmektedir. Şükrü Kaya bey 
buradan Yalovaya gidecek ve 
29 Ağustosta da Ankarada hu· 
lunacaktır. 
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iki gençlik 
Yaşlıları dinledim; onlann dü-

şüncelerine inanmak is temiyorum. 

~,, 
Evlenme kararı verildi, fakat 

o 

Hz. JSA 
Nakleden. 

• llmer Rıze I 
••• Güzel miydi çirkin miydi? Çünkü onlann ağızlarında gevele

dikleri söz şudur: 
Gençlik çalışmıyor, okumıyor, ya 

rına hazrrlanmıyor. 

Kararın icrasına teşebbUs - Mukabil tarafın taharrisi -
T6sadUfün "'Udahalesl - Bir dakikanın mufassal bir 

nutku - Bir arıza - Nihayet saadete vusul, fakat 
taliln kıskonçhkları. l Bu en çok münakasa olunan 

meselelerden biridir 
Bu sözü yeni diye söyliyenlcr Ben karar verdim, aıa, halta'daha ziyade takrip ederek tam tuz~- lsanın son dakikalarında okuduğu hftl;l beni görmedin mi!,. (1) 

- 63- Yazan : Halit Z ya 

var mr bilmem? Fakat krrk, krr~ _b~ş pek aıa .. Fakat elbette bu kifi de- ğın içine girdikten sonra yakalamak r- mezmur şu idi< !sayı görmek için gözlerin temlzlen
senedir, . Y~_şl.'.la~'. daha gençlen rçı_n ğil. izdivaç etmek için iki olma~ za: çin bu ihzaratı ~lamıyor<asına saCde "ilen bir adam değil, bir böce- mesi, li.znndır. Bunlar nur ile pam
hep aynı suzu soyledıler. Senelerdır ruridir. Bu kararın tatbik kabıl ıyctı runane cevap verıyorlardı: . _ • ğim. Halkın rüvasıyım. Beni görenle- dıkta b lıa aşk t ·ı an alı ki şi-
ayni kara sak,z bir neslin ağzından ancak bir mukabil tarafı bulmakla ve "Vergi müdürününküler, Emın Ah rin hepsi benimle alay ediyor ve gülü- f n 1aş . adeşıle Y m 

0 

un i-
.. b .. k'' akta ....... ka d · 'd b' r . f · · ı . K" R ·r şanın -..·e· ayap o sun ve ay ın ansm. n o ur une geçe, g~e cn,m ..... - 0 tarafın a aynı nevı en ır l\arar E endının lilZr, ose aı pa. J yorlar . ls 'ld·-· .. ld' V akt d ed

. 'd · d · · 'ddi 'ta .,, çın a sevı ıgı zaman guze ır. e rarm, a evam ıyor. almasilc mümkün olabilir.. ğeni, vah esı c ne ıyı, ne cı • • 1'ertulyen Isanın yüzünde sema· . . . • . . . .. lik Y 
11 d' · k" ı tt k d , J'd ·ne cek ' eskı peygamberın dedıgı gıbı, guze• aş 

1 

ara lJOrum 
1

• Ninemin halaların ycngelerın nımdır; el Je e ızı a \a ı esı • vi bir ışık bulunmadığınr söyledikten . ·· .. • • 
" n ·· k" l'k d" k" genr- ' ' • · . • · (K noktaı nazarından butun adem evlat-- ugun u genç 

1 

un u ' hep birer namzetleri vardı, hatta miştir. Lalıfcr bacı ılave ettı: eııa- başka bu yüzde beşeri bir güzellik bi- . . (

2

) 
likten çok, amma, pek çok okuyor, hazan birinci namzet hoc:a o-itmiye- rına lıak bezini anasına bak kızını al) le bulunmadıg·ını anlatır ]arına faiktır.,, 

)' ... . y· o . . 1 t .. t-;a çalışıyor. cek olursa meydana çıkardmak iize- derler. ismi de Memnune Hanım <le- Tertulyenin eserlerini on me ".'genın ~ ~ •ıına ~ore .. 
Gençlere diyorum ki re müteaddit yedek namzetleri var- ğil miydi?,. Ve parça parça bu cüml~l~- yedinci asırda neşreden pa _ h°.r~~ k~bihyet ve ısbfad~lenn~ gore 

Her yerde olduğu gibi bizde de, dı. lzmirde ne kadar da e\·lendirileeek ri bana bakmıyarak sa r f ederken hırı- as Rigault Isanın sui te • gorunurdu. Bunda hıçbır garıp ~ey 
·· ·· lk" t" ı.. elik k d b 1 t b' ı · ı . ka k "I.. ·· · Jardı P• yoktu Çünkü Allahm yaratıcı kelım~ iki turlu genç var. ı uru gen ~ rz Yarmıs! Bunlar an azı arını :t· ır erıne u:ı ra gu umsu.)or · kku"le ug·ramış bir adam oldugvunu · . . . 

~ şe · · te ·1 h şeklı alabilır ,·ar. . myordum, bazılarını tahmin cdiyo~- Nihayet ayağa kalktım ~e m~hk~m~ kabul eder. Sonra haya inanmak için sı, ıs nı en ~r .. . • 
Birinci gençlik müspet~, hakıkate, dum; hepsini hakikate•. ıı_ü~el , .e gu- nin kararını tebliğ eden ?'r re.ıs. cıddı onun mutlaka güzel ve yakışıklı bir .. Tertulyen ıl .. Sen ()gustm, l'_"n~n 

ilim kafasına koşan gençlık. Bu ~enç- zide buluyordum. hepsı ıçın kalben yetile: - Bu hanım kızı ıstersınız; de d 
1 

m istiyen kilisecilere hü- duşmanlanna çırikn suratlı, çırkın 1 
'd d' · ı a am o ması 1 .. .. . d h t t 'c:.. lik sayı ve keyfiyet itibari e ı a ı ve ölçüsüz, hesapsız saadet temennı e- dim. d r Fransız hatibi Louis 1·1ı0• kalıp ı gorunmesın en ayre e merruı.-

riiştiye gençliğine faiktir. rinde bulunuyordum; fakat 1ıiçbiri için Bu dakika hayatımın en mühim cum et e · aüzeJliirini seklinde değil, lerdi. Çünkü bunlara göre İsa, bun-) 
•• . d t ' t mas, sanın ., .. :. 1 k b kild .. ·· bir di. Umumi harbin gübre ıgın e ye ı- her gencin izdivaç tasan•uruna esas O· bir daldkasını çalıyordu ve onun an- fak t h da ve takvasında görmek ara anca u şe e gorune ır 

· 1 ·· ·· 1 k 1 · ,. . . a uyun . şen bu neslin tecrübelerı usa omur e- }arak kabul etmekte !ıakkı olan aş · us nan ihtizazları arasında şu mey ıze ı~ı ica ettiğini anlatır. Fakat Isanrn herkese niyetlennc ve 
re gi reıniyecek kadar bol d. ur·.. Bıın u ~ı oine mü~ bih bir tenıayü 1 d uyınıyor- tilebilird i : p lsanın şeklen güzel bir adam ol nıa isteklerine göre görünmesi, Po~ ~le ~ 
tabii neticesi şudur. Uııgunku gen~lı- dum. "Yirmi yaşrnda bir gençsin, fakat d ğ hakkında kiliseciler tarafmdan kada.,larının onu şekil ve suret ıtıban
ğin görüş hududu geniştir. n.u. g~n_ç· Uzun mübahaselerle, .?'~zaJıere- bugüne kadar hala çocuksun. Bundan s~y;enecek bir söz yoktur. le d~il, ru~ itibarile tanımak isteme-
liğe bugün her yerde rasgeleb~~ır~ı~ız. !erle geçen aylardan sonra b~~un akr~- sonradır ki çocukluklardan, taşkınlı~ Odeseyde şu menkibe vardır: 'l'e- Ierinın sebebıni izah edıyor. 
Liselerin son sınıflarında, darulfu• . •ın ha artık benim kararımın ıtırazatı. ıs hırdan, kanının, hissiyatının, amalı- lemakos, Atenanın ıutfu sayesinde, Kilise, bütün sa.n'atkarlann ısa. 
da, serlıest hayatta:. , . kat için icat olunmu~ . bir sanıa· nin tuğyanlarile oradan oraya sar- babasını bütün erkekçe güzelliği ve ih yı ancak ihtişam içinde görmelerini 

Harpten sonrakı ~ençlı~ ufuk za- dan ibaret olduğunda ıttıfak etm~ş kan çırprnmalardan feragat edece~- tişamı ile görüp tanıyordu. Halbuki ve onu 
0 

şekilde tasvir etmelerini sırf 
viyesile harpten en-elkı genem uCuk '".' gibidirler. Diğer bir noktada daha '.t sin. llütün mevcudiyetini ve onu ı- ba<l<alm onu }1ne bir zavallı, bir yok enfüsi bir tesir ile yapılmış bir iş sa
viyesi arasındaki fark kuyunun dı- tifak ettiler. İzdivaç fikrinin mukabıl hata eılen bütün tahassüslerini, tehey- su!. bir dilenci şeklinde görmek!• idi· yar ve bunu teyit etm.._ Onun için 
hinde ancak hayalata dalabılen adam- tarafça hüsnü kabule ~azhar olması yüçlerini dar ve küçük, fakat sı"'.11' !er. Sen Ogüstin şu sözleri söyler: 

la tayyare ile hava tııbak_alarından ar ıazımdı. EtraCında . rıvayat -: evet, ,-e sakin bir yuvaya haP.sedeceltoın. lsanm tilmizleri de onu dağ baş•n- "Okunan veya duyulan fakat gü-
:ır gören adam arnsındakı Cnrktır. bunların ri<ayattan •baret olduklarını o yu.-anın etrafında munharıf yol- Th. b' "hf şamın şaşaaları kinde .. 

1 
. • ·ak'alar insan kafasında biI 

Genelik neşriyatını yakından takip birer Jütufıkar tebessümle kabul ediyoı lar olmıyacak, hayatın ufuklar•nda d~ ~. a 1 ıfrakı tı "tek'J . bu"tiln bari- ruki?'1 1yelnb~I. B __ 1 . ·ı va hakikate ~ .. · K t . . goruyor, a o ı er \e şe a a ı ır. u ~· J ediyorum. Jardr _ tahaşşut etm•ş olan ara aş her pervaz hamlen senın ona hır hu- .
1 

.. 
1 

"rmüyor ve onun sır- d ""ld' M tabık 
1
. 

Anadolunun el makineleri ile işli- evini dağıtmak, aile yurtlarına gel- zur ve refah h~iyesi getirmek için cı er onu 0~ g? 
1 

d mutabrk, yahut egı bırk 
1 

u b' . 
yen talebe mecmualarından, Jstanbu- memekte musır isem hiç olmazsa :.ıile- bir chetini teşkil -edecek .. Ondan nE: rına nüfuz emıyor ar ı. 'd k se, ki nadiren ~.utad 

1 0 
u~t':ı. tızımt 

· h 11 d k t · d O halde biz şu eski a.ki e arı:ısın- bu mutabakati yüzun en ona ı ma e • Jun entertaypta basılan kıtaplarına, nin gözü önünde o ma a • • u u kadar uzaklaş.,san kalbın e o yu- . . . k" _ "B • · · • • B 

1 

b 
mecmualarına kadar hepsini ye~crcn gibi bir eve yerleşmek 1:1zımdı. Ka- vanm saadetini temin maksadına o, dayız. Yahudı Fılo dıyor ı: e;~ ıs memız dogru olmaz. unun a . er~· 
güzel bir bahçeyi seyreder gibi seyre- demhayır Aydına hemşireye verile· ispette ynkınlaşmı~ olacaksın; ka- railin beklenen Musası, Y_~nı yen °· ber bunun başka bir maksat içın m~· 
eliyorum. l~te Kastamonuda çıkan bir ~kti, çavuş yine sabah akşam evin :atlarının üstünde , yegane yük o- ğacak m~i~.' .herkese degıl, ancak e- fit olması mümkündilrM lsanm ha~d 
Jise mecmuası, tabı fena, kağıt iyi harict hizmetine bakacaktı; fakat e- nu orada uyanacak yeni hayatları, renlere gorunUr .. ,. _ , görünüşü, yani sureti daima. değıır 
değil, lnlişeler çarpık, fakat i~inde ,.eve her türlü ihtiyacatımn nezaret ya~·rulan bahtiyar etmek vazifesin- Kilisenin i~asrna~n .. ol~~- .. O~i~~n mektedir. Çünkü bu suret sayısız ka· 
öyle canlı, · öyle ateşli insanların ru· için zaten pederimin işleri için de den ibaret olacak. Seni kazaya uğra- de !sanın iki şekılde gor~n.~u~unil cOY falann kavrayışma göre yapılıyor. Jfo 
hu kaynıyor ki .. görseniz henüz asker- müfit olan Resmi Efendi tekrar ls- tabilecek, neticede o yu\·ayı baba- ler. Bu sözde, ~e ~bu. s~zun .1fade e~- su~lerin biri de hakı"kate tetabuk e
lik ra•rına girmeyen delikanlılar. :\lüs- tanbuldan celbolunacaktı; yemek dan mahrum bırakacak yüksek tay. tiği an'anede kelamı b~r ı~celık .. veya miyebilir. Çünkü bizim insan Isa ha~ 
pet iliı:ı ve kültür yolunda nasıl !;alr- meselesi gayet kolaydı. Bana akşam ranlardan, uzun pervazlardan ha- bir felsefe yoktur. Çunku bu ıkı şek· k dak' b"tün itikadımız onun nev·i 
sıyıırlaı·• yemekleri aile evlerinden biri tarafın ıer ede«ksin Emellerini ne kadar !in biri , herkesin gördüğü ıavallr, men : 1 u olduğundan ibarettir ~ füıs~-ımonn lise gençliğinde bir şey dan tercihen pederimin evinden gön- tahdit ederse~ ,·asıl olunabilecek ne k6p adamcağızdı. Ötekisi, birk~~ ~il şelsare mens~~ 'ti .

1 

bi li.kte dağ .. ;:: 
' ' · · • ·· d..... kihsenın run murı erı e r L" çok 'ü r.uh la görüyorum : derilecekti. ti« 1 eri ne kadar el u laşabılecek çıı- mizin dag başında_. gor ~~u, . • • • tiki . e inanmaları bu i-

M üspet ilim knfasile tetebbüe ha. Bütün bu şeraiti memnuniyetle ka gı'ler dairesinde ararsan bahtiyar ol- yine öylece geri donmesını bekledıgı ~nda değış kerdın k tl' oldu<'•u"c 
, 1 Al' k · · · t'h tikadm ne a ar uvve ı "' · zırlanmak ! bul ettim 7,aten Tevfik Nevzat a ı mak ve b·ıhtiyar etme gayesını ıs ı • adamdı. M k 

1 ' 1 k 1 ' • A - · ı 1 t ·· ·· t eg· e kifayet eder ar os nın Du usul, bu çalışma senelerce bi- Galipten sonra orada ya nız a - sale 0 kadar imkan \'erttegıne m- L6ka incilinin an a ışına gore gos erm · .

1 

. 

1 

. .. .. 

· · .. · · k T ftan . • · · ' . . . lb' den d bahsederken !sanın tı mız erı onun zım darülfununlarımııa gıremedı. maktan, başkalarına ~rşı ı. ıra na.~t edeceksin. öyle perhııkar ,.e ıh: !sanın tılmızlerı, onu ~ ~~ an . .. .,. _ •. _ 
Haydi sizinle bir başka gençlik utandığım fakat kend~ kendı~e me~ dal erver bir felsefe içinde ha~ı .sonra dirildiği zaman gormuşler, de "suretinın tebedduAI et!ıgı_n~., soy 

meemuasınr teftiş edelim: cudiyetini bütün kuvvetıle hıssettı- vic%:ın edeceksin ki dairei rüyetın onu zerre kadar tanımamışlar, ancak Jer. (Marl<os 2 • 9) Luka ıncıh b~n-
f;lfnize almız istiklal postasını. ğim bir tehaşi vardı. b' küçük mumla tem;r edilebilsin. onu ekmeği koparışmdan, ve onun du· dan bahsederken bu harikulade hadıse 
Dördüncü sahiCede okuyorum, (Yu Müşkülatı bir tesadüf hall .. tti.: za. ~~çük fakat mütebessim, küçük asından tanımışlardı. (LOka, 16. - 24). nin mahiyetini biraz hafifleterek d•~ 

nan tiyatrosunun menşei ve 1ekıimiilii) ten hayatta en çapraşık, her turlu t~r fakat sönmiyen, bitmiyen bir şule Bundan, tsayı hayatta gor~nter ki: "lsa dua ederken yüzünün heyetı 
Bu tetkiki yapan bir gençtir. Ala- tıbat ve tasavvurata karşı e~ muan~~t ile senin ve onun ııüzlerinizde da- den ancak birkaç kişinin onu celal ve tebeddül etti. (9 _ 29) ~lettada ise 

kaleyi herhangi memleketin bir füm müşkülleri halleden tes~diı~ler degıl ima halden memnuniyet itminanile ihtisam içinde' gördüklerini, ötekil.e~i~ hadise su sekiİde ifade olunuyor: "İsa 
m~muasmda neşredebilirsrni7:. Dün midir? Bu bir tesadüf muydu? :ol.sa parlasın. lşte bak, ismi de Memnu- onu"' böyle görmedikleri için kendısmı nın sur;ti :;tebeddül edip yüzü güneş gi 
yanın en medeni memlelcetlerınde bu Göztepe köşkünün beni yan~an bır ~·: ne imi,ş, senin ona yapacağın hayat yeniden dirildiği zaman taruyamadıkla b" . d elbisesi nnr gibi beyaz ol 
tetkikle bir gencin Ba.~liye olmac;ı reketle çevirmeğe matuf bı~ ~ud ?,1 ne kadar sade, ne kadar sakin, ne ka- rı çok vazıhtır. Bunun için (Ogüstin), 1 zıya ar ve 

mümkündür. harbiyesi miydi? Onu pek bı.lmege ~u: dar mütevazı olursa olsun memnun Tertulvcn ile birleşerek "bundan dola- du.,, (D' tt ) da su söz. 
· ·ı· b ld b Lıır hud aı 0 d J • • .. ••• •• Tatyan, ıa assaror n :ı Fransızca ve ıngı m:e on e •

1

.e- zum yok, her ha e u • _ olacak demektir. sen en, sen on- Y' tsa, aleyhtarlarına çııiun soru.ta- . .. !er- '"l<a tilmizlerinin önünde 
haza müracaat ederek ciddi bir çalış- harbiye idiyse bile ona maglup olm!lk- dan ikiniz de hayattan memnun ol- ·ordu der ve sunu ilave eder: len. 80~ • .. .. .. 'b' ldanıı-:ı.. 

· ·· h t t ' b k b' · Y " ~ • değışmış ve yuzu guneş gı ı ışı -s ma usulü gosteren genç, arp en ~on tan pek memnun çra ım. . mak. izdivaç bundan aş a ır ~y "B 
1 

d lcıanm aüzelliğini gore-
. b' t' ((;' . · d" o gu· n benden ' un ar a .,.. .. .. tt rakı devreye mensup ır genç ır. .ar Orada m ... fır ım. midir' - ktu Isa hantıl gözlere gu- ~ •. 

1 

zl 
bi Anadolu) hakkında müspet ilim ka- başka kadın misafirleri de gelmiş bu- ···• ,. • • «k g~'.!?. d.:, lsanın hangi gözleri Bütün bunlardan degışrnen n . -
fasne dü~ünebilen delikanlı da bu ~emi- lundular, bahçede bir genç kızın do- '\r k t süratle teakup etti, talep zel g~runur u~,:1 ."""' söylediği sözler- ya tesirile olduğunu, yüzün nur ıle 

.. ların a- u ua ' , aradıgı onun .L' ı ı~ B lar san'at ,·ete mensuptur. Jaştığına pencereden pancur ' k ld' muvafakat cevabı alındı, 
1 1 

parladığını anlıyoruz. un ' 
• 1 . t' . . "yle bir za- YU ua ge ı, b" .. den an aşı ır. t f d ·z 

Sonra, muasır a man cemıye rnın rasından dikkat ettım, o 't t k .. r etti artık ut un mu- . . bunca müd • eserlerinin Isa ile azizler c ra ın a ~ı ~kk"l . . . b' . bö' 1 ancurla- şeraı a arru ' k " Ey Fılıps, 
edebiyat tela · ı ennı Yıne ır genem man ki genç kızlara Y e P • k dd t b'tm'ışti nikah tez ·ere- . . . b berim. ~;:en dikleri balelerden farksızdır. k · y· · · · t• d bakılabılır- a ema 1 

' ı ı dettır sızınle era t 
kaleminden o uyorsunuz. ırmı o- rın müsaadesı nıspe ın e ' 1 . , 1 k u'"zere idi: falcat hey tat... • ............................. _ Fak t dı'<rer taraftan Markos, sa-. f t b k d G l 'ba bn erı :> azı mn . . ............ .............. a ,.. 
tuz kişilik hır sını an u a aı· can di, yahut kapı aralarından.. •. 

1 
t Neticenin J<ıymelini liıy•lıı ıle bakıyordu _ yaşlılar.. kiimilen değiştiğini iCade eden ke-Jı me\-zulara, müspet Ye olgun kafa ikinci . çareden de istifade ettıın, h~ !akdi ettirmek İçin bir naz cih·e- • • • . ~ın k il akladır. Onun ifa -

ile temas eden gençler gençlık okumı- t:ı. etrafımda gülüşen dnddarın. ka • ~· l~' um "'Öriiyormuşcasına talih bir Bir ırene. tam bir sene hır eza Ye Jım~ler ~ al nml ak mana İsrail o-
.. t bir cevaptır ·· ti · Tğ karşı ceh- -ıne U7. " ~ d d ki b"k"k al desınden c\n ası ac. '• yor diyenlere muspe _ . . • faların bu goze eyıcı ı e . d tevkif işaretile parmağını uzattı. intizar devr<-sini u a arı u ·u • • _ · .

1 1 
"tün •dünvanın hükümdarı 

Bu misaller daha çogaltılahılır. Ti latifelerini de aldırmıyarak bır e· . 'k" a·ıe arasında nıu- burusuk yaşadım: bunu ta~ gulları e >u . k ü 1 
. Uır akşam ı ı ı ~ ' nı :. . l 'h o taya çıl<ma zere o -Fakat fa ile de iktifa etmedım.. hah t t' . gören bir hanımın ,·ir edecek değilim. Herkesın haya- o an mesı • r . d t • a kad.ır 

• . J 'k . bet' demiı;;ler ere \•esa e ını k .. b'h Ye dug·u için tepesın en ırnagın Fakat iş bu kadarla kalmıy •. r. Buna şaır er saı ·a ısa ı . =-· . ' b ld· ·· . haber alınca derhal tında buna az ço muşa ı eza 
ı h 1 d d . 1 ben mısafır- ana ge ıgını ' ' 1 . d N'h yet bir d v• . t' nu güzel yeşermekte devam eden n on ar ne erse esın er, ' . k lb' d b' h's: _Fena bir hab : r ... intizar devre en var ır. ı a . egışmış ı. . 

çede eİbctte ki muzır otlar da var· ler gittikten sonra ev halkına denecek ad.1m e ır 1 sene sonra clü;;ün olunca bu elım (llitnıcdı) 
dır olacaktır. şeye artık karar vermiştim. de 

1
' " tle icmal ohııra- devreyi mükafata ulaştıran saarlet 

' ı h' l - 1 c:an suallerle nu haber şu ... urc - l'" ·ok Elbette Jii şarlatan genç göreceğiz, l\ a ırane 0 maga ça 1
:t • • • • • devresini de tasvir etmege uzum \ . • 

mağrur mütecaviz dikenler gibi kof kararın tefhimi dakikasını sankı ıhza- bılır: . h techhiile ııti.i yine herkesin hayatında bu kabıl 
olanlar' da bulunacak. . .. =-~--~~-'.'.~!:.~: ... ~?.~~-~-,~~! ... ,,?..~~~!!,~ .. On~~ sıhh:~~a::~~u yazı tstan- sermesti zamanlan varılır: . 

Bunlar, itiraf etmeli kı daha so- velisi bir dostum elınde dort sah1fclık .:saıt degıl, hıç da • .-crirmec:ine Fakat heyhat! Rızım hayatı-
.. ·-· · · · k · . ld'. bulda davısının yanın ° :s • t' . ·,.·_ ze başlarken soyJedıgım ıkıncı ı- bir mecmua ıle yanıma ge ı. • t · 

1 
lkı' kısı mızı zehirliyen ve bu ıııermt-s ının ~1 .. 1 .. .. 'T' hat ,ı >e ·• f · sım gençliği teşkil ediyorlar. "- Yahu, dedi. çocukları hoy e luzum goru uyor, ~ 

1
. ene ne ne acı katrelerini karıştıran ecıa. 

Hatta daha kunetle iddia edebili- mi yetiştiriyorlar. Bak şu (Feyz:ati da... Altı ay, yahu ' >~r s ca,.'.
1 

ka lar •zuhur etti ve bunlar adeta bir 
· · ·ı · .. d k t · F h"k ·· • r? Göz vumup açın . ' • • . 1

;m ki, bunlar, sadece yaş ıtibarı e gazetesine) bır sutun a aç anc ım a u mu \3 · . · 
0 1 

"z çocuk silsile teşkil ederek uzun bır zaman 
gen~ olanlardır. Bunların içinde y:ı. yanlısı türkçe yanlışı, şive yanlışı dar geçecek bır :ıam~h~··. , ıe~ug"rirmi~ bizi hmamen mes'ut olmaktan alıkoy-

. · · · :.. h'l' ··" tle be d· ha kur'a tarı ını }em "~ " · ' sıyan köhne mazıdır. Ilu cıns gencı var sonra da bu ne ce ı ane cuı e n ,ı • ' b' "'"kmü du 
.. k n· , b' Bu ıamanın ızce ;ıU • 
bu halde brrakmak ~ok, pek ço ı- öteye beriye s.-ıldırış... ır ~~n;· ' leri dü ünecek olanlar Ru ,·ukuatı pek seri satırlarla 
z;im gilnahımrzdır. Yazıyı okudum, ben de utanlım ola~ılır .ibi Sen:anım g~zlerini siiurek icmal etmeliyim. 

Çocuk velfsf dJyorkf: cevap bulamadım. SADRI ETEM ~=:~7si!i gösteren bir eda ile göğsüne Halit Ziya: U11akizade Ben bu satırları Y.azarken, ~ulL 

(1) Yuhanna incili (9 - 11. 
(2) Mezamir (:! - 45> 

ceıaı Sahir e. 
Zonguldak meb'usu Celil Sa

hir bey intihap dairesini gezmek 
ve müntehipleri!e temasta bulun· 
mak üzere Bursa vapurile yarm 
Ereğliye müteveccihen hareket 
edecektir. 

Celil Sahir bey bütnn mnlha
katı dolaıacak ve orada bir bu
çuk ay kadar kalacakbr. 



Asri Şilrler 

Geçen sene şişm~!1dr, 
Bu sene yaradI kur; 
Plaja gidip Y~~, 
tşi gücü manukür. 

Duyarsınız piyano, 
Akşamlan çalan o, 
Ne çalış o, ne şan o 
Hele dünkü uvertür. 

Bastı öyle bir çağa 
Toyları alrr ağa; 
O güzelim ayağa, 
Yaptırıyor pedikür. 

Yaşamak onunla zor, 
Külle bir kalbinde kor 
Aşkr uzun sürmüyor, 
lki günde bir ıüptür. 

Fitne eker, ah biçer, 
Herkesi krnp geçer; 
Süt ile viski içer; 
Bunlardır onca kültür. 

Gördüğüm günde~ beri, 
Sizi, oldum sersen, . 
O ma şannant şer .. ş~rı 
Aşkıma suvayye sur· 

Firkete 

Müsavi hisse ... 
llkmekteplerden birisinde mual- Hrrsızın birisi tenha bir sok.ıkt:ı 

Ilın talebeye şöyle bir sual sordu: üstü başı f.emiz, kendi halinde, bir e-
- Bir annenin elinde dört patates fendiye rasgeldi ve sordu: 

var evde de beş çocuk var. Bu dört - Efendi, saat kaç. LOtfen söy. 
pat~tesi, hepsine müsavi hisse düşmek ler misiniz? 
üzere o beş çocuğa nasıl taksim eder? Adamcağız altın saatini cebinden 

Çocuğun birisi parmağım kaldır· çıkar:ııp baktı ve saatin kaç olduğunu 
dı. söyledL 

- Söyle bakalım yavrum? Bunun üzerine lursız: 
- Efendim, evvela patatesleri e- - Bana bak efendi, dedi, bizde lıa-

zer sonra kaşık kaşrk tabaklarına da· fıza ne gezer. Şimdi duydum ya •. ben 
ğrt:r. bunu birazdan unuturum. Onun için 

(A) h .Of d sen o saati bize uçlan bakalım da vak-
8rJ. n en sonra ti merak ettikçe bakrveririz. 

Babası, en küçük çocuğu Turgu- R 
dun mahlmatmr tecrübe etmek için ~or udünç 
du. Erkek, kızın babası ile konuşa-

• - Turgut, sen alfabeyi iyi bildiği c~, izdivaç ıneselesi ha.kkmda kat'~ - Baban nerede? 
ni söylüyorsun değil mi? hır ~ev~~ Aalacaktr, Kız da bu ehemmı - Bana dalma ö§rettl. Daldım, çıktım. Bir de baktım 

_ Evet! yetlı mulakatın neticesini dışarda me- ortadan kaybolmuş! 
-Oh~de(A)ha~n~n~nra~er~ffhey~la~~o~u: ı-~~~~~~~~~-----B~e~b~e~k~v-e~k~R~p-e~k~~ 

gelir? Delikanlr çıktı. ve izahat verdi: VitrJndekl şapka u 
_ Onu bilmiyecek ne var b:ıba, - Baban bana ne kadar birikmiş Karı koca Beyoğlu caddesinden Dört yaşında bir çocuk babasın~ 

bütün harfler. param olduğu hakkında bir sual sor- geçiyorlardı. Birçok kadınlarda, he- dan ısrarla bir köpek istiyordu. 
d du. Bankada 400 liram var dedim. men hepsinde olduğu gibi Senihada Babası: 

Müsamere e - Eyyy? sonra? da vitrinlerin önünde durup oradaki - Yavrum, dedi, sen şimdi bu k6o 
Bir hayır cemiyeti menfaatinf' - Sonra ne olacak? bu 400 lirayı cicili bicili eşyaya bakmak itiyadı pekten vazgeç! bir hafta sonra bir w 

verilen bir müsamerede bir hanım pi- benden ödünç aldı, vardı. deş gelecek onunla oynarsın, dedi. 
yanonun başına geçerek bir iki ~arça Neden k l muş• Bir ara1ık gene durdu ve kocası- Aradan bir haf~a ge~tilden sonra 
çalmıştı. üçüncü parçayı çalacag·ı za- o um yo~ . nın kolunu dürterek: babası çocuğunu çagırdı ve yukarı ka.· 
man orada bulunan ve sesinin ~üzel Adamın birisi muganni idi. Her pa ._ Macit, dedi, şu şapka çok ho- ta götürerek yeni doğan kardeşini 
olduğunu bildiği küçük bir kız çocu- zar gidip kilisede ilahi okurdu. Fa- şuma gidiyor. Ne zaman buradan gösterdi. 
ğa: w kat birkaç pazardır, kendisi mabette geçsem, bunu durup seyretmekten Bu yeni kardeş fanilalara sa~ı .. 

_Yavrum, dedi, şimdi çalacagım görülmüyor, sesi işitilmiyordu. kendimi alamıyorum mış, kıpkırmız:ı bir et l!arçası ıdi. 
'---------------:havay.r sen de bilirsin. Gel ben ça- Bir tanrdığı sordu: Ma~it ~y durmadı ve karısrnı ko- Ağabey bundan hiç hoşlanmryarak su 

!arken sen de söyle. . - Neye kiliseye gelip taganni et- Iundan çekerek: ratını buruşturdu ve babasına: .. Ebediyet! Krzcağız suratını buruşturdu: mıyorsun? _ Karıcığrm, dedi, öyleyse, yarın - Babacığım, sen gene bana kope 
_ Olmaz söylemem, dedi, sonra . Ve şu cevabı aldı: gelir, gene seyredersin. ği al! dedi. 

Ticaretle uğraşan bir adam bir ah benim hakkımda da fena sözler söyler- • - ~n hastalanarak bir pazar ~i- Çocug"' a bühtan Sevincin sebebi 
pabma dedi ki: ler lıseye gıdememiş teganni edememı<J- n· .. d 

• · fh b' ı·· · tim o .. b" k ' ta · · Ailenin henüz bir yaşına basmış o- ı arkadaş, Kadıkoy vapurun a Qu ebedıyet me umana ır ur Tevazu · . gun ır aç kişi (org mır mı k 
1 

d 
- "' · · • · ·· ·· _ edildi?) diye sorın lan çocuğu misafirlere gösteriliyor- onuşuyor ar ı: 

lü akıl erdıremıyorum • bır turlu ebe Bir tüccar, kendisine müracaat e.I 0 .. b .. duşlar. w •

0 
du. - İstanbul belediyesi yeni bir ti· 

· t• t vvur edemiyorum d gun ugun ür artık ugranu) · • dıye 1 
asa . • den bir genci atlatmak ve başın an rum. Hukes, mini miniy.i, çeşit ~şit söz yatro ve müzikhol yaptıracak diye 

Ahpabı ~vap verdı: . . savmak maksadile dedi ki: •• •• _ lerle takdir ediyor, mini mini elleri- doktor Celal Muhtar bey sevın1yor-
- O halde sen hiç taksıtle pıya:10 _ Olsa olsa sizi ben cüz'i bir ma- Kuçuk ayaklar... ni, tombul ve yumuk çenesini okşıyor- muş. Geçenlerde bu sevincini şehir 

almamış olaca_ksr~· ~l~r~ ot::aydın, ~ aşla l<~tip olara~ ahr:.m· _Ond~n son Genç bir mağaza çırağı sevdiği kı Jardı. meclisi azasından avukat Avni Beye 
zaman, onun hır türlu br-tıp tukenme<lı ra liyakat ve e~lı!~t ~oster'.r~enız ma· za fümı aşk ve izdivaç teklif ediyornu. Misafirlerden bir kadın: anlatmış. 
ğini görür, ebediyetin ne olduğunu an aşınızı ve me,:k~ınızı yukseltınz. Ondan Dedi ki: _ Maşa1Iah, tıpkı babasına ben- Oteki cevap verdi: 

larsm. ötesi size racıdır. . va verdi: - Bütün servetimi senin ayağcnm ziyor, diye bir söz sarf etti. Bu . söz, - Fakat ben zannederim ki, Dok 
Genç, memnunıyetle ce P altına sere ~. çocuğun annesinin hiç hoşuna gıtme-

Pek iyi tesekkür ederiım; fakat K cegım. tor musikiden ve tiyatrodan o kadar 
- ' -:ı: Id ··t d" ız dudaklarmı butuşturdu: di ve: h 

1 · k tin· · arası bu yo a mu erna ı oş anmaz. şır ~ ızın ~ '? - Fakat, senin büyük bir serve- -Amma da yaptınız hanımefendi de 
terfılere yetışecek ;nı. • tin yok kil dedi. di, hiç de değil, sıcak çok, yüzünü - Evet, yene hoşlanmıyor. Fakat 
Hı t Ve Polis Y 1.- bu iş için belediyeye satacak arsası zme Çl Bunun u··zerine zavallı gencin ce- buruşturuyor da ondan. o~a yav-

varmış da.. Evin hanımı, yeni tuttuğu hizınet vahı şu oldu: rum çok güzeldir. 
çiyi karşısına aldı ve: - Evet, servetim büyük değil, fa B n cevabı 

- Kmm bana ba.k, sözlerimi iyke kat senin mini ınini ayaıklarınuı ya- OyBCJDI 
dinle, dedi, senden evvelki hiz:netçi- nında 0 kadar büyük görünecek ki.. Bir kadın, evini boyatıyordu. Bir 
nin fena bir huyu vardı. Polisl~rden gün bir odanın içersi boyanırken, dı-
pek hoilanrrdı. Ne zaman bir polis bi Sersem aşık şardan gelen ev sahibi, boyacının içer i 
ze gelse, yahut sokaktan bir polfaı Bir genç laza arkadaşı olan di- de dalga geçtiğ~~i, çalışmadığını zan 
geçse ya durup uzun uzun ona bakar, ğer bir genç kız sordu: . nederek seslendı · 

t t l 1 l l d _ Boyacı, çalışıyor musun? 
Yahut uzun uzadıya lakırdıya u u ur- . - Yeni aşıkın a nası sın, {en ı-

d ? _ Evet hanımefendi. du. ümit ederim ki sen öyle yapmaz- sın en memnun musun. 
K d _ Fakat ben hiç ses duymuyorum. sın Hizmetçi bu ihtar üzerine hanıma ız şu cevabı ver ı: "ht 

1 tentlnat verdi: - Bırak sen de şu ~raemi dün Boyacı bu ı u _ara şu suret e mu-
- Hayır H. efendi, ben polislerden gece biıze gelmeden evvel mahsus elck

1 
kabelede bul?nd • . 

Çu .. nku·· babam hırsrz/triği bo.7.idum, tamir edeyim diye uğ-j - Efendım, ben boyayı fırça ıle hiç hoşlanmam, k l hl 
_ Polis Memuru som· raştı durdu. boya ı, eser e mı amam. 

nambUI olursa... dr. 

Polis - motörU işletme, 
birtUrlU numaranı ve adını 
yazamıyorum. 

~--:6;, * 1 nin en iyi atı olduğunda şüphe edil- tirtmiş ve bunun için 5000 ingiliz li- nin ne demek olduğunu bilir misiniz?. 

At Yarış arı memelidir. rası sarfetmişti. Disraeli - Evet bilirim. Koşuların 
Bir taraftan ikraıniyenin adeta (Lord Bentinck) 1848 senesinde si· gayesidir. · 

fil ___ _ 

· d At t -10- bir servet denecek derecede büyük ol- yasi hayata girmiş, ve parlamentoya Lord - Hayır bilemediniz. Der-i lih encUmeni azasın an ı t B .. . , b' ~. . 
Yazan : Yarış ve s ey ması, diğer taraftan memleketin en aza olmuşu. . unun u~~e, )arış- ı; koşuların degıl, ha~atrn gayesıdır. 

MiM* . 
1 

ek ka- ruftan at sahibi, tayını, (Derby) ye iyi atına malik olmanın şerefi, çrlıktan çekılerek butun ahrrmı Bu mükalemeden hır hafta sonra, 
. ... ..... , ... ·,.-' 
(Derby) nin, mekanik .d~nec . d ·a cür'et edemez. Bu ciir'c- (Derby) yi, yalnız her lngilizin değil, 30,000 liraya sattı. Lordun, ahfl'rn: Lord Bentinck ortadan kaybolmu~ ve 

d · · ı esmın sebebı yaz ırmag ·· hakiki b b' · I d · · dak" ·· ar eının netıce er verm . .. t b"lmek için tayın ınutlaka bütün dunya atçılarımn ınukaddes bir satmasının se e mı, sene er en cesedı, şatosunun cıvarın ı golde 
nedir? Her şeyden evvel, (Derb~) ye tı g.o~ e~e 

1 
• •• alile olması iktıza gayesi haline getirmiştir. Bitmez tü- beri istihdaf ettiği (Derby) koşusunu bulunmuştu. 

girebilmek için tayların daha bı~ Y~ en ıyı bır .0r~J~n~ m k meşhur ana ve kenmez servetlerini bu uğurda fe· kazanamamış olmaktan mütevellit ye- 151 senedenberi koşulan Derbilerl 
şında iken kaydolunmak mecburıyetı eder. Ped~g;ı~n . e ço c t olmal;clır da ettikleri halde, muvaffak olmadnn iste aramak lfi.zımgelir. Filhakika, kazanan atlarla sahiplerinin isimleri 
"ardır. babaların ısım en mev u d. t' de. mahvolmuş birçok atçrlar gelmiştir. (Lord Bentinck) bütün klasik ko~;;ula- ve ko!'ıunun sureti cereyanı en rnecı. . k 1 w •• ka B . "mlerin yalnız mevcu ıye ı , d w h ld 1 (D .. ) " ' ~r 

(Derby) nın oşu acagı gune · n ısıı (Ch f d • (Derby) kazanın~ hırsı, İngilizlerde rı kazan ıgı a e ya nız <>ı-by bur tarihi vak'alar gibi mazbut ve · · b" kay kA f" lmez Mesh ur e e race t S t l ı 
dar yani, ikı sene muayyen ır • a ı ge · ~ . 0 dereceyi bulmuştu ki, (Lord Ben- yi kazanamamış ı. a ı an at arın a- mukayyettir. Eserimizin hacını bun-
diy; ücreti verilir. Bu ücret mühim sülale reisleı;) nin isimlen olduk?.a tinci<) isminde bir zat, bu koşuyu k:ı rasında (Surplince) ismindeki bir larn1 her birini ayrı ayn yazmaia mü 
bir yekuna baliğ olur. . . yakın batınlar~a birkaç defa tek~rrur zanmamaktan mütevellit yeisle intihar hayvanı .<~o~d C.ilfden) almrşh: Bu at sait olmadığından en başhcalarnıdan 

Taylar, 0 yakte kadar ıkı yaşın- etmelidir. Basıt, hatta ~uta' asstt etmiştir. yeni sahıbının elınde (Derby) yı ka1an bahsetmekle iktifa edeceğiz. 
da ve üç yaşlarının başların~a birçok orijine malik olan bır at.ın zamanının en büyük at sahiplerin dı. Ilk (Derby) Yİ (Diomed) ismindeki 
koşulara girerler. İşte bu koşula.rda (Derby) kazanması yok ~eıu • d birisi olan (Lord Bentinck), (Go- Koşunun ertesi günü, meşhur ln- atın kazandrğtm yukarda söylemi~tik. 
kudret gösterenler (Derby) ye gır.er lecek ıkadar nadir~ir. (Derby) nın dı- 0 ::ood) yarışlarını hinıayesine al· giHz sir~isi, (Disraeli), .. ~~rd Be~t:n- 18-16 senesine gelinceye kadar (Der
ler. . . . . ğer bir ehemmiyetı de, koşu sahası- ınıştı l841 senesinde muhtelif Jco eke parlamentonun kutuphanesıııde by) kazanan atların içinde pek iyileri 

Mütebakisi kazanmak ıhtimalını nrn arzettiği müşkülattır. Haı·ele<:t u ~halarında 69 atı kosuyordu. tesadüf eder. Lordun halinde, derin f~fr çıkmış olmakla beraber hara hayab 
gösterdikleri bu koşudan fer~at e- (start), noktası yokuşa tesadüf eder. ~u zatm ata olan aşkının derecesi· ıstırabın eserini görür ve sebebinı so na intikal ettikten son:a hakiki SÜ· 
derler ve o zamana kadar tedi.ye et- Biraz sonra dönmesi çok zor olan ve ne bakınız ki, atlarının ayakları rn- rar: lale reisi denecek atlar pek az zuhur 
t . tl · den hır kıs· k d D b" · k k · · lı" ıkleri kaydiye ücre enn tamamen iniş üzerinde bulunan meş- hatsız olmamak ve oşu sahasınm e- Lor - er ıyı azanın~ ıçın, u- etmiştir. Bu tarihten sonradrr ki, 
nunı geri alırlar. . . hor (Tattenham) virajı gelir. Bu iniş.. Jastikiyetini arttırmak için, bir ~ün, tün ömrümce beyhude ugraştım n hem koşuda, hem de harada muvaffak 

Görülüyor ki, (Derby) ye gırebı~- t a ta muvasalat noktasına ka (Goodwood) pistinin üzerine kemik to muvaffak olamadım. Koşuyu kaza. olan atlar çoğalmağa başladı. 
tnek, haddi zatında sıkr bir selcksı- en s:~' ıkılır. Bütün bu müşkülat zu döktürmüştü. Bütün mezbahal~u nacak at elimde olduğu halde, buraya (Bitmedi) 
Yon demektir. Bundan maada, her sı- dar y ş ç 



Harici Haberler 
• 
Ingilterede buhran 

-- ----- ---
Fransız. gazeteleri vaziyet 

1 Spor Haberleri ) ._ __ 
Bir ihtilafın halli 

Kupa HeyJerbeyi 
klilbttne veriliyor 

HAVA aleminde 

Lindberg 
Bir bataklığa fnmf ye 

mecbur kaldı 
Geçenlerde yapıl an yüzme H aflrı. Tokyo, 2:1 (A.A.) - Lindberg. Ja-

ma birincilikleri neticer.i hayli mün:t- ponyanrn büyük adalarından Yesonun 
kaşaları mucip olmu~ \'e bazı hak~ı:ı: ~imalinde kain Nemuro üstünde bir 
kararlar alındığı iddia edilmi:;;ti. \''1- ~aat kadar uçmuş. fakat sis dolayıı;;ile 

P arJs, 23 (A.A.) - Frans. rz nla tbu"". . S . J> 1 . . ziyetin denizcilik heyetinde de IJ:tZI karaya inememi)Ötir. Mumaileh, niha · 
. . . - .. os.ralıst opu aıre gazetesı, Bur- . . . . .r<>t Tof t . . . k d k" · r 

tt, lngılterenın sı.rast ve ikfü;adi rnıi- junı fırkaların buhran esna ındaki noktaı nazar ıhtılaflarını mucip oldu- . u sumaıa )~ rnrn a aı~ '-.U· 

fecidir diyorlar 

yetine karşı büyük bir alaka göstermek hattı hareketlerinin amele fırkası men ğu söyleniyordu. Bu ,·aziyetin netic<-- nashıre adasında bır bataklığa ınmış· 
tcd~r. Gazetelerin eksuisi vazh'etin suplanna birçok propaganda delileıi si olarak Uç klüp geçenlerde yapı lan tir. 
recı olduğunu yazmaktadır. \'ermiş olduklarını yazıyor. deniz bayramına i:; tirak etmediler. Ha· Tokyo, 24 (A.A.) - Lindherg ,.ere· 

al
Led J~rmıl ! yazı:or: 1\1. l\fak U·~ l\fezkur gazete diyor ki: Bu kadar her aldığımıza göre denizcilik he veti fika ı Siberya dahilinde Nemuroda ka-

n garıp >ır vazryette kalıyor. lstı· . . . - . · . · · · 
fa etmek ve '-1lh t t fta 1 ha~ asızcasına açıktan açığa hotbınltgı son içtimaında lıazı noktalardan dol·. ra) a anmıştır. 

~ u ara r arının artıı· ortaya koymuş b" k" d ' b J· 
su hilafına iktidar meYkiinde kalarak r 'l'"şekk " I h ırlinrda ıbp 

1 
na ır u u- .rı müsabakalarda GalatasarayhJaı-ın lspanyol tayyareci Jimenezln 

BORSA 
2 Ağustos 

Kambiyo 

1 Jniiliz ltra11 K.r. 
" T.L. mukabili Dolar 

!'rant 
l.tret 
Belıta 
Drıhmı 

• • 
• • ... 
.... 

Is. Frank 
Leva 
florin 
Kuron 
~llinı 
Peıeta 

Mark 
Zloti 
Penıö 

2o Ley Karaş 
1 Türt lirası Dinar 

Çervoneç Kurus 

Nukut 

1 k · "d . . , nu · " u a e u unan so"'Y'· mem e etı ı are etmek, ıstıfa etme;<, list a)e'-•hta bl k d k'ı . d , 1 aldıkları puvanlardan on dokuzunun seyahati 
lrnd b'" .. k b" _ 

1 
kt; ~ rı o un, son a Jl\a a ,, . 1 11 (! 

0 ar uyu ır gayrete çalışma · 1 Mak Donald 
1 

k t ü t indirilmesine karar verilmistir. Yüzii Romu, 24 (A.A.) - İ!':panyol tavva· 
1 

mr n nıı;lllı) 
olduğu harici siyaset işini bırakmak 0 • rn mem e e e m raca A e .. , . . .. . - · ı Dolar (Amerika) 
lacaktır. karar ''erdiğini görerek inMlal etme· culerden matmazel Aristi ite lranm recılerınden yu:ıbaı;;ı Jımenez tarafın- 20 t"rıınk [Fransız 

'faraftnrlarınm arzusu hilafına ıda si imkfınsız değildir. tilrk tebaası olmadıklarına da hükmo- dan idare edilmekte olan Jesus Dal ıo liret [ ltalyı 
re etmek, amele fırkasının birliğini Lloyd Gorce. Baldwln koalis· lunmuştur. Bu itibar ile ogünkii mtİ· Granier ismindeki İspanyol askeri fay. ~ ~~:~~' ~~~~~~) 
kırmak ona bir ölüm darbesi indirmek yonu olmıyor sabakalarda en çok pm·an alacak ı iti- ya resi Gentogelle tayyare liman"oa w l''rank lJs\·lçreı 
olacaktır. Hali hazırda 1\1. l\fak '•.>- Londra, 23 (A.A.) - The People ,, :ı be nrilmek üzere Amerikan sefiri Mr. gelmi!)ttir. 

2
0 r.evı BuııarJ 

nald, 'akit kazanmağa çalısıyor. llir zetesi rnziyet nhamet k~petme'IJ~·i Gre\' tarafından hediye edilen kup.t· Sevil den kalkarak Port Natala git 1 ~ ~'::~: f ~:'::~:!11c] 
uzlaşma zcml~i .bulacağını ümit etli· takdirde kral Georgenin tatillcrjni nın da müsabakalarda bu karar üzeri- mek suretile Atlas Okyanusunu aşma- Şıtın• Avusturya] 
yor. Fakat kımınle? · k ·· Lo d d 1 "" - · · ı P ıet ıı ] Pet"t p . . d ' , ki A l geçırme uzere n ra an ayn acaı;ı- ne en çok pu,·an alan Beylerbeyi klü· ga mu,·affak olan yüzb~r Jımenez ıJe • ı spınya 

1 arı ıyen l)Or " • me e nı istihbaratına atfen yazmaktadır. rn .. . . 1r. • , k' . h . . 1 . ·· 
1 ıtay,mar~fAlmıaya] 

:fırka ın ın iktidar me\·kiine gelmesi u- . bune verılmesı azım gelmektedır. hev ma ınıı:;t a\a ış erı nazırı namına mus ı Zloti 'Lehlitan 
' ~ • ' ğer taraf tan ayni gazete :M. Bald\'m .. .. · te · "'k k J f d ı P 6 momi \-aziyetlerinin maruz bulunduğu . . • . . lerheyi klübunu tebrik ederiz. :.ar \C ) u se memur ar tara 111 an eng Macaristan 

Ü 
.. • t .

1
. k . l\I. Loıt George ıle bırlıkte bir ko- o Ley [R 

m şkulat karşısında ngı iZ e serıye. . . . . p ı te at ı SeHimlanmıştır, omınya) 
tinJn go·· termiş oldug-u sabı~ız)rk ' 'C'"' ahsyo.n ~kıl edeceklerıne daır .>1.ın ar S yarış ftrl -!!!"'!!!~~!!!!!!!!!!"!"!!!"!"!!!!!!!'!!"''!""'!"!!!'!!!!!!'!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 20 Dloar Yugoslo\'l·af 

J" h b d ) } d ğ l = 1 Çe\·oaec ~erycc 
kararsızlığın neticesi olmuştur. Tngil- a erın e as 1 o ma 1 ını yazma :ta· netlcesl ikinci Konfiderke, Ü"ÜDCÜ Brulc • dır ~ Altın ı 
terenin mane\i ve maddi menabi~ bizce ' Paris, 23 (A.A.) - Döville bü· Dilrdiir. Yarışa 16 hayvan iştirak et- Mecidiye ' ~{ı~ 
kAfi derecede mahim olduğundan Jn. . Bu ga~~~ l\I, !lak Don~!dın 1n~i!i~ yük mükftfatını nalerin kazanmıştır. miştir. Banko.not \ 
~l~Anln mururu mmanla ~mdiki lır~ını d~urme~.vel~ılizkr~~ını ea~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mUskülatın içinden ~rkacağından ~ün- tehhkeye ılka etmıye ugraşan beynel- T •• t •• • h• -- - A O BU L M .l\. C A O 
he ~tmeyiz. Dunun yakın zama~da milel maliyenin bu temayülüne kar~ı u un ' ın J sarı um umı 
husulünü temenni ederiz. mücadele etmek mecburiyetinde kalmış 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

l''akat her halde lngilterede birc(\k olduğunu hatırlatmaktadır. mu·-du·· rlu## ğu'' nden· 1 s 1 ı ı · tS 1 i 
şeylerin değişme.! i icap ediyor. Ve ~ ~u M. Mak Donlad, masarif in tahdi· • 2 ~ s= ER_ :i) ~ Y-il ~ti 1 

kadar :;eyler değiştixten sonra tur.il· dinden baı,.ka, i izlere muavenetin 1: ·17 - 8 - 931 tarihinde ilan edilen (130) metre mikabı 3 f E V K A iL AD E iJ R 
"terenin miJlctler arasında Karolü· haftada beş şiline indirilmesini arzu kerestenin görülen lüzum üzerint- 31-8·931 tarihine müsadif pazartesi 4 E- R K- E- K-[lj B-A ş- K- A 
nii değiştirmesi suale şayan görülü· eden muhafazakarların taleplerini de gününe tehir edilmiştir. Eb'at hA.kkında malumat almak üzere tel· 5 R- 'ii1 A K- A L. C T y E T-
yor. , mu halef et etmiştir. tiplerin Galatada mübayaat komi~ yonuna ,müracaatları. l!!!J 

Günde bin ceset bulunuyor! 
---

Çlnde sıtma 
surette 

dizanteri korkunç ve 
hilkftm silrilyor 

2: 4.7.931 tarihinde satılması ilan olunan Azapkapıda (16) kalem 6 BıO L- i] L-~ T N A-T- fj 
hurda e~yanın ihalesi görülen liiz um üzerine 29 - 8 - 931 tarihi- 7 E- T A- B L- İ liJ T [il H"'i 
ne tehir edilmiıtir. (1984) 8 R iJDJ?\jTlN-ITz-ııufi 

1 
9 !-:_ l!J !_l_Ş Y A fi [ili • 0 b 

sanbul P. T. T. baş müdürlü- 10 i i]~K E-ıT H u·o-A·r. 

Evvelki bulmacamızın hal-g
\J u·· nden 11 ı<-.- R-x ır 1111iiıı1ıo r.ır., 

Ha.tlkeou, (A.A.) - Bu yakınlarda saraya maruz ve klrk bin kişinin de 43 lira ıabıklı Demirköy· Vize ve 20 lira sabıklı Demirköy ledilmış ~eklı 
vuku bulnn feyezanlar neticesinde meskensiz olduğunu beyan etmiştir. ineada posla sürücülüklerine münakasa neticesinde verilen be-
ölenlerden her gün bin kadar kim enin Dizanteri , .e tifo yüzünden günde deller haddi liyıkta görülmediğinden l8·8·931 tarihinden itiba- 1 2 3 4 5 6 7 R 9 10 11 
cesct~~ri kaldırılıp gömülmekt~ir. . birçok kisi ölmektedir. Felaketzedtlc- ren bir ay müddetle pazarlıgv a çıkarılmıştır. Her iki sürücülük l j 1 I• 

.. ~~ultecilerin_ hu.mma n dızantl'rı re yiyecek \'e içecek yetiştirmek güç- 2 - :m1 - - • - - - -· , 
yuzunden çektıklerı ıstıraplar tarif tli n· 

1 
ült . . k rt k beygirle haftada iki seferdir. Taliplerin Istambul P. T.T. Baş. M. _ J!l!J =ı 

d"l . k d r. ın erce m enyı ·u arma . D · k"" M 3 - - - - · - =-1~ ii 

un arm çm ye mec ur n ı arı m . _ 4 i.!!J B
e ı em

1 
ıyecie 

1 
erecbede k k

1
dorkk·

1
unsturü. için acil muannetler icrası zaruridir. tıne veya emır oy posta • tine müracaatlan. (1848) _ ___ .,

1 

_ _ _ ct ~ 

teaffin ular \-Ücutlarını lrnrkunç bir Hankeouda nehır 16 metreden 2.) B 1 k . r e k f .. d . . . t. d s - .• - rii1 ·- '.i1 fiil . := -
surette şişirmektedir. metreye :·ükselmiştir. Tereffü dnam a 1 esı V a ffi U Ufl ye ın en: 6 - _J - e - • - i!J ıiJ ı 

Londra, 23 (A.A.) _ Uöyter ajan· etmektedır. Ask(!ri memurlar, damları . . 1 • .. A • • • 7 - - - - = - -sının Hankeou muabiri f eyezana uğ- üzerine iltica etmiş olan ,.e oradan Ba?~ı~ad~ ınt~ edılec~~ seft:ı ~ du~kan ıle evkaf ~a~r~sı v~ ~.l· ____ .A il ~ ~ 
ram~ mıntakalan ziyaret etmiştir. aynlmak istemiyen birçok mültecil ~ri hnd~w~kı dukk~nın ınşaatr ıçın teklıf, edılen .bedel haddı layık gorul- S fi: - - [! 
Mttntaileyh Hlakal on bin kiı:.inin mu~ıa· zorla oralardan indirmişlerdir. ~e~ıgın~en ~unakasa ke~n!~myekun addedılere~ 26 - Ş -. 931 !<ı· ':J iJ _ iJ 1 - - - 1i 

:. rıhıne muaadıf çarşamba gunu a&at 15 te Bahkesır evkaf ıdaresın- 1 ( iJ:: i} - - - - - 'W 
de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname ve projeleri görmek ve ma· 1 . - - 'il 'if• =. ı -.. 

Almanya ve Rusya Ati na tiyatrosunda lumat almak istiyenlerin Balıkesir evkaf idaresine ve yahut İstanbul 1
•

11
•. 

Berlin, 2.1 (A.A.) - Bir kbunusa· garip bir hAdlse he~eti fe?niyesine m~_racaat eylcrn eleri ve pazarlığa iştirak edecek· Buglinkil bulmacamız 
ni 1931 tarihinden 4 ağusws 1931 tari- . .. . lerın tayın olunan gun ve saatte Balıkesir evkaf müdüriyetindeki· ~oldan sağa ,.e yukarıdan aşağı; 

hin 
k d S ,. ti . al .. Atına, 2.:ı (A.A.) - Perroquet tıyat- komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. (1940) 1-1/ürriyet (8) Nota (2). 

e a ar ?'>e enn man sann.tıı· rosunda bir re,·ünün temsili ~na ·ın· - :-----:-:---::--::---:------_;_-__: _______ _ 
ne olan si~~rışleri 84 milyon ı~o hin da artistlerden biri, sabık nazırlardan 1 st an bul J. anda r l l la i nı a 1 at han (l' si ~ = ~§~2~ç~:~;) (6). 
marka balıg olmuşmur. l\taaınafıh a· 1\1. Karapanavotis aleyhinde !;iddetli < c c ' i .ı;• .. ··k · ~ tos ' bida'-' t' d l•t b t • s ""d •• ı ··""" } 11

-nuçu l'ıran eu (') Danıcn (4 
gus a) l ~ e ın e muame a e 4· bir hicviye irat ederken, revolverler- 1111J lJ r lJ ff t J n ( en • 5 - lt/ah (2) I• 

at peyda etmlştır. le mücehheı Uc kişi ~ahneye attıvarak t°' • 6 H · • · • • J · · · · k - 19 mesabesınde (5), GeliyQr 
Yunan-Bulgar mUnasebatl ateş açmışlardır. Kend~ine ateş edi- andarma ıhtıyacı ıçın a~~~~ zarfla(1898) tüfek kayıtı 3967 belka· detıtur (5). 
Sofya, 2:ı (A.A.) - Bulgar ajansı, len artist, tam zamanında kaçmışsa da Y1f 1 2068 o~~z kayı~ı 2021kutuk4550 aüngülük 621 §&rjör kılıfı i\r· 7-Bir J.:imyed madde (I) ç · k " 

Bulgar hüla"ımetinin Bulgaristnnd:ı ~ .•• atılan kur;;unlar tiyatro müstahdenti· ~~ 248 farJor kılıfı askı kayışı antın alınacaktır. Münakasa 14 ey- (3). ' ır tn 

kin Yunan tebaasına bir mühlet "' ninden :ı kişiye isabet etmiştir. Bu ha l~l 931 pazartesi günü saat 15 l~ Gedikpa§a jandarma imalathane· ,ıt _ l'uvn (4), D~v (3). 
miş (?} olduğuna dair olan habt"·le· di eyi müteakip hasıl olan panii< esna- sınde icra edilecektir. Talip olanların komisyona müracaatları »-Hüseynin öldüğü çöl (7). 
ri kat'i urete tekzip etmek~ir. mda birçok seyirciler berelenmiştir. (1966) 10-lJç (2), Takip (5). 

Hltler Berlinde Poti~, ui ka t amillerini, kendile· 11- llirleşmek (7). 

Berlin, 23 (A.A.) _ Hitler, cuma \'e rlni linç etmek i tiyen halkın elinden 
cumartesi günü Ilerlinde bulunuyor- zorla kurtarmı,.tır. 
du. Burada bulunduğu gizli tutulmu,. Şurası kayde şayandır ki gazeteler, 
tur. Bitler taraftarları arasında \ ' U· birkaç gündenheri tiyatrolarda göste
kua gelen bazı hadiseler .Jöterhot : ,,. rilmekte olan revillerin adaba muga· 
kınında şimendifere bir sui kast ya· yireti aleyhinde iddetli bir mücadc!c 
pılm1' olduğuna dair neşretmiş olduğu l açmış idi. 
yanlış bir haber üzerine zuhur eden -

8
--

1
-
1 
-d-·t-------

,·ak'aların maruf liderin bu seyahatını er n e ta~~kifat ve adlf 
icap ettirdiği fanolunmaJ\tadır. bat 

;;erlin, 23 (A.A.) - Bülov Platzdn 
ltatyada Rus amelesi bir müddet e\'el vuku bulan ve kau dö· 

Cenevc, 24 (A.A.) - Jçinde iki yüz külme ine sebep olan hadi elere knnş· 
krrk rus amelesi bulunan Okranya R ... mış olmakla maznun Ul komlinist te\ 
yapuru dün Cencvreye gelmiştir. ltRl- kif l'<limiştir. 
~adaki amele te kiliUını ,.e ltalyan sn Bu hadi elerde methali olduğu söy
nayiini görmek mak adile hu seyahate lenen birçok komünist meb'uslar aleY· 
çrkmrş olnn Ru i çileri Rnera Po- hinde vatana hiyanet töhmetile ,·asi 
nantedeki birçok imathlthanelerle ~ı ;ı , mikyasta ndli takibat yapılacağı ı..ın 

Jieno)u ıwp göreceklerdir. ve tahmin olunmaktadır. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
11 inci Tertip 

2 inci Keşide ıi Eylüldedir 

Büyük ikramiye 35,000 liradır 
AYRICA: 
( 15.000, 12.000, 10.000, 8.000) 

Liralık ikramiye 
Ve: 25.000 Liralık bir 

mükafat vardır 

Şehirin sıhhati 

' Tifo yok 
Ortaköydekl tutun deposunda 
haatahk haberi do§ru deGlldlr 
Şehrimiıde son 48 saat zarfında ye. 

ni bir tifo ,·ak'asr kaydedilmemiştir. 

aşı Uasyonları faaliyetlerine denm 
l'tmektedirler. 

Dünkü ak~am gaıetelerinden biri 
inhisar idare inin Ortaköydtkl tütün 
deposunda bir amelenin tifo arazı gijs 
terdiğini yazıyordu. 

Halbuki yaptığımız tahkikata göre 
inhi ar idare ·inin tütün depo9unda höv 
le bir rnk'a olmamıştır. Esas~n 3m~ 
lelere bir müddet f\·el aşı yapılmı~tı,., 

Ayni zamanda sıhhi) e müdürlüğü d• 
hu haberi tekzip etmektedir. 
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Cimi lliktan ihale tuilü Saati yeri 
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8'ati Yut 
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Kuraya i tirak için 
ı Eylile Kadar 
Kumbara Mevduatınız 
A gart 5 Lira Olmalıdır. 




