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KODAK ~ 
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E Müsabakası · 31 Ağustosta Bitiyor! : 

1 Fırsattan istifade ~diniz .. Resimlerlnlzi derhal gönderiniz. TUrklyede naklen :;:=: 
. tevzi edilecek mUkAfat 2,000 lira ~ 
~ Tek Bir resim:ı Türkiye milsa~akasında 1 340 Lira = 
1 Beynelmilel musabakada 23600 ,, F= 
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Jlnkara valiliğinden: 
..... ... ... 

1-Ankara vilayet meclisi umumisinin 929,930,931 seneleri za-
bıtnameleri kitap şeklinde tabedilecektir. 

2 - Forması 16 sahifeden ibaret olup beher forması 80 
adet olacak ve her sene ayrı ayn kitap şekline konacak ve mec
muu 120 kitap olacaktır. İstanbul vilayetinin 928 senesi zabıtna
mesini havi kitap nümune ittihaz edilmiştir. 

3 - Teminatı muvakkate 113 liradır. Ya bank mektubu ve 
ya muhasebei hususiye vezne makbuz senedi olarak tevdi olu
nacaktır. 

4 - Bu kitaba konacak azami kırk resmin klişelerinin yap
tırılması matbaaya ait hitamı tabıda klişeler vilayete iade edi
lecektir . 

9 Ağustos 931 pazar günü saat 15 de ihale yapılacaktır. Taf
silat istiyenler her gün vilayet muhasebei hususiye müdürlüğüne vrupanın en mükernmel aum merkezi: 6·13 EylUI 931 

Viyana Beynelmilel Sergisi 
Her ~eyin iyisi ve ucuzu, son moda mallar - Ekser Avrupa bükCı mecleri bu 
zengin sergiye iştirak ederler - Seyahatta büyük tenzi1At: Viyıınaya gidip 
gelme ikinci mevki ücreti 99 liradı r. Tafsilde: Fahri mümessili Ankara ve 
Istanbuldaki Avusturya sefarethaneleri ile 'NATTA" acental:ın ve Istanbul'da 

ıll!!~---------~· ve işi i:~:~·b:io;İ;::;i ~i~~~;::~~,:~~65) 
Kariyesi Sokağı No Cinsi Yevmi müzayede 

Kııtırcıo~lu Hanında Mösyö Sami Sperer nezdinde veril ir. 
Dühuliye kartları ile tenzilAtlı bilder Türkiye umumi mümessilleri: Galatasa
ray'da ve Pera Palas karşısında NATTA Seyahat Acentalarından 

------· alınır. T elefon Beyoğlu 3434-3435 -------

ı ____ o_e_v_ıet Demiryolları ilanlan 

Eskişehir aile mektebi talebeleri için 200 takım elbise, 200 
adet kasket, 200 çift fotin 120 adet pelerin kapalı zarf usulile 
münakasaya konmuştur. 

Münakasa 26 Ağustos 931 çarşamba günü saat 15 de Anka
rada Devlet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edenlerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde sa,ıt 24,30 a kadar münakasa komisyonu 

katipliğine vermeleri lazımdır . 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Anka· 
rada ve istanbulda idare veznelerinden tedarik edebilirler. (1382) 

)#. • • 

300 kilo yerli komprime kinin kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. 

Milnakasa 26 ağustos 931 çarşamba günü saat 15,30 da An
karada Devlet Demiryolları müdürlüğünde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu-
vakkat teminatlarını ayni günde 1aat 15 e kadar komisyon ka
tipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini üçer lira mukabilinde An-
karada ve lstambulda idare veznelerinden tedarik edebilir-
ler. (1421) 

_,_•Tayyare Piyangosu--.. 

Kader Gişesinin 
Muhterem halka tavsiyesi: 
Keşideler arasında biletinizi tebdil 

zımnında müşkülata duçar olmamanız 
için alacağınız biletin ')erini iyi inti · 
hap etmeğc dikkat ediniz. 

l ............. VENTURt ... 

Kartal Meşeli ayazma 14 Köşk ve 42 dönüm arazi 10-8-931 
,, Mübadil 11 Hane 

Maltepe Gül suyu 
Pendik Bağdat Cd. 

14 
619 
620 

,, 
Köşk 
Dükkan 
Hane 

,, 
" 626 " 

,, 

,, 925 " 
,, 649-76 Dükkan 

Cavit paşa 518 Hane 
" 
" 
" Kale 557 

" 

" 
24-8-931 
10-8-931 

,, 

" 
" ,, 

Kara Bekir 511 ,, ,, " 
,, Defne 17 Bostaı ,, 
,, 1stasyon 510 Hane 17-8-931 
,, ,, O Tarla 24-8-931 
,, Hatboyu O ,, 10-8-931 
,, Çetin ceviz O ,, ,, 
,, Tavşan tepe O ,, " 

Maltepe Mektep 13-1 Dükkan ,, 
Balada yazılı emlak kiraya verilmek üzere müzayedeye çıka

rılmıştır. Taliplerin hizalarında yazıh müzayede günlerinde saat 
ikiye kadar yüzde yedi buçuk pey akçalarıle beraber bankamıza 
müracaatlan. 

1l ~ ~uru~ yüzü ile ~u~ tüyü yastı~ 
lsıanbulda Çakrnakçılarda kuş tüyü fabrikasında. yüzile şilte 12 liraya, j-üzile 
yorgan 15 liraya. yağlı boya yastık 5 1iraya, kuş tüyünün kilosu 125 kuruştan 

başlar. Kuş tüyüne mahsus lnımaşlar çok ucuz sauhr. Tel. Ist 3027 

Mes'ul müdür: REFİK AHMET 



Ktlçllk llAnlarımızdan 
utuade ediniz 

Bugtlnktl sayımızda 

Çocuk sayılası 
-Velnl;, ıa ~llr IMnlen gBrl• 

nDr Ye çok okunur 71ncl .. ,,,. ... 

14 üncü Yıl •Sayu 4878 idare yeri: lıtanbul. Ankara ca. Yakıt Yurtlu Pazar 9 Aiuto• (8 inci ay) 1931 Telefon: (ftlare) ı.mo - (Yan işleri) ı.mı Sayuı 5 Klll'llı 

Almanya 
Nereye 
Gidiyor? 
Şeken mUlAkatından beri Avru· 

k~ siyaset merkezleri arasında büyük 
h dipJomui faaliyeti var. Bugün 

-~li .. , yarın Londrada, öbür gün Ber 
lınde, daha öbür gün Romada top. 
lanmalar, müzakereler, konferanslar 
oluyor. Vakıa bu toplanmalann, mü
zakerelerin ve konf eranslann asıl 

mevzuu Alman meselesidir. 
Almanyanın malt vaziyetidir. 
Fakat bu mevzu etrafında Av
rupanın en mtihim 'hayati meseleleri
ne de temas edtlfyor. Bahusus bu 
mftzakereler esnasında temas ecf f. 
len meselelere Amerikanın Avrupa
da bulunan hariciye nazın da ahlka· 
dar olduğa için siyasi mUkAlemele
rin ehe-mmfyeti bir kat daha artıyor. 

Bu müzakereler nerede başladı? 
Nasıl bir cereyan takip etti? bugün 
nerededir? bu noktalar hakkında 
arih bir fikir edinebilmek i~in göyle 
•ır hulAsa yapalım: 

Bir müddet evvel Alman başve-
kıili Ue hariciye nazın Londrayı zi
yaret ettiler. lngili.z başvekili \ ' t' ha 
rteiye nazın ile görüttüler. Almanya 
11ın malt vaziyetindeki tehlikeyi an
lattılar. Bu hal devam ederse bu~ün
kU A1man hükUmetinin yerinde kal
m .. na imkan olmadığını izah ettiler. 
"'Almanya boltevik olacak, yahut, 
müfrit milllyetperverlerin diktatör-

Nakleden: ~ğer rekorumu kırarlarsaJ rvm1ınte1t1k ... Hz. İSA 
&~uN~o~n•~d•~,'~~~-·-·~~~~~-~~-~'-~~ 
Ha;:r:~ı;.:~~=·~ug:::~:~,.. İsa, kendisini yeni alemin 

hareket ediyorlar, oradan vapurla banı·sı· sanıyordu Nevyorka dtlnecekler 

On iki gtlndenberi ıehrimizin 
misafiri bulunan kahraman Ame· 
rikalı tayyareciler bu ıabah ıaat 
dörtle bet arasında Yqilkayden 
Ceneveye ( italyada ) hareket 
edeceklerdir. 

dar nereye ğldeeetrhıilal lıthıne· 
ye bildirmemifler, yahni dan 
saat on beşte vlll1eti, taJPR 
cemiyetini ve kolOrda lnimu· 
danbğını kararlanndaa babeidar 
etmitlerdir. 

(Alttarafı 2 fnei sayıfada) Tayyareciler son dakikaya ka
-===-=-===-=:=::====-==========-=-==-----ı 

Dava sabit oldu: 

Fakat İsa kendisinin beklenen Mesih 
olduğunu birdenbire ifşa etmemişti 

luma bil' takım riyalar gör- onlann mttzaharetfni temin etmek, 
me9i, 'ff bu rlyalann tesiri altında bilhBMa mesih olduğunu onlara kabul 
blmuı, hatta bu rüyalar yUıtinden ettirmek için bu çefit sizler siytiyebf. 
Wr takım yeni hialer düymuı olmuı lirdi. Fakat kendisi, böyle bir te:r. 
•ütemeldir. Bilhua vaftiz badieeSI söylemekten çekinmiftir. • 
Ja flserfnde ~ derin tesirler iera hanın Mesih oldafunu iddia ... 
etalfti. Fakat hanın kendisi, gerek . . 
h __ _, -~ mi bi llM8l üzenne akrabaları ile hemterile. _ _, __ ,._ umu r surette biy 
le bir te:rden baıa.etmer. Meseli Ja, ri onun aklını OJDattıfma sahip oı. 
Allahı mlf&hede ettiflni, yahut se muşlardı. Bunlann bu şeklide iliz lllY, 
maYI bir nida duydllfunu siyleme- lemelerı, nın ruhi htkifafını an 
mfttir. lsa, ya)ıudlleri kandırmak ve (LOtfen ayıfayı Çt'ririnfz) 

Matbuat kanunu dün neşredildi 

T~C. 
Resmf Gazete 

, .. ,...., 1.ı ııiıl wl.U. 
- . -· - -

lfltible gideeekl,, dediler. Tedbir ola- (Ak ) 
rak tamirat oorcuna çare bulun- şam 
91181nı söylediler. İngiliz hükumeti 

ve (Son posta) cürmü meşhut 
halinde yakalandı ! 

,.,. .. -,.;: .,;, .,.; 
~-AUswos,.. .......,.., .. : . ..-.... .. IA~~-...... ,_:' CUJIARTUI 

hakikaten nziyeti vahim gördü. Brü 
aı hükdmetfne müzaheret vadetti. 
Bu sırada Almanyada malt buhran 
.... laline inlUIAp eUL .A:lman 
bawluilannda Ptaa: oeaa t1eaeb~ 
n Almanlar mndntlanaı ........ 
yetle ~ekmefe batldılar. Bir .halde 
ki mUracaatçılara nreeek klfi derece 
41e para bulamıyan Alman bankaları 
maYnktaten tatili tediyata mecbur ol 
dalar. Bunun üzerine İngiltere iJe A 
merika Fransa nezdinde teşebbüsa~ 
ta bulundu. Almanyanın tamirat bor
eu bir sene için tecil edildi. F:.kat 
fş bllltunla bitmiyordu. Almanya pa 

ruızclı. Ayni zamanda krediye Jhtiya
cı vardı. Ba bHi de yine İngiltere, 
Amerika, Fransa devletleri tarafın
dan mfişterebn temin edflebflfrdl. 

İngiltere ve Amerika buna bn
di hesaplarına muvafakat ettiler. 
Fakat asıl mesele Fransada idL 
Frananın yardımı temin edilmedik
çe ne lnglltere, ne Amerika Al· 
manyanın kredi ihtiyacını tatmin 
edecek vaziyette defildi. Pransaya 

<Alt tarafı 4 üncı.i sayıFada) 

.AleluHet A.SUH 

Bu ailn 

12 SAYIFA 
Edeblyab cedideye doğru •• 

' -
' . ~ 

"1itbüit Kanunu• 

'!el-:-;~ e..J€ı~ ...... .... 
.~,. ..... 

Yeni matbuat lcaaanu din Ankaracla r...S puta ile • ....,._ 
cliJmiı ve d&oden itbaren mer'i11et mevkiine girmiftir. Ra.iu 
resmi pzetenin dGnkB u~n birinci uyıfuuu glat.iyor. 

-
Gazi Hz. dün akşam Yalo

vayı şereflendirdiler 
Gazi Hazretlerine Başvekilimiz de 

refakat etmektedirler 
( Cümhuriyet ) refikimiz evvel- mulrabeleıl tilrli hatırlardadır. 

h · l M Cletltllk rolunclakl ~9un hadi-ile Gazimiz l:!'•nden 
ki gün fe rimıze ge en aarif Bizim ak,am ıaıetelerinin sabah .... ...,. olm•• ve V"•lonıdan Bu,..,. gllllle olan 
Vekili Esat Beye atfen bir mil- ıazetelerinden havadis aldıklara JolC.._. ...,•Yeri*" wa .... •11• CU111hurlret MllcG-
Jikat oeıretti. Bu mülakatta ıeklindeki ıiklyetimizin akaini ..etl•I• b':.cr.:=::9~uJ.9!;:.."t' dwd .. a 
Tıp Fakültesinden ihracına karar iddia eden AL--m rdiki-:z aca• J..-

I · ı R · Ar B ""°' -· Bnlld .-'Bomdu ;ehrhllı.t tef- teşrif etıafşleJ'dJr. Ahlrea aldiJm -. 
veri mıt 0 an asım 1 

eyin ba ba cOrmOmeıhut •ak'.aa kar- rff eden Releidliılhar Huretlen din ltmata gire dön ge-ee YalOYaya pı. 
vazifesine iade edi1eceği vekil tısında De diyecektir? üpm .. , l!UO Cla Ertafrul yattle mekte olan üç otobüste bulunan ,.,1ea-

8eyin Jisanın~•n naklediJiyordu. I ODiar iıtedffılerl kadar biı Yel.,.,-. iftllilfliNff. Jara aeryawr RhUI ii1I l'IWireNk 
Bu m6Jikat yıne d6n çıkan A~tam sabah gazetelerinden havadis Gem Huretleril• birlikte BafveJdl soygun faillerini dınllarfyet hUlreılM
ve So~po~ta . tarafından. me bez almıyoruz. deıinler. Mızrak u• ı. .. t Pata Hasretleri de Yalovaya tinin beheaıielaal dude.t .-..tiJaı,. Jıııl;. 
1astermege bıle lilzum hısetmek- vala •imaz derler. itte J.. ıttadfltnllr. zur ve eınilyede h ~a .,......,. 
sizin alınmıt ve _neıroJunmutlUI'. havadis de derhal bir ., __ !.ı...""'...! Blytik Relafmlz nelld dn Gemlik etmel~rini bildirmek suretile iltifatta 

( C b ) · d ~ ,.ıaaa wlnia selen eoyrunnluk Jaa- balum11flarclır. 
Meğer üm urıyet 18 ver iği meydana çılnyorl ı •lıl..ı bakkrnda blylk bir alika l'tie- MHllSWin ....,_tile çok al& 
bu havadis asılsız imiı, Maarif Vakı • • terndtl•r Ye ffddetll takU.t fera1nu kadar olan Bursa, Gemlik, Orhanga-
Vekili Esat Bey biç bir gazete- hazari a dmınl areyFı çkalan kilıfım • .. ı rd 

ld b b 1 
ar, er er. a at Akıam emir 11)'tlnn1.,..a ır. zl ve Yalova f09f•fnc1e .Uk8n ve eınnf. 

ciye bu yo a eyanatta u un- refik' . ld • b d' Bu huaata Buna muhabirimizden yetin temiai için ftk'a mUtecaslrlerf. . . O . . A. ımız a •aı ava aae kılıf ela I_. ;ı.. teı-• d 

Cin Ahmet, 
Deli Fuat, 
Kambur Nazif 

mamış ımıı. nun ıçın Jans haz la b I B a aı_..mıı _. ... şu u: (L6tfea a)'lfa11 çevirinfs) 
vasıtasile tekzibe lüzum gormüı- ü ~ ~amafi~kı~ ~ . unua Hbebi Bana (Vakit) - Gui Hazretleri .,....._._ıiiııijıııı _ __......,....,.~...._-.-..,_....ilı 

f P esız re ımızın diğer arka- Gemlik yolandul eoypn hadl9Hi ile y k d 
tür.Fakat bizim bu hadiseden daılan ıibt akıam gazetesi ol· pek ztyaae alAkadar olarak, din gece a ID 8 .. Bu mu .. uesln nasıl blem· 

aaı bir lncellk sahası oldu· 
lune itiz de f8hlt olduk, te· 

maf8••n• doramadık" 

Namık Kemali ve 
Ali Ekremi Dk 

gDrOş ... 

Bntnn bu edebi heyecanları 
Oatat Halit Ziya Beyin "Hatı
ralan arasında,, okayacakamız 

-Bugün 4 üncü sayıfımızda-

bahsedifimiz yanJıı bir gazete masına rajınen sabahın saat ya1111 flıtirahatıerlitl fecla ve Barsayı 
havadisini tashih etmek için dokuzunda çıkmasıdır. Sabah ler aruuada aoDUDCU olma• 
değildir. gazeteleri ile akpm aazetelerİDİD IAzımdar. 

Yeni Matbuat kanununda aabta çıkmalan araunda nihayet Tekzip 
havadis alma memnuiyeti hak- bir iki saatlik bir vakit olduju latanbat; 8 ( A.A.) - BaltJn· 
kında mevcut ahkamın nakadar için bu dar zaman zarfında ha· k8 lata'!l;al guetelerinde Maarif 
haklı olduğunu göstermek için Yadislerin doiruluğuou,yınliılaj'lnı Vekili BeJfenc1i1e atfen bazı 
bu hadise üzerine nazan dikkati tabkika imkln bulunamamuadar. . beyanat nqredilmiftlr. Bunlann 
ceJbetmektir. Fakat bileme1iz ki ~azete karileri aslıeaaıı olmadı~ ve m6f8riln-

Bir hafta evYel yeni matbuat için bu makbul bir mazeret midir? ileyh Yelcil Beyfendi tarahndan 
kanununun bu buausta ahkamın- Herhalde yeni matbuat ka· hiç khu.,e ve l_aipir veçhile 
dan bahsederken yapbğımız bir nunuaun nepi gOnlnde vwku beyanatta buhmubiaacfitmı teblt
karikatüre ( Akf&ID ) refikimizin balaia ba hadjeein 'Utik _.... fa ADadola aJ._ millladar. 

A 
T 

Yarışları 

Lisanımızda ilk defe olank 
yazdmlf tetkikler 

Yuan: 

Yan, " ısleh enclhnenl 
ln•nd•n ALf hf 
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Jamuialarincl&n ileri Keliyordu. bir anda .zuhur edecekti. 1 ~vrena nerede. '• 
laaaıa kendW, yahuclilırln n.. DaTIİdun ne.tinden olan bir aU· Ldl 

vut hanedanına n\ell8Up bir Mesih bek rU adamlar bu sırada Kadöste ve Bir rlYQete giSre Buharacla 
Jediiderini bUiyorda. O halde acaba ı. Beyti Ja.himde muhteşem ve mUıktJlef l•r•n çıkarMakla 111e,gul, dl• 
N ken•tni Danıt hanedanma men· bir bayat sürüyor ve vakubulan bütün ıer rivayete 9Gre ln9llterede 
aup aa7clıiı için mi (Meılh) olduğunu hadieelere Jlkayt kalr1orlardı. •n•reclllk ecllror 
9ifJU{eı'iu. : Banlar, diler yahudi uılıade- Mqbur cuua miralAy Unen-

Pftl slbi; Mili •aharrirlır, l..- Jeri ve mal ve mtlllt saltlplerf ve yalla ıin iımi ve faaliyetleri etrafında 
aın çok ellkl bir saltanat hanedanına dilerin yüksek hahamları ıibf •• 1 h k 
mensup oldufunu söylerler. mahlatmıtlardı. Bu romahl~fm;ş 1.., IOD zaman arda yeni ir ta ım 

Fakat ~nın Davut hanedanına hudilerin ihtilalcilere kartı hi!'ltrt neşriyat vuku buldu. Londra sıa· 
mens~p olm.a~ıf~nı ispat için iki yalnız llkaydane değil , hatta hu.a: ıetelerinin verdifi malOmata 16· 
deW ileri airlilür. 1aa. mabette tdki· JMtklnM tdt. Bir ha,_ nluabuWa re Ruıya Hariciye komiserli~ 
natta bulunurken ona (sen nasıl Da- i takdirde bunlar her şe); bütün mjralay LAnenı baklanda Duba· 
vadun oiJu olabilirsin?) demişlerdi. uf-'"l 11 'i d bi ra ile Tacilriatandan iki uzun 
Yuaaiıu, laa1i Davut neslinden ola- re - annı ,.. •a annı zar e 1 • 

_._ ta .... 1 .... 1 d bö. 1 b. Hr1erdt. Onun f~ln bunlar, htt ne pa rapor almlfbr. Raporlann anla· r- nıuuf o ._ ar ı, ona y e ır 
•• -X ı 1 rd' . F k t ı D u hasına olursa olsun swh taraftarı i· tııına ....Are Buhara ile Tacikiı· eoz ıwY em.ez e ~ a a sa, av •• 

d ti d .. .._ .1 l Lla anır. Bunalan dola11 Davut oğulla· tanda vuku bulan kabile iıyan• on e n en .. e -•ınuan o mamaa . . 
beraber §Uur itibarile Davudun neslin rından bırt .. de Roma httkGmetl aleyhın· )arının amili, miralay Unenıin 
dta oldqaaa hüıeediyordu. Ona ıö- de en kUçuk harekdte btıl•n••mış. faaliyetleridir. Unenı. Buhara• 
re MesRt, . atıahrn otlu oldutunu n. bu hiiktmtt. mah&ltfet ı&itfll'me- • Sowl,et Ru.yaclan aynim ... 
hlatdem.di. Onun için bekltnen re· mıştl. aı temin için ul»ık Buura emi
hahr o f di. Fakat tftiz, yurüuz yqıyan, n rine mbaheret etmekte ve onua 

banın ,Davut neslinden olmadı. hayatlarrnı her tarafı dolaşarak n pl&nlarmt tatbik etmeal lçia ... 
tını ifade eden ikinci delil onun dül çahşarak kaıanan dUlgtrler vt ıuıir h yrimlar bulmalrtadar. 
1trl•r aaaıfın& mensup olmasıdır. Fa &an'at erbabı böyle deilldirler. 8'a rana.larda L&.,... Mk-
k&t lanın dUlıer ·01muı, onun Da- Sefalet n mepkkat içinde yaoıyın r~ 
vut nealfndm gelO'tfflne bir mania t~· bu bfçarelu, Davudun saltanatını lna4a fU llıler de ..,._.yon 
kil ~tmez.. lsanrn mensup olduğu re- ihya etmek ümidile kendilerine teeıel "Miralay Llnem'la nDfaaa 
1'abftler arurnda birçok asil kimseler li ''eriyorlardı. Bunlann, kenclf lf· ~tanda dr'atle ya11lıyor, 
n.rdr. Ve bunlar Davut ntslfndtnclf. terinden çıkan ve mesfh olclutunu iayanlan kat'ı ..,ette haıbrlUJ& 
Btnaenaleytı Jea da biyle bir ana- 9iyliyen bir adamın etrafında topa imlıin l:aull olm.. içiıa bu ta• 
•llJ"t dayanarak Davut neslinden oldu lanıp onunla birlikte hareket etme- raflarda kawetli bir SoYlyet ka· 
pna aiyluriş olabilir. lerinde bir garabet yoktu. ruılbı••• talai Jaatmclar.,. 

Bu sıralarda vaziyet son dtrt~ Bahusus, ıeltcek mtsihin (tUcear Deyli Telrraf ıazeteai Riıa 
mühimdi. Pilate Roma imperatorunun lardaa) olatafına dair peyıambfrle- muhabirinde.. aldıjl bu malama
&&neakJarını mukadd~ daja rekzet- rıin birtakım ~bfiratı da vardı. b nettettikten ıonra bu mOtalA· 
ınekle y.JnıdHerln an'anesine göre mu 7Akerlyannı kendifll, bekleaen MHih· alan dermeyan ediyor: 
kaddes harlmi telvis · etmişti. O..JarA ttn baheederke-n onun dU1gtrlerdtn "Miralay LlYrenı. yakın ve 
ıött bu mulllk ve gaddar hük6metla olacaiını söylemişti. uzak Şarkın her ifine karlfbra• 
irtik.Ap etmedifi bir şenaat kalmaımt- o zaman dülgerlikle m*ul o- lan bir sima oldu. Moakovada 
tı. Zat~~' Allahın Davut neslinden ıe· lan hu sınır, Ta.ba.bıet ve bıytarhk vuku bulan mubakemelerin ek
Jecefini ".aadettiti hala.aklı da böyl• da 1apıJ9rlardı. Buitn de bu11ların 

Mriainde onun adı geçmif, bu 
11in behemehal dtrdeetJeri hakkıacla ~iht4e ya111aalar a7J1i işleri~ mub"kemelerde pbttJer onun 
bizzat Qazinin gösterdiji alaka muhit. mef1uldit1er. Kendilerine Sleb deni: KomOnizm dOflllam bir lnpiz 
te Ml7ft teslr Te tmnlyet husule rettr len bu adamlar, marangozluk ve ajanı olduğunu a6ylemiftir. 
ıa)ftir: · sön tahkikata göre soyguncu- ctUlgerlikle me•ul olduktan batılla Geçen on iki ay ıamnda ona 
lamı bir takim çop11lcu ve eerserf ~ru- insanlara n hayvanlara bakarlar ve 
pundan olduktan anla§ılmı~. yalnız onlann teduisinoe çahtırlar. JOM· atfoluaan maceralardan bir kaç 
birtnia eillll katlanmak earedle oto- f• bunlardan bahMdtrktn onların 9f. merakh romau çakabilir. Meaell 
mobilltri tevkif ettiği v~ bu phsın ba· hirbazlık yapttldarınr ve sihirbazlık bir moddet mukaddem onun 
ısrnda aa~üh kefiye bulundqb, 101· ta halk Uıerinde tesir yaparak onları "Honj Koni,, da . bava, kara ve 
cularw 'ftfB \etiY.en p.heın d!l kaske~ htHulnMt aleJ'hhtde •tahTt« •ettilller\ dula kuvvetleri kumandam Dut
u eldap telıhit edilmiftir. Dijerlerı nt e&yler. ' · )as Koıtet'in öllimilnD tabkili 
he~d.\tr ~J~J!Jrk araları~d~ giılenaik- 1. Bu ıümre)'e mensup' ol art bı r. ~ ile mq;;ı. ~lda~"'tafİ ·~j_;.·~ft~:·' 
len J~in üfhüı edilememıttır. Bunla· dam manevt bir tabip ve ruhant Li d b Çi d 

..... li ld ki h kk d ki · • ' nenı, a a ıoara D e rın ma-e o u an a ın a rıva· bir mtidavi olduktan ~a p_eyga.•· . . 
Yettn ltanc!an -lat oldafu "11 tu· .1 8111 h ki 1 sı6rtınm6t ve onun orada ıagd· 

•- her Davut ı • v •y:man a m n ""° · ti zla • • · retle teahlr ••ittir. . . tere namına llD ya r temım ı· 
Yolealardu "ki bia lir& delil an· linden olduiunu ıd~ıa eder ve kendi· · çin İngiliz murahbulanna yardım 

tak d'~ bet yUı lira kadar raıpe;- tine yalıus lnaanlann clefll, hay. ettiii 16ylenmitlL 
dildlt\ anlatılmaktadır. vanların da mbkat oldufunu,. bU· Hakikatte mirala Uvren.s, 

Ya~'a De )ıılzıat Nall\•IMft ij~ kta· tUn hu&abklann oaun tarafmdan , • 1 , 
. . · ~ -LJ k d .__ h 'J.t.h Tukubulacak bir temas ile zat! ol- Behmottaki Mont ~tten de tay• 

dılerıne yataa ı e en ucŞ p 18 S i n • •. • ~- L. 
larite yakalanmıflardır. 'Vak'a fani dutunu M;ylerse on~n ttrafnlda yare ıatuyonaawa tayyareçı Şav 
dijti üç 'PJıir• derdtatl kin aynca MI' blrtak ltutıa ve mustarip lnaanlann namı altmda H•iı yukarı hadi
müfren · se\'ktdilmiştir. Takibata e- toplanması ıa.Y.tt tabii olur. Herkes aeaiz bir hayat geçirmektedir.~, 
hemmb·etle devam tdilmektedir.,, bu sözleri blribirine . llÖyledttı ve dağlan bile yerinden oynatacak bir i· 

Vall lle .Yalov•Tll gitti . :reni nhar eden mesıhin .. b~ttift.ke- man ile hareket etHJUrdu. 
Diier taraftan ba hadise tahkıka· ramatını naklederek bmbırlerınin M lh1 t 

tile meşgul olmak thlere Vali M11hlttbe tiHrinde t.lr yaptıkları için, kalaba· es ye 8lrrt 
n jandarma kumandanı Fikri Beyler bt lier ıttn artıyordu. lea, beklenen •esih oldaiunu bir 
dün f&lieb Yalovaya gitımitlerdir . Janra bndlai meaih olclutuna den bire lfp. etmemi,tir. Fakat bu· 

K•lllJ9•l&r Bana Yi1'yeti hududu btitUn varlaiı ile iman ediyor Tt bq nun lebebini de anlaınak müfkül de
dahilinde •1111d•tundaa M•llittin Tt l•H .onun delluile bfrl•rek harik~ jlldfr. Çünkü 6iyul nıiyet buna f. 
Fikri ~ylu yalnız taldlerlft Yalan lar vUcade retiriyordu. cap ediyordu. lsa, 80n derece ihti· 
lıasuıll& llapalf olmaJarı ihtimali d· ı.a, kndfeini AllaJun H~tifl yat n buf ret dairesinde harekete 
hetl:nden alınan tedbhe nnaret tdt· Davut otlu, kurtalat kahramanı, mecburdu. . 
~eklerdrr: n yeni llemln banisi sayıyor ve 

Eter rekorumu 
kırarlarsa .. 

s o ,, -- =----=== -~~---
~ - AB 1 R , --- --. 

( Ütt tarafı ı inci sayıfada ) 
Tayyarecilerden Mr. Polando M. Musollnl 

dDn Yeıilkaye ~derek akıama Berlln• d•vet edlld 
kadar tayyareyı ve mot6r0ntl Roma, 8 (A.A..) _ M. BrUning, M. 
muayene ile mqrul olmuft tay- ' Musolf niyi Alman hUkllmetinin miaaf i· 
1•reye 250 galon ben'&in almıı- ri olaralt Berltne davet etmiştir. M. 
br. MusoJini kabul ederek ~ekktlr etmiı, 

Ta areC:iler Sellnik ve Ro· fakat ziyaret ta~hi hakkında kat'i bir 
. Y1 . cevap verınemiftır. 
ma ilzerınden uçarak 12 saatte Roma mUllkatl hekkınd• teblll 
Cine•e:re fidecelder, orada bir Roma, 8 (A..A.) - Ajans lıtefani 
aGq kalclaktan 1e>nra sah gtınll atideki tebliği neşrediyor: 
vapurla hareket ederek 24 ağuı · "M. Briining ve M. Ktir~~i' 

L h N ı_ k M. Muaolini n M. Grandi • . .. 
toa ıaua ı evyoraa vıraca • dU b .. üt dd't "l.t.k t ) n ve ugun m ea ı mu • a vu· 
ardır. ku bulmu,ıur. MUkileınat mütekabil 

Tayyareciler layyareleriai va- anlapıa ve pek ziyade samimiyet dai· 
pura alacaklar 'Ye Nevyorka var· resinde cereyan etmiştir. Mitkllemat 
cbklart p uçarak memleketleri eanasında Avrupa umumi vaziyeti ta· 
olan Boatoaa tideenlerdir. mamen tetkik edilmiş ve hali h•· 

Huaual .... ,. .. , ztrdakl mü!1külatın izalesi için tekmil 

Tnttın mllilat iclanaı' ta f • hükOmetlerin faal ve itimadaver bitr 
.. ra ID tk• ·1 . lU ··ı ..1~ h l tt laa lua surette teşr ı mesaı en zumu mu • 

11111D aaua aure e m n tefikan tanrnınıttrr. Ktza öaü.mUıdeki 
clıaralar dlln aqam tayyareci- terki ttalihat konferal\Slnın cll\an ıulh 
lere hediye edilmiftir. Clıarala- ve iıkhsadiyatının nef'ine müsait ve 
ıaa laerltrinde TDrk, Amerilcaıa hakiki neticeler verebihnesi için urf ı 
Myraldan •• tayyarecileria iaim- pyret edilmesi lüzumunda da ittifak 
l.t Yardır. Aynca, ta71aredle- ectilıniftir_.,. _____ _ 

ıha lltaabula teldilderi iGndın· Ank•rada bir otobU• k•z••ı 
heri çıkarılan resimlerinin bu- Ankara, 8 (Vakıt\ - BufQn 
lundup bir aJbllm da dtın Bele· burada bir kaıa oldu. Bu -hu-
diye taraf19dan tayyarecilere be- sustaki ubıta raporu tudur: Sa
diye edilmittir. at 3 de iıtaaiyondaıı Taıbana 

Tayyarecileri bu ıabab Yqil· gelmekte olan Tekirdaih ıof6r 
k&y tayyare meyd~nında Kelor• ~=:~:abid:::~::e O:~:i:n b~s:. 
du, belediy~ villyet ve tayyare ka11 &nDnde bir virajı dönerken 
cemiyetinden birer heyet ile tay· 9of6rtln dikkataizliği yUıllndea 
yare ıabitlerimiz tetyi edecekler, devrilmiftir. içinde bulunan bir 
bu meydanda ıehlr ban dosu da iki ki,ı hafif surette y•ral•Dmıt
huluna«lrtır. br. Zabıtaca tahkikata batl•D· 

Tayyarecilere haf'eketlerinden mıf, ıof6r derdest edilmittir. 
evvel tayyare cemiyeti aamma Veni k•1makamlar llatıeal 
birer bOket verilecektir. . Ankara, 8 (V AKIT) - Dahi· 

liye veklleti mlinbal kaymakam• 
MiufirJerimiz şehrimizde ıör- laklar için bir liste hazırlamak-

dOkleri bDınO ~abul ve miaafir- tadır. U.te yirmi gtıne kadar 
perverlieten çok mtUehauia ol- taıdik &llye iktiran edecektir. 

· dukluıbı, ıe~W9izae umdukla- Hu•ua1 ıurelerde tasarruf 
nndlll fazta_ıyım:Jmı 1öıdaklcrlaw..- Aa,kcu•, o· (V•lt.ı~) - ,, U•tıJGlf 
ve iDinneflar 'aTdııa'anSı l'&yte:. biltçedeki tasarruf dolayııile hu-
'mektedirler. · auıl idarelerde de mecburi ta• 

T ·1 ı.. ·ıh T Arraf yapılacaktır. Bir kararna-
ayyarecı er '?• usa ayyare me ile buaasl idare bltçelerindeo 

cemiyetine kutı pek mDtqek· 
kir olduklariııı ıöylemiılerdir. iane olarak cemiyetlere para 

Terilmemeai, m8nballta memur 
Tayyarecilerden Mr. Bordman tayin edilmemesi muYaklcat ted· 

clemiftir. ki : birler olarak kabul edilmifti. 
- lıtanbulu IAfikile göreme· Şimdi huauıi idareler bu teclbir

·den aynhyoruz. Burada h•kkı· Jeri tatbik etmektedirler. 
anıda p.terilen hlanil kabule Rlnd• reni ltlr m•tb9• 
karfl duyduğumuz 111ionettarhk Y• gazete 
hiılerinl ifade i,.in kelime bula· Rize, (A. A) - Burun Rizede 

7 hUIUli bir matbaanın açılma ve 
mıyorm. 

Na.,orktan Iatanbula kadar 
bir hamlede 'uçmak ıuretile ' te· 
Ilı ettiiim rekorumu kararlarsa 
tekrar Istanbula uçma;. dO,O· 
nUyorum. 

Y alaız o zaman meaafenia da
ha uzun olman için Amerikanın 
latanbula daha uzak bir tehrin
den hareket edeceiim. 

Rize atlı haftalık bir villyet ga• 
zeteaiDin çıkanlmuı mOnuebe-
tile meruim yapılmıtbr. Guete 
halka paraaız dapblmlfbr. 

lzmlr nhbmı 
Ankara, 8 (V AKIT) - iımir 

nbbm firketinin Jzmir belediye
since satın almmaıını İzmir vil&·. 
yeti de muvafık g5rmllftl1r. 

Dahiliye vekileti bu buıuıtia 
tetkikat vapmaktadır. 

o 
YAl<fHt . Tefrlkaaıı SS Seniye hanım ulaya çıkarıldık· ıayeıinde hem rahat bir genç kız· duiu için tiir ye hayal içinde ya91• Bir zaman bu böyle gittil<te•~ .. •zd--•• tan aonra bir zaman konaia takım lak devri ıeçirir, hem de belki 7or ıi1>i ıörünen bu ı•nc:in dikkati ıonra &tıklar mektuplaımaia bat• ı ... tj... takım görücüler ıelip ıitti; resim· batka tazeler ribi güzel gençlerle ni celbetmek için ne lizımıa yaptı; laddar. Nihayet civardaki kuytu• b 

ler alınıp verildi, 1e>kakt&n buton• maktan uz,ia ıönül ejlendirer, o da eline bir kitap alarak okuya o- yollarda randevulara aıra ıeldi. . Dallan lu, kılıçlı ··~ler seçti. Sazan p&• böylece hayattan da bir dereceye kuya i .. ız caddede dolattı. Çocuk 5eniye hamını yakından gör• 
· · zarlık uyacak ıibi ıöriinüyor fakat kadar nasibini almıt okır. )arın ortasında bir kat Claha uzun mek evveli mekteplinin net'e•iJti 

~ . 10nunda mutllka bir ak.ilik . çıkıp Ancak kapalı bir ailenin na· Ye ıivri ,CSrünen boyile top ve kırar gibi olmuıtu. Fakat ıimdili1'" • 
YAZAN it bozuluyordu. Nihayet bir ç.ok Ü• muılu ve titi:ıı: ve kibirli bir kıu kotmaca oynadı, tuh çtiliklar' ve civarda daha güzel bir ıevıili . t.ı~ı 

REŞAT N UF( 1 aüntülerden eonra mabn cleteri an• için bunda da bir takım ıüçlülder kahkahalar kopardı; aiaçlara tır· darikine imkin olmacbjı •ibi ~,\. 
Yalım hu bunlun içleriae iki lqıldı: Seniye hanım i.tediji nrdr. Bir kere tanıdıir, konuttu· mandı. Gülıümü bir akran gibi birdenbire botlamak da ayip dü"to 

fındık eıfacalc büyüklükte iki hi- ıibi 1e11Ç, ıüzel, zeqin, rütptli bir la erkeklerden hiç birini ıö:ıı:ü tut· koluna takarak aencin ıeçtiii yer· teceiinden çarnaçar hu aalunetai_,., 
cimıi:ıı: ye esmer deliji Yardı ki, çeh erkekle evlenemiyecekti. Meler ki muyordu. lerde piyasa . .etti. . Nihayet Ba· ve bedava macerayı devam ettird~ 
renin bütün meziyetlerini bir çır• feYbllde bir tesadüf ona Gülsüm Sazan ablalarile 10kaja çıktı· kıtmata baıladrlar. Seniye ha Bir zaman aonra iyi bir rand~ 
pıda 11fll'a, hiçe indirirdi. Hatta zeYkinde bir ıençle karfılattır11n. iı, ıeyir yerlerine aittiii zaman u• nım heyecandan kız,.rarak gül· vü yeri de keıfettiler. Kötkt•n bett 
atıınm ~k makbul olması lazım Genç kızı ietiyenler ya boiazı zaktan bazı delikanlılara mahcuba dU. Batını ate tarafa çeYirdi. Mi· altı dakika uzakta dik bir kayablıi~. 
ıelen kic81dülü bile netice itiba· tokluiuna konala iç,U•eyıi ıir· ne ıülümıiyor fakat bunlardan biri yop ıenç delikanlı a)qam karan• kayalıiın tepeıinde üç bet cılız • 1 

rile ı~ lamn aleyhine çıkıyor ıöı mek iıteyen fakir delikanblar ya· yanına yaldqarak 181 atma fa, YJ• bğınd.a gözünün bozuk adeaeri ğaç vardı. Seniye hanım öğle 1-!t 
h ..... manaaradan aonra bu re• hut meTki Ye para sahibi fakat lı9mata bllcacak oluna knıyor, arasından föyle hay-1 meyal bir te meklerinden ıonra eline bir kit~ 
aal• tahammül edemiyordu. Yatını batını abint Çocuklu azarlryarak yanından kotuyorclu. be .. üm farketti. Fakat çehrenin alarak Gülıümle beraber bu tepen' 

la INrun belki de zanlb kızın Clullardı. Seniye hanım bir fakir Nihayet Kıaddıda hava tebdili· ltqka teferruatını aeçemediii için çıkar ve arka yoldan ıelen a,ıkil' 
lioca bulamamasına ıebep o- ile nlenmeyi aklmdan bile ıeç.ir· ne ıittikleri bir yaz ıenç bir ınek· ıenç kıza hemen itık 'oldu. bulu,urdu. 
lacaktı. F abt Gülıüm hayatta et- mezdi. Buna 'ne ıururu, n~ ıJe ttpli yakaladı. Bu civar kötkl,rden Bu macera bir aydan fazla ıür• Bu ıaatte hu teDeden emnivet 
7a 'e haditeleri na.ad ayn ayrı g&- 11hhati müı•it delildi. Yatlılara birinde oturan aarıtın, miyop bir ço dü. Mehtaplı ıecelerde itık köt· bir yer tasavvur edilemezdi. ç· 
rüyor v.e biraz kan911cça bir kül YÜ• relince, onlar ne zaman olıa elde cuktu. Dahıetli edebiyat ve kitap kün etrafındaki tarlalarda dolatı· kü bu aıcakta bu kızrm kayal . 1 
cude ptirdikleri saman anlamak· birdi. meraklısıydı. Akf&lll üıtl•ri krrd•, 70~ fıabk diplerine oturuyor, Se· tırmanmak deime bir babayej;ll 
taa kia bulunu1eraa bir çehre bir lıt«lili cil;i \,iriıile nlenip M· caddede elinde açık bir kitapla niye hfnma ..-~releri açarak ka· kin delildi. Meler ki inta11 
.. lfle &Jrl &JTI parçalar halinde Ti.-i~ olduktan ıonra aeele hem okur, hem rner, ikide birde ranlrkta aokata lcarıı 'kem~nla tar· niye hanım ıibi içinin ate•irıd 
prdOflnden k lnaaunın farkında etmekte ne mana Tar? Anneıin• ayaklan lafa takılarak aendelerdi. la eöylüyor, kartı tepeleri çın çın dııarrnın ııcaiınr f""k"tmeie 
01-UJOrda Allah uzun 6mürler versin. Onun Seniye hanım, biraz aptalu ·ol· öttürllYordu. ' · ~atiJ~almamıİ .bir itık nlıun. 

• • -- :ı \ . • •• • . • • ( Biı'Ntll). 



-
( Adliye Haberleri ( 

Arnavutköyünde · 
ki otomobil kazası 
•ofBrUn eniştesinin dlreOe çar· 
pıp yere düşerek ölmesJle ne· 
tlcelenen kazanın muhakeme· 

sine başlandı 
İstanbul ikinci ceza mahkeme

ıinde, dün öğJeden sonra kaza 
ııetıcesinde ölüme sebep olmak 
maddesinden bir şoförün muha. 
kemeaine başlanmıştır. 

Davanın mahkemeye sevk 
şekline göre, Sezai Ef., eniştesi 
Hasan Ef. yi hadise akşamı 
otomobilinde bulunduruyormuş. 
Arnavutköyündeki gazinodan gc· 
ce eaat ikide müşteri alan Sezai 
Ef. nin yanında oturacak yer 
kalmaymca, Hasan Ef. , otomo· 
bilin sol tarafındaki çamurluğuna 
basarak, durmuş. Otomobil, İs-
tanbul cihetine doğru Arnavut· 
köyünü geçerken, tramvay dire
ğine çarpmaş1 ıoJ tarafı parça· 
Janmış, orada duran Hasan Ef. 
.de direğe çarparak yere yuvar-
lanmış, kolu kıralmı~, bir aı son· 
ra da ölmüş. 

Mevkuf o!arak muhakeme e· 
dilen Sezai efendi, mahkemede 
hadiseyi şöyle .anlattı: 

Maarif vekili 
~ 

l, __ P_o_ıi_•_H_a_b_e_rı_en_· _ Günün l 
Dün bazı ziyaret- Kaçak rakı 'MilstakfJ fakülte ha- Muhtırası 

}erde bulundu Geçenlerde polis merhzine Fehmi linde kalmak Jstfyor -----------
.f efendi isminde birisinin e\.·inde rakı çı- Takvim - Paıar 9 Ağuscos 8 Şehrimizde bulunan maarı karıldığı ihbar edilmiş n bunun ü:ıe-'Mektep muallimleri bu takdirde inci "" 1931. stnenin !!:Ünleri: geçen :!20 

vekili Esat B. Darülfünun emini rine zabıta ve miiskirat memurlan ni mUderrislik maa,ıarından da k~lıın -~ünfer· 145. ~.'3 Rebiülen·el 1350. 
Muammer Raşit, H. fırkası umu- kontı·oJ "'ltına "'lmıaJardı. feragat edecekfe,dlr ... 1 eı 

" " "' GUne!-Doğuşu: 5.02: HanşL 1 ~. o mi katibi Recep, vali muavini Diin e\· araştırılmış. yeknazarda Eczacı mektebinin Tıp fakül· Namaz vakitleri- Sabih: 3,22. 
Fazh ve mauif müdürü Haydar hiç bir ~re tesadüf e-dilmemiştir. Fa- tesile birleşmesi ve dişçi mek· -

J d · t l d O~le· 12.20: ikindi 16.J.); Akşam. 19,18, Beyleri makım aran a ııyare kat odaların birinde memurla-r bir tebinin ayrı bir enstitü ha in e 
. . Yat~ı ~ 1.05 imsak: 3.04 etmittir. raftan şüphelenmiştir. Nihayet ışın idarui hakkında tıp fakülte 

lktısat vekili Viya naya gitti dale\•er~sı .~.nJaşılmış~ır. .~~fın··ro: ):~ meclis;nin verdiği kararm bazı • iktısat vekili Mustafa Şeref nında bır du,g-.m~ o~dugu storulmu · . dişçileri memnun etmediğinden 
B. dün aktamki Konvens1yonel dokanılınca gızh hır kapı açılmı;-tn. bah d.l . t E kt b" ıasgaril 20 derece. Bu~n rüzı4.r mıite· 
trenile Vıyanaya hareket etmiş, B~nun üzerine_ deliiin ağzındaı..i1 ip hak~~nd:1'~;~iJen crk:ırar':1ne a;n~ dU pn) m: ha\'a ekseriyeti' açık. 

Hava - Dünkü hararet ııumll 28 ' 

S. k · · t d hr'mizin merdn·ende-n aşagıya inen nıemuı ar • ır ecı ıs asyonun a şe 1 nı·ş .. 1.r a'·luda 10 r k k"zanı, müte- zamanda bazı ecıacıJarı memnun B ticari ve iktısadi erkanile şahsi ge ., C'l a 1 n d' - . 1 ugün 
d'J addit ocaklar ''e sair bircok aletler ile etme tgı söy enmektedir. , Gelenler • pldenler - Yarın dostları tarafından teşyi e 

1 
• kaı'Ç.ılacmıdar, hepsı'nı· m. u ··f"adere ede- Eczacılar, cezacı mektebinin 

y " ~ " sabahki ı.onmsiyonelle ~ehrimizt .~O mİflir. rek tahkikata başlamr~lardır. . 1 müstakil bir fakülte halinde ida- Fransız darülfünun rılebesi gele~. tir. 
Mustafa Şeref B. Viyanadan Niçin zehirlendller? re edi~~esi~i istemektedirler. § Sah günü Mm.na \'apurile Lirona 

Avrup::nm diğer bazı . şehirle- Dün, Pangaltıda bir zehirJenmtı ha E~n.~~ 1çtn bıJhassa farmaloğfar , ap~rlaril~ $ehrimize 60 kişilik bir :5en-ıh 
rine de geçecek ve bir ay kadar d. . ld - k 'raph<Pı 1 bırlıgme mensup ccr;acılar hususi kafi lesi .,elmi~tir. k t ı&e51 o ugunu yazmıştı ·. • ,., · _ . . • ,. 
kalwrak istirahat edece ve e· mrz tahkikata göre, zehirl~nen ailenin surette gorüşmelerınde alakadar ~ Bugün Romanya vıpurile şehrimıze 
davi edilecekt'r. iki gün eveJ'ki .Nişantaşı yanp:ınında makamlar nezdinde teşebb~s~e be;nelmilel kadınlık !leminde wıuuxıış 

• ... • • bir nlerinin yandığı anlaşılmıştır bulunularak eczacı mektebının şahsiyederden yirmi .\merikılı kadın 
T1caret &lemınde. Uğradrkları bu aret üurine Erzu- bir müstakil fakülte olmuını ri· gelccekrir. 

Dünya lktısat buhra- ~mJu bakkal Mehmet tftndinin ıtile- cayav karar. v~vr.mişlerdi~. F.arma- . Gu··-zel h·ı· r hareKet 
t tkik f 1'fD sı Pangaltıda Erganekon ~ka· kologlar bırhımden hır ıat de-

lllDl e Y tında 21 numaradaki diğer evlerınde miştir ki; 
DiSrt Amerikalı mUtehaasıs 

Ticaret odasında me,gul 
oluyorlar 

Amerika çeJik kıralı M. Kar
neci cihan iktısadi buhranını ve 
ıebeplerini tetkik ettirmek üze~ 

re dört müte h11.sıs iktıaatçıyı 
Avrupada bir seyahate çıkar· 
mışbr. 

Bu ıııutaha11ıılar tehrimize 
geJerek bor.sa Ue temasa geç
miılerdir. 

MaHye vekaleti buhranın mem
leketimize ait cepheıi hakkında 
mutabaasıılara izahat vermek için 
borsa korniserj Adil Beyi memur 
etmiştir. 

toplanmışlardır. 11Eczacı mektebinin tahsisatı 
O gün öğle yemeğinde bütün aile senevi 40 bin liradır. Biz bu 

zeytin yağlı fasulya, karpuz. peynır ye miktar para ile eczacı mekteoi· 
rnişler ve bunun ti:ıerine de buzlu su nin müstakil bir faktilte haline 
içmişlerdir. . 

Fakat akşam üzeri Mehınet e!endı
nin kardeşi Lutfi beyin 8 yaşındaki 
kııt Mes'ude ve Fevziye ile 8ğ1u Nu
nttin de iı-al ve ğa.~yan baş1anuştır • 
bunun üzerine telA~a düşen Mel.ım_et 
efendi derhal bir doktor getirtmıştır. 
Muayene neticesinde hastaneye kaldı· 
rılmak liW.umu olduh anlaşılınca bü
tün aile efradı Bulgar hastanesinde 
teda,; altına alınmışlardır. 

Aile efradından Latife hanımla, Se
zai ef e-ndinin hayatları tehlikede ol
duğu söylenmektedir. 

getirilmesini istiyoruz. Bize 11Ec
zacı mektebini bir müstakil fa
külte yapamayız. Eğer yaparsak 
bugünkfi hocalar müderris ürı. 
vanını ve tabiatile de müderris 
maaşı alacaklardır. Ru takdirde 
eczacı mektebinin 40 bin lirahk 
tahsisatı müderrislik maaşlarına 
kifayet etmiyecek , arttırılması 

Maamafih dün ı-abah Sezainin hara 
H. F1rkasının içtimaı retinin 38,30 a düştüğü görülmüş, iyi. 

f cap edecektir. Bu yiizden ecza. 
cı mektebinin müstakil bir fa· 
külte haline konması kabil de· 
ğildir,, cevabını verdiler. Halbu. 

Boksör Melih B. ma· 
çın galibi olmadı· 

ğını bildirdi 
Genç ve kıymetli ..bok.arle& 

mizden Melih bey enlki gün 
Taksimde Romanya yan ıildet 
profoıyonel şampiyonu Bunyo ile · 
mühim bir maç yapmış ve ae
ticede sayı beaabile galip aC1cle
dilmişti. Fakat hemen bütün ı•
zetelerde bu gaJibiyet karın ten• 
kit edilmit ve vapılan maçın ce
reyanına göre Romanyalı hakkın· 
da mağlubiyet kararı verilmeai 
bir çok sporcular tarafından hay· 
retle karşılanmıştı. 

·. 

- Enişteme o akşam Köprü
den Arnavutköyüne gelirken, 
.Köprüde rastgeJdim. Onunla 
Tatavla civarındA, bir evde O· 

turuyorduk. Kendisini otomobi· 
lime almamı istedi. Taksime çı· 
kacakmış. Geldi, yanıma otur
du. ArnavutköyUne vardıktan 
ıonra bir milddet orada bekJe
dik. Derken, baş garson, gaıi· 
noda taksime çıkacak birkaç 
mllıteri bulunduğunu, bunları 
götUrdükten sonra tekrar dö
nenenı.. baıka mlişteriler de te• 
IDİn eaebileceğini l:iHdirai. Bana 
iyilik etmek, müşteri bulmak 
istiyordu. Tabii ka !Jul ettim. 
Takıime çıkacak müşteriler bi
nince, otomobilde yer kalmadı. 
Hatta birisi de y'mma, enişte· 
toin oturdu~u yere oturdu. Bu· 
nun üzerine eniıteme 25 kuruş 
~erdim. Gazinoda oturup birşey 
içmesini, dönüp geldikten sonra 
kendisini de alacağımı söyledim. 
Siz hareket ettik. Çok ilerle
ttı'°l:den otomobilde bir gayrıta· 
bii vaziyet hasıl oldu. Zikzak 
bareketler yapıyordu. Makinede 
bir aakathk olduou zannile, oto· 

Yarın H. fırkaaı umumt ·heye- Je~mesi iimidi ihtimal dahiline girmiş· 
ti içtima edecektw~Xitibi Omu· · tir. · .. 
mi Recep beyin •ali' günü An· DC)f<torlarrn verdikleri izahat.a go
karaya hareket edeceği ı~ylen- re bu. rıdal bir tesemmümden ııb~ret-

kt d" tfr. Fakat asıl sebep kanın tahhller 

ki biz mektebin hocalarile gö
rüştük. Mektebin milslakil bir 
fakülte haline ifrağı lıaJinde mü
derris maaşı istemiyerek ve yal-
nız müderrislik ünvan11e kürsileri 
iıgal edeceklerini, mektebin is· 
tiklAliyeti . için maattan feragat 
göstereceklerini bildird!ler. Ho· 
calarm bu yüksek feragati ecza~ 
cıları çok mutahassiı etmittir. 

Diln genç boksörümüı, çok 
yerinde Te centilmence bil' •ka•''' ~ 
rar \'ermiı ve bu kararqu __ fu ~ 1 
mektupla gazetemire bildirmittir: 

"EYelki gün Romanya yan or-

o 

tllobili durdurmak için manevre 
l'aptım. Bu sırada nasıl oldu ise 
<>ldu, otomobil sol tarafta ki 
tramvay direğine hızla çarptı. 
Yan kapısı parçalandı. Tabii 
teJAı ettim~ Yolculara birşey 
olnıamı§h. Bu s1rada bir polis 
koştu, bana birisini çiğnediğimi 

'•6yJedi. indim, geriye dönCJüm, 
'baktım: yerde eniştem yatıyordu. 
, - Nasıl olmuş da böyle ka
i ~•Ya uğramış ? 

- Bilmem. Ben, f)i omobile 
binnıesine musade etmedim. 
ıÇanıurluğa çıkmamııtı. Bell\i o
•totrıobilin arka kısmına tutuna· 
!til.k, ben görmeden oraya bin· 
~ıştir. 
f Şahitler çağrıldı. BunJar o ~e· 
~t gazinodan çıkıp otomobıle 
,binen hanende Yahya, kemen· 
.çtc.i Aleko B Jerlf" arkadaıları 

•san ve R.amazan B. lerdi. 
tndiJeri otomobile bindiklerini, 

'\,lı sırada ölen Hasan Ef. yi 
~t'ad .. 

. a veya çamurlukta gorm.e-
Clıkıerini, şoförün mUsaac! esıle 
~'Ya Dıiisaaduiz otomobilin arka 

11
1"b•na yerlettiğine dair de hi.ç 

alGnıatiarı oJmadığını kaydettı· 
~ t. Ant bir çarpışma hi11etmiş- . ı 
~I' ve kaza olduğunu görmütler. 
ltı '•nasında ıoförün yanında 1 

me e ır. ve 8air tetkikat neticesinde anla~rla· 
oturan Rımazan B. in de göıü· caktrr. 
nün üıtü hafifçe berelenmtı. BeyocUuudan d8nerken .. 

Yahya beyin mazbut ifadesile Dün gece yarısı Beyoğlundan .-vJe. 
mahkemedeki ifadesi arasında rine awlet eden lranlr CaCer ve Arni 
bir tenakus görüldü, tekrar ça- ile Hayga:ı köprüden ge~erleı-ken 18 Bizde bundan cesaret alarak 

d d. p ı· yaşlarında Hu·daı- i~minde bir sahı-g-m'dı. istiçvap e il ı. o ııte . mektebin müstakil fakülte olma
sı için teşebbüsatta bulun_aca_ğı~. 
Bunun için de yakmd~ ~ır ıçti
ma yapılması muhtemeldJr. 

l kt b kalının tecavüzüne uğramışlardır. Hay Hastan efendinin çamur u a ı· 
d dar, bunların cebini karı~trr<lıkları raklldıg· ına dair bir kayıt Yar ı. . 

için üerleriM yürüdiiğünü ba~ca bır 
Böyle bir fey ıöyledifini inkir şey yapmadığını söylemiştir. 
ettj. 'f Kavun sendah 

Ölenin ölmeden evel alınan 1 .a· Dün sabah köprünün adalar iskele· 
desi de okundu. Kendi~ini~ ça• si önünden geçmekte olan knvun yü~lü 
murluğa budığma daır ıfade sandal dalgaların tesirile ~u almağa 
vermişti. iki rapor okundu. Ra· başlamış, bunun üze-rine sandalcı Meh 

pordan da otomobilin mükemmeJ met feryat etmiş ve d~rhaJ yetişilerek 
bir halde olmadığı anlaşılıyordu. ka\•unla.rr.n difer bir sandala alınması 

Muhakeme, zabtı imza eden ısuretile korta rılmışttr. 

polisler çağmlmak ~e ism! bil- Genç h1risti!fanl•r cemiyeti 
dirildiği takdirde gazınodakı baş hakkında bir haber 
garsonun miidafaa şahidi. olarak Genç hıristiyanlar cemiyet:-:" 
celbi düşünülmek kararde, on Suriyede Ermeni tatnak fırka e 
üç ağustos s~at on bire bıraktı. birleıtiği hakkanda ıon rünlerde 

Bir katli davası netlcelend.J çıkan baıı haberler hakkında 
Edirnekapıda Çamur Şevketi malumat almak üzere dün ce· 

öldürmek maddesjnden mu hake· mi yetin T epebaşındaki lıtanbul 
me edilen Alaaddin, dün · istan- ıubesine müracaat ettik. 
bul birinci ceza mahkemuince Şubenin umumi katibi Mr. 
on beş sene ağır hapse mab- Stevenson dedi ki : 
kum edjlmiştir. Cürüm delilini - Cemiyetimizin Suriyede fU· 
imha maddesinden de Sıdıka besi yoktur. Binaenaleyh bu ha-
hanımm· bir ıene hapıine karar berin doiru olduğuna ihtimal 

· verilmiştir. Alladdinden maktu- veremivorum. 
Jün varislerine verilmek fizere, Esasen cemiyetimizin şubeleri 
sekiz yüz lira tazminat alma· idari cihetlerde mustakil bulun· 

cakhr. makla beraber esas prensibimiz 
Estonya adllye mUste,ar. siyasetle uğrıaşmamıza mlnidir. 
Şehrimize g·eJen Eaton)a ad- Biz bulunduğumuz memleketler 

)iye müsteşara dün İstanbul ad- ahalis :nin mensup olduğu mil-
liye dairesini, gezmiştir. Müddei· Jetlerden gayri milletlerle teşri· 
umumt muavinlerinden ismaıl ki mesai etmeyiz. 
Hakkı bey tarafından kendisine Yukarıda söylediğim gibi Sur:-
delalet olunmuş, muhakemelerin yede şubemiz yoktur. Kudüste 
çalışma tRrzt hakkanda . İzahat bir .şubemiz vardır, 
verilmiştir. Müsteşar, adhye da- Mamaafih Berutta darülfünun 
iresinde gördfiğü vazjyetten tak- talebeleri kendi aralarında bir 
dirle bahsetmiş, tetkikatı neti· cemiyet kurmutlardır. Bu cemi· 
ceıinden pek memnun kaldıjını yet de Genç hıristiyanlar ıube-
ı6y!cmittir. ıi demek dciildir. 

Belediyene 
hnl bir laboratuvar yapıldı 

Belediye 11hhiye müdüriyetin· 
de yenid~n. bir libo~atuvar te· 
sis edilmıştu. 10 gunc kadar 
faaliyete batlıyacakhr. Burada 
fakir halkın balıam, idrar ve 
kanları ücretsiı olarak muayene 
ve tahlil edilecektir. Fakir ol
mıyanlara ait tahlifler de ufak 
bir ücret mukabilinde yapıla· 
caktJr. 

Çık•rtlacak istatistik 
Belediye istatiıtik müdürlüğü 

tarafından eylül ortalarına doğru 
büyük yıllık istatistik çıkarıla
caktır. 

istatistik 926 senesinden iti· 
baren 930 senesi sonuna kadar 
bütün belediye harekibnı gös-
tereceı t:r. · 

Yen• tarih ktıapları 

Tarih encümeninin orta mek
tep ve liseler için hazırJadığı 
tarıh kitaplrı bir taraftan baıı.J-
maktadır. 

Encümen, her tabah saat 9 
'dan geç vakte kadar taplanarak 
müsveddeler• huırlamaktadır. Bu 
kitaplar, bu ders ıenesine yetiş
tirilmektedir. 

Bamye flatlara 
iki günd· n';eri bamya fiatı 

100 parya aüşmüştür. Sa1ıcılar 
okkasını l 00 paraya t oplattıklarma 
ve Hhş fiatıda 100 para olduğu
na naıaran bamye ekenJer bam
yelerini toplatmamakta ve ali· 
halihi bırakmaktadırlar. 

ta ıiklet profesiyonel ıampiyoriu 
Bunyo ile yapbğım maçın neti· 
ceıini ve verilen hakem kararın! 
lehimden ziyade aleyhimde ola
rak talikki ediyorum. Yan ha
kemleri mevkimde olan .zevat 
lehime olan kararı her halde 
bana karşı olan sempatilerinden 
vermiş olsalar gerektir. Arkadq· 
larımın bu hislerine teıekkür e
derim. Fakat spor sahasında &er 
şeyden evel doğruluğu tercih et
tiğim için kıymetli hasmımın hak 
ve mcziyyetini ilk oJarak ben 
takdir mevkiindeyim. Muhterem 
gazetenizin bu mektubnmu netı
retmek suretile bu bakikıti il'• · 
na yardım edeceğini ümit eder, 
hürmetlerimin kubulünü rica ·e
dtrim efeudim.,, 

Maarifte: 

Galatasaraylı Boksör 
Mellh 

Muallim H. lar imtihan edtldl 
Dün Kaz muallim mektebi mu· 

allimlerinden 1 O hanımın orta 
mektep muallimliği için imtihan· 
Ja r ya pdmıştır. Yarın bir kısım 
derslerden daha imtihan yapıla~ 
caktır. ______ ...;..,----~----
Defterdarlık ta: 

BeyoGlu malmUdUrlUIQ 
Beyoğlu malmüdürlüğline ta· 

yin edilen defterdarlık üçllncü 
şube müdürü Hilmi B. istifa •t
miştir. Yerine getirilen Manisa 
defterdarı Ali Rıza B. bu haft~ 
içinde vı.1ifesine başlıyacakbr. 

Ba,vekihmiz 1•kıncta AnkaNy• 
dönecek 

ismet Pş. Hz. nio yakında An.
karaya avdet edecekleri ve or4-
da birkaç gün devam edecek 
olan vekıller heyetine riyaat 
buyurarak müterakim işlerin i.a
taç o!unacail yaıdmaktadu. 
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Almanya 
Nereye 
Gidiyor 

GELiŞ! 
=: - -- -~ - - ~ O U Z E L 

-------- --

Son ders! Bir bUner 
Edebiyatı cedidenin ilk tohumu Büyük bir yanrın ı .. Bir mahal· 

le, 70 ev yanar, iane defterleri a- <Vıt ta'f'tllı btrlntl •tl.l/lltldtı) Burudan gelen bir iki tel• 
çılrr. Etfaiye hakkında konufulur, reli ne, o eline böyle blr fırsat ıeç· paf, Gemlik bavaliainde bir UJ-Bir hatır•nın tazlzl - Sahibi h11tlraaı11 tebeddUIU - Bir 

l•ff 111Daelleal - Hasbt bir 118bet lftemuru - Ahlftet 
lllu11le ilk teudUf - lzlftlrden geçen b•zı slm•l•r 

raıeteler yazar: tfkt1n sonra tabir Almanyıyr ken· dut baslcnu yapaldıtıaclan l:tat.. 
Mea'ul bulunmalıdır? dl kaf1ı•ında diı ~öldürmek lstfyeeek- ıediyorclu. Bu haberin tafailAtı 

Bir neyi utangaçhk. Mu halifler Miylnir: ti. Onun i~in Franu Almanyaya tiç 
- .~1 - Y ~z~ : ffdit Zlye .. _ lnAnlar çayır çayır yanıyor ay kadar kısa bir vade ile kredf 'Vlr· uaaıncla bir nokta pıe prpa-

lkl defa. valilıflnde bulunan Halil ları, genış hır misafir salonu - da- kimeentn aldırdıtı yok? mtte munfakat etmekle beraber me yor. 
RUat pqı&Y'J - 10nralan uzan aeneler ima kalabalık - zengin bir matbaa- FelAkete dair nutuklar irat edllir, ~elenin daha e8ıtSh hAlledilme8 i i· Yolculardan bir yahadialn 8• 
daJUliye aa11rı ve Sadraı&m - 1z. ar, kıyafeti diizrün bir müveuii _ talrler cüzdanları aruından feli ~in aiyast teminat prtları oldutunu zerinde • zahir ayn ayn yer• 
mirde derin bir miaa.ttarlık n tü· Çavuş - şık bir k!tibi vardı. Hatta sa kete, ve yanrına dair bir manzume ileriye ıürdil. Franu bilhaM& Alman de • bir dart ytız, bir iki bin 
kilrsi1zarl~ hiMİyatiJe yadetmiyen yok bahtan akpma kadar her rün, bOf çıkarrr)ar.. yanın AOP l"ne zarfında İnŞHtfta baş- Jira Yarmlf, 
tur, tthrın ve havali8inln taşı ve top olsa bile dai~yf bir pencereden diğer Nesirler dökülür. ladıtı (Ctp kruvazörü) nün yapılma· Kumaz yolcu ne yapmıı, ae 
flP. bfle ha)"lrkl.r, icraatının batı· pencereye, bir masadan öbUr masa- Terkoa aleyhinde himyelr ya11· sından vazgeçmesini, Anıturya ile 
rt11nı aklar. Htddet ,., şiddetten 1& dentden bir nöbetçisi nrdı. br. Ve niha1et kabl.hat etfalye ile gümrük ittihadı projesini elinden at· etmiı, 400 lirayı kapbrmıı, 2000 
ıfnde tab•ınrn clvanmerdane milliye Bu nöbetçi enelce meeliai idare terkoe arunula takaim edilir. Son masını teklif etti. lirayı aaklamıt. 
metinden mütevellit bir muhte.rfmi· ba§Utibi iken Jatifa eden ve b:mirfn ala olarak, \·ersay muahedtai AJmanyıyıt on Bizim elimizde topt.an 2400 
yetle muhat olan bu ve~rin bılh~ en utl ailelerinden birinin oilu 0• "-.Eh- Artık bu da ~n den1 ol· bin tondan bti) ük ktuvazör yapmağı lira bulunmasına imk'n yok 
• ~rana ta~lh\k ~en ıcraatr vlla. Jıa Kantarajuı ude Mustafa Beydi sun! dı)·e hakimane müta.lealar serde menetmi~tir. (10,000) ton hacmincle ama, gene insanın bu yabadl 
J'.tİ •e ~hrı ne ~üzel .~ol1arla t~- ki bafka bir ifi olmadriı için zaınanı dflir. udfce altı kruvazör yapılmuına mü· yolcuyu bulup bu hflneri 6jre-
1tlı etınlftı. O halkın gonuı. yolları nı en hoı vakit ıeçirilen (Hhmıtt) • • • @aade etmiştir. Bunun aebehi BaltTk de 
nı da •.~asını herk~te.n zryade bi- idarehanesine nkfetmişti. Senelerdir bu skteri dlnliy•oruz. nizinde bllhrf bir kuvvet olmak imkl· neceji ıeliyor. 
lfrdf, bıhrdi demek. bel~ı dofru ol·; Biz onu dalma orada bulurduk ve SeA ayni, dert ayni, mantık ayni. nından Almanyayı mahrum etmektir. • • • 
~ b.Uii;n, f&haıye~ınden .tapn maawnete ihtiyaç zamanlarında da ve teeel1i ayni: Fakat ,Almanya veraay muahed•Ut Kalp çengelleri 
Ö7.I• bfi' rıf ati !.rynetı Hrdr kı oım, tatlıca bir bakr~la onu gazetenin her •- Artrk bu aon denolsun t böyle bir mecburiyeti kabul etmiş Amerika da, yahut Avrupada 
'bile ;akmdaw 1tMtiP tanıyaalar ı~n, ifine tetrik f'derdfk. .. ·· ..0...-ı.1 be ... _ B it k denı'zin 
N"fllMmek mümkiht d~ldi. . .. .gorunnml e rarn:r a 1 

• gen~ ve fOzel hir kadın, tam 
. . BılhaMa ben .. hemen butiln prova- . .cfe bahri hakimiyet te&it.ine (&re bul· 

~fr ,Un ullf~ lmtı,•az ş~,·~. ~: lan . ona yaptırmafa batladım. Bu- Şehrin bir tarafında, krp1urntJ.Z1 muıtur, Bu çare de (30,000) tonluk otuz tane qığı biri hirinden ha· 
fniı ~ldınaıf iır halde, ....... unu nun lt'in de sarahaten bir teklifte ba afzını açarak, karnını doyurmak içın k .. 1 k t' d 1 k .. beraiz idare etmi•. . . . .~""' • . ru,·azor er uvve m e o ma uzere ,. 
a. nkittenberı keınıren müthi~ hir Janmudnn. Masanm batma yorrun kulUbelerı hap ılbf, nleri ve mı- (l0,000) t 1 k k .. 1 k Bizde de 6tede111'eri •Kadının 
•ret.anın acr1annı unutarak kftştu, bir of! ... lıs. re~er, prova klirtlan h~lleleri. bir lokma gibi )-Utan, o mUt- tır. Alm:: uinşa:va:h;~yey:.::n~ fendi,, meıhurdur, ama otuz iri· 
s.tdt 11181 buldu. nr bir infial ile inine &ererdim. O il· hıt zahıfe dolaımaj'a bafladr mı bir d' l . b i . k ıı'yı' bı'rdan idare edeLı'len lra• 

G--~-· . ..__ h d 'bi bu ... :ı. ı d"ll ri · d d 1 ıa erı unun çın atalarını uıun a· ~ u 
...-,,~ tı-nı fil ane ohnuıI .. man o elini uzatır. lüfıtları aa rı . mı& er ı e mı& e 0 a- ·man mu . ~elu, hurufat., uhiplerint atı· çekerek: "Getir! .. ,. derdi. Ben kahka· ıır. Karanlık recelerde bir ya11r1n .. 1 y~r ~:r, umumı~~!~ ~rf" dın çıkmıı mıdır, ~kmamıı mı• 

Y-.. hayı bau.r: - Seni yine dolaba koy· alevinin karanlık du,·arlardaki ak· vaı.;rd~~ın er ;.~tre :U\A 1 
• 

1~ ~ dır. Allah bilir. 
İn&l1amadık, M>nra anJacıldı ki dum; de.rdiın. O bu dolaba s]nnekten •ine benziyen bu sözler ıazete siltun .ar e k en P~~alnı~ . ortbeh et mı~hnı Bir doıtum, hu mlinue1'etle 

r .. 
1 

cep ru,·azor ennın er metre mi· 
kal•• ,.e fikir erbabına da mütekay memnun, her defuında aanki böyle lanna run erce panldar. ı...tı... • • f t w• •• l 1 kadınların alanları ilıerine aaçla· , N'h t, 1 1 'bf ~e1111 ıçın nr e megı goze ı mıı ar, 
yft oıan valinin teklffi, Yıldır.rn aldınırdı. 1 aye Yangın yer .r ı1 • ev· bu M ·ede (lO OOO) tonluk ce k •a nnı lcıvararak yaptıktan ve •kalp 
mfllelden uzak bir yerde aı ~ • • • veli, alev kaybolur, 10nra, duman a· .... ~. (30 ooo') to k .. 1 Pil ':c, çenn-eli• iımini verdikleri im• 
M"'8t bir pzeteYI muvllfrk bir ha Bir ıün bankanın bir i•f için ıahr ... Daha eonra yanrk izleri ıfHnir. ~ol r:nu -L h' 1 ntl ruvtazor er ff• k '"ı • · . v • • • o ~uşeıc"' a e re rme e mava a o nmlardan bahsetti ve : 
,.., J~n• aannak S'lyasetiae uygun defterdara gltmi§tim. O zaman defter .. . . . . muıtarchr. · _ G6r0yorum ki bfJ ren-L 
&iril... n hakikat.en Şerif Eft1l· dar Halit Beydi. Onun tM'lasında ma· Son dert IO&ilnü ıtıttitfmlz za. T •---
.,.,_ te'-~r oluna müjd · ı·ı · ... k ....-..1 ı...ı •• man yansınlar hentia Fatihle Çırçır Fakat Ahnanyanm azamf masrafı ler ha~ı kadınlarda hir, bı11la• 
Uf#• ...,.. n enın 1 e in· HIUn uır fft&crnua usr ren~ gor· . . .. J k h tU tü f f • 
kıltln villyet malMndığından para· düm ki ıeri blr yazrşla bir mektup arHında ıdi. Son ders bıtmedf, tU· go.ze a ar~ Te er r enn ve rıada iki, tiaıJlanadı Dç, baa• 
lann ahnabi1meeine mua111lk kalmıt- kuabyord11. Dikkat ettim: Franııua kenınedi, Y~ıın tthrin ortasında bir gıte muracaat ederek (lO,OOO) ton· farında daha ılyade oluyor. 

Bu aon merhaleyl, paetenin llU yuı1orda. çöl teridi sıbi uzanQ"or. lHr ucu ı.. luk c•p kr~vaz8rlerfnt <30}JOO) ton: Acaba bunlann adedi o lra• 
k6met konalı kırtıaınaa kııta akaMt Defterdar beyla ~ g~lll tanbulun urlanaa dayanan >·anrın te luk kru,·ar.arter derecesinde kıymetı 
Jetinde mükellef '"' vbi bir daire- koltuğa ta 

0 
gencin mukabil tarafı. rtdl. bir taraftan Ni~anta~na lcadllr hıtrblJ~ iha i . ilha~a Pran- dıaın kaç erkeji birden idare 

, .. naklfnl, güul makinelerle dol· na tesadüf eden bir )He, oturdum; uzandı. . ~ada ,.e Fran~nrn milttefiKJ o an ~ ~clir ?ll'Ccoti-• .. ; İf•rcttlr, uç-
ru• harufat 'kualan ılı bir matbaa muhteriz bir nazarla 

0 
bana baktı, (Son den) a3z~n~ işiten ~ocukla· hfstanda btiylik bir telAş •e ilaabtyet 

t .... iat betbaht ullibi imtiyas lhıki- ben ona baktım rm Nçlınna kır düttil. uyHdınnı,trr. 5.,#,aJ.q,u 
lt ,liremedi. · 

1 
f d ' n-rt d 

1 
Ah Gautelern (Son ders) i hal! bit· Şilphe,;iz Almanyanın V•nay __ 

•-ı . _._
1 

b' d t' tç m en :
1 
- kv.: derdi ann ot u • medi. muıhtdl!!f ah ki mı dairesinde alh a· mffi prtlamta talik •tndttir. A11t• 

qra r unayı m- e ın en ve t· met Nıan o aca ; e m. . •-- aauız H baba• bt bik • o d . 1 d H 1't zı b ı Halt payda. vurmadı. det (10,000) tonluk ıemi lnp ttmete ka ve &asiltendı lnudlaa halka • 
--· <1 r fi ço- a 1 ~ n en: - a 1 ya u 0 • K:-bili belki 1 rl kUI h kk d (C k - 11 

) 1 i 1 1 ..._ rd .. __.. cuk halinl hiçbir zaman terketmlyen malı; dtmi4 r,,ldir? Bunu bilmiyorum - r . Mn n ' 11 
• • a 1 var tr. ep rUT&lAJr er n n ret • uu ya ımm ....... ni miimldln o 

bu haJ6k refik heniiı genç denebile- ama Jwr halde 10nra babaundın 110r· teri kaı~da .. ~ırde çalınan pa)dOtl inpsı bu ahdf müsaadeye t.attnat et- mıyaeaiını anladıldın için Alman 
etk ~ir yatta o blaman metin san- mut olacak. Hu halde edebiyatı ltorueuau ifit.ceiiz.. titf için Alma.nyaya kfmee 'btr t6z ya bu maksat dair11iade aUihatl 
edan araarnda öldükten 

80
nra im· eedidoia mebdei bu dakikadan bat· SAnRt F.TF:~I &öyliyemu.. Ancak mtlttefiklerin yapmaja batlanuılardır. 

tf1U1 AluMt CellMte denettirdik. hyacajın& ıabip olamamlfUr. Muamele veroiıi Vuuy muahedffilt Al•anyanın Y•· Acaba Almanya bu tavai1eleri 
Olla zekbmm tıf1ua1rtından ve Yaklı! bu kadarla kalaa be ilk e pablleeelf harp K•mflırt hakkmda bal edecek midirf 

ı•t 4111 •Yiın1mttnden mtilhem el- mülakat, uan et11eler, " ba1.-a vaz'ettlktırt tal\didatm muayyen bir Alman ıazetelerl bu ta,..ı,.. 
199f Mr llkap venwltlerdf: Cin Aluntt ! nadtr tt1adilf edtlın terelltyatta11dır 17 aıusto8taft ltlberen tatltl• hedefi vardır. Ba da .~k.~rd~ ddffi. mevzuu bahta olduk~a at11 Jfiakfl 
• Mkahl ı.taabuldan cıtılrmifti. n ki bili anza hail, dınam eden bir ki•• ba•l•nıror miz ıihl ~ıltrk denır.ı uzerınde Mr tar. 811 ribi prtlırm ula kabul 
batr•• dava vekAletlle yerlqtikten -.•eddetln •ukadd•tllfni tetkil etti. Blylk Millet mocliıince ka- daha hakfmıytt tesis ehltetrine imkb dtlndyeeetfnl nlll'orlar. 1'11 
..ara o lzmire, tzmlr ona o kadar o za•an kalkıp oaun elini mkmak bul edile• yeni muamele Yer~- hınkmımüttr. Eter Allllaalar, bu Fran•ılann t.ekltft Al•anlarm 
ıaıHı ki hayatının son eenelerlne kı· 

0 
kadar tütl idi iri .. ben yeni ıörti· Iİ kanununun 2 ajuatoa teri i Hnt inpınna bafladık1an (C., kra· yul i9tiklillerhli elerilulea aldıkt 

dar oradan aynlamadı. leninden dalma blylı bir telaati hia- reaml eeridecl• iatitar ettiti Yİ• vaıirleri) ile bta hakimiyeti '*"""' bqka VerN1 muahedNi dahiliadt 
Cfa Ahmet, Deli Faat - Kararlı ıi dayarım, belki bu atanıa~blctır. llyete l»ilclirilmiftir. tffi11 •••~k olurlana müthfiklerbt dllıriM verilmiı hakları bile kail 

alılN - ft ka111bar Nallf lata•bu· Daha entl M1I hen Uz ~akken Aneak kanua ntfriaclen 1 S bu nziyet ti• allkadar o1.-uıaı. maktaa menetmek demektir. Bu a 
1111 dat .. 1Mraber yqıyan u~ maruf Bir itin IOkakta bir landonun ı~nd~ rOn ıonra mutelttr oldatunclaa bilhlMll Franunın telif& difm .. lnl tal nazardan Almanlarm ldcldetlft 
-- i•lf ki hir araya stliace her bir bat tlrdüM. Bq dtyorulR, ~· ba kMUll .uce1'1ace iktiup 8• tabii gönnek llumdır. te yertlH itile kadar haklan Ta 
ıa.ı,.t lıtaife, nükteye, zarafete ki onun yahnı bap1n rlrdtlm, bl1 bat dilecek m•fifetler 17 ajuıtoı· Fazla olarak it bu kıadarla da Fakat Veray muahed-.t ta• 
bitma tükenmez bir memba tefkil ,. ki Wr ailneş .. · ·,.t1i: Na111ık Keınal... tan itiMaeD bapyaukbr. kalmamıftır. M•16m oldutu vethil• edeılkn Almanyaaın Baltık dft 
dn bir milHJles ıefkll Nerlermit- Galiba b. ı menfasından ciiter Aynca kanunun tatltikine ait Almanya Avu.turra it. 1'8Phlr bir den elial ketmeii bahrf hlpat 
Diler ikili misafireten, bir arahk bir mı!ftfuına rttlftlk ~n l•irden bir talimata••• beklenmekte- ıtimrük lttihuı proJHi ile aiyastttn turadan batlıea hedef olarak diif 
tam bahlwclalar ... ita •iffllesin ı~yordu: bir kenara sindi•: .aza. dir. Balkanlara. kadtart büktün ~ı'n"'ı •o~~v- dmttı i otlanil l'ranıı!lann da~ kl=il• 
ıuıl biemul bir inc:elllr aallHı ol· metini ıtrıldn ihata ıd .. tyerett rup•ya vaı ayt e me •m~. '"w.ya f.ft 11 tn en yaruımı p na.,,_ 
d..... bfs •e phft olarak te•atuı· bir btiyiik hldillei emye prmlit ıiM llektrlk we tremnr ftetlen kormaıtur. Bu tettbbilı ( Cfp kru- mık fatemtlerlnl dı ta MI bal• 
• ..,._.... Ahmet Ctlidete yal ldet korku içinde donarak- l19ke edlltll vaıörü) nün in,a&1ndan mütevellit he. 1btmdtr. 
nm bqnaa da 1tnelırce dPam ,.. Diler Mr hatıra: Bir sec• rıh· Şirketler tuife lcomiıyonu e- yecan ,., t•ffltirU arttırnt1ıtar. Fran- Binaenaleyh badnkil 
clea refakatinde doya•amıt idik. tnua lrir oPfra dialırktıt i•i•· lektrik, tram•ay tarifelerini tet· ıa ile beraber Lehistan, Çtk~IMak nın ...,..Hıt hiktlHtl atıta 
JUcbir mUfkUlden fütur ıttinniyen dt ıarıfll bir ,enci• yanındakiler kik •e aynen iplca ehaittir. ya ,.e '\0UJ011ıvya ztlmrftll htp Mrdn atq arasında kahnıt hk ..... 
Mr tab'ı,_ eline ıeten parayı Hml- le ntfis bir franaızca konuttajllna dik· Mecliı tarafından % 10 dan bu ,·azfy•te k•'l' tt'dbir almak ç•· ıiyetind• bulanayor. Bir -.,raf 
hane l&Jfeden bir renabr, daima rf1. kat .ıtim. relnfnt dU98nmtft batl•mttlardır. müttefikler Fran•nrn ta ( 
len Ye ıtildUren bir. neıesf vardı kf ?'ia&Tl an1adrm? atreden hisa.ttim? % S • indirilen iıtihllk •erıiıi Tam bu 11radadır lef Almanra kravaı6rt1) ntln lnpırndaa •tl 
ona cidden mU9tnna bir t•htiyet CSımrk J(emılfn ~lu Ali Eknm!) abonelerden elektrik Dcretleri bclrektlt fit hırieiyı naıın malt "' ten ll!llrfı nar.ar MmHlnl ....,., 
mnldi nd,NL Atıl oaa mfietMna dedim. Omuzuna dokanarak: _ Ben. alwrken bu tenıile ı&re ahna· iktıaıdt buhranın ta11iki Ut Londra· "Başka türlü mall yardım e1ı• 
yapan f*ractlutu idi. Haltt Ziya... demek pek tabtt idt. Df. cakbr. ya ,taaiıter, tamirat borcundan Al· diyorlar. Mali yard1111 eklla,ı 

Mutlaka her toplanışta htr hj. remedim. "'' opera bitint'tye lrad•r marı~·anın kurtulmuına detlltt rica· Almanya l~n 111all in1dlaıa .,. 
411 olan 111e milmae frkraları var flıt.n dht' hanı l•Mt etmesift lltd6tlllllftl.ltı ıelen •nlrt: Stnda bulan•aıtardır. Bwuı •fltea- kakttr. Hıllnıkf Alman hftlrt 
el! 1ıf •fterrtttn itltll1t bOe tlafma dl~ Mıtllflm ivNalll. 011--'r•t ftlecmu••• kibelt Ahunyada1ri bankalar paıtiti (Cf1t knnllrtl) ntin inpamdan 
tarafttffti ınahafır.a tdu ve her ele- Yhte bir cttfı S.1lnfkte Faılt N• Olımpıyıt ıpor mecmuasının 15 inci ol••thır. Almanya icil nrett. mit- fınaaar •ttiliai ura1tatea lfad• 
falnl4a •a1la rfta•t hof& .,tdndl. Fılc cf,lt HailttU a.,. 'laff Adil 811 pl· 11yı11 J(iıet yııılar ,.. rulMlerle döft tefikltrdın kredi istemiıtir. Bu krt· ae dahildtld mtifrlt lftilHr 
,.,. .. ...,.de Olla ••ldtdifiade. ken mitlerdi. HH fki tarafın •ttan çıkmıttır. di meselesinin halli iaiburün her dev- nrler, Bitler taraftarlan ha 
df ,.._,,'* fôıt llzcln matlaka olu bu iki rtndn arurnda be1tH haricmdı olularla beraber bulun· Jetten ıfyadt Fransanın elindedir. ıeç.eötir. Nitekim daha ti 
.... ._. koparan 1nee bfr mans nı bllhuaa fuh Nt,ip Stllfttkte ı•nçli· dukça ~hptadıjı bir atıtin daima '"aziyet bundan ibaret olunca bu müfritler Prueya diyet 1111cl 
..,.JeJltıindı idi. Glılerlııhı i:rle bir ttn bl1 •l•e•flf llfıtflı pek b1 ıeVfiyH anahtırlerını idaM tdtntiye- Fransa ellnt ıeçlrcllll fırsattan lzamf f llhi ile yeniden lntihabm& 
Wltr. ~1'.,...nfn ly1t bir ffıdt ahtı malt• Olfft ktftcliMi PfıTftltt. "' 1'tr rek dofru 1Hltrf •utan\trtn bir k• dtneeclı litffacle Klllfk latftllfl ıaf1 ıtnriftfr. MUfritlerla ndyttıf 
.aiiflll AiYl••n fıkraya ankf .. rltltr har,.ethulı, htr w:llmHln•• 14fl· ••akeş •™ tibfrl mahsuıflt falSft )' I lftt bunun i~hülfr ki tinuU Fnınu killl olfttUt ite llu,Unktl 

*der, Oltlan •aM tv1tıf Yll· raa Mr ~k 11rten1llitftdt1t kartala· pafllft, yaJtat hlkf •aha defnn 1y A1111aayayı yaJMlaeak mıff yarcl191r Alma111a11m yılnh11... cl~mtldft• 
......... rı .. llmmedmL ..... it n•arfll •• ,. lloııte•ra• 1'1tlftAtnllı H' kn••drbUıt ....... n. 41-•n itl)ar ne AlMl'OJ& .. ,..11 -

M7 it) aı1* k••i9t9e llJ'rk lu M.I MHe .r.11 .... eatnr, ti hllll• elaw. ya w Ant.fl1mrı tHtm•ald rt1111rilk bir ....... lnll•a•ütadır. 
lılr alllıl .&a. ••ıelW .... aa •alaitblla • ... --~ Ballı..._ lif,.,.. ittUııdJ proJ.hıdea ufft ••t ••fi. -""""' 



Seyahat mektupları 
Yazan H. M. s. Y eşilırmak köprüsü bitti 

Heuteclocque Haşmetpenabın casusları 
Çarşambalılar k6prflnfln açılma resminde 

Nakleden : 

fa. 

buJunmaStDl b&ŞVCkflfmfzden rica edecekler Dr.e?kof, kocamm Ru~yaya gide- çekmiş ve müspet malılmat almıştt. 
- bflmesı ıçin la ı b'T' Çarşamba, Samsun kazaları i~inde ğiJdir. Çarşamba gibi bütün menfa· ti h zrm ge en u ~n pasa Hafta sonu geldi. Drebkof Rus 

üti.hsal kabiliyeti en fazla olan bir ka- ati kendisine ait olan kUçlik bir kasa- ~r t'ar:b' azırlamıştı, ve onu ıkna et- yaya dönecek ve biz de Fransaya gide 
sa.dır. Bilh&.98& istihsalatının pek mü- ha.da, ora için mühim bir ihtiyaç 0 • m ş ~g Kı. . . cektik. Geniş bir nefes alıyordum. 
tennvi olması burada oturanları lan bu köprünün inşası atiı başve-

1 
. oca~~· dedım, Rusy~ya_ p;ıde- Eşyalarımız topJanmrştr. Tren vakti ge 

h~r &ene, diğerlerine nazaran daha kilimizin, Anadolunun imara muhtaç ;et\ Yı. degıl. Doktor tam hır ıstira- liyordu. Birdenbire, dışardan ayak 
müreffeh bir halde yaşatmaktadır. en ücra bir köşesile, en büyük işlere 8 avsıye ediyor. Rusyaya gide· sesleri işittim. Kapı çalındı. Başı a-

Çarpınba. Samsun merkezine 36 verdiği ehemmiyet kadar alakadar mez. K çık, ceketsiz bir adam kapıda duru-
. ocam b d d S" 1 " Jdlometre me8afededir ve Karadeniz olduğunu bize pek güzel göstermtıkte d . . aşını kal ır 1

• oz eıım yordu. Nefes nefese sordu: 
.ahilindedir. Yalnız kaza merkez~ sa- dir. Hele bu köprüyü gördükten son- :n fa ıyı . bir tesir brrakmı~tı. Dreb - Madam Relli siz misiniz? 
hilden biraz içerdedir. ra, memleketimizde tebarüz eden ih· o .bana hır düşman gibi baktı. Sid- - Evet. 

Çarşamba ile Sa.msn arasında bir tiyaçların İsmet paşa hükumetinin ik· ney~ K . . - Kocamı bir kazaya uğı-adı. 
dekovil hattı vardır. (Sahil demiryol tidar mevklin<le kaldığı müddet zar· b' aıı~n hakkı \•ar, dedı, gel- Ağrr surttte yarahdn·. Benimle ge· 
lan) namını taşıyan bu hatta günde aJ tında ve imkan nispetinde beheme sem B~ı~ ~ıze hiçbir faidem dokun lir misiniz? 
tl katar seyrüsefer etmektedir. Tren, hal tatmini cihetine gidileceğini tah· ;a~ 1 .11 ~~ıs, orada buJunuşum bel· Hemen şapkamı giydim Ye cıktık. 
Samsundan Çarşambaya bir saat otuz min etmek güç değildir. Muhterem .~.ış ~rı:ız.~ ~zaı-. Her şeyden ~vveJ Heyecanla soruyorum. • 
be§ dakikada gidiyor. Yolcu farifele- İsmet paşanın dahilt siyasetine muha ~ ıra : e 1

1 
tıyacım var. Son günler Ne olmuştu? yaraları nasıldı? 

ri, 100, 75, 50 kuruştur. lif olrak hareket eden kimselere, ya- de çod ç~ .1ş~ım. İyileşince size yar- yabancı: 
Y 

ım e ecegınn vadediyorum Oto b'l' k &Jnız Çarşamba günleri, Çar- pılacak ilk tavsiye, behemehal Anado Şimd' h . · k - mo 
1 ım apıda, diyordu, 

§&mba.nın pazarı olduğu için sah gü- luyu görmeleri ve memleketi yakrndan geç :ıur 1
1 t~zırız, belkı ~nn :.~ kocanız sokağı geçiyordu. Frenleri sı 

nU aktamı Samsundan kalkan trenler, tanımaları olmahdır. Ofımanh lmpera gayretint kn ızar en c~.~~r ar~~ 1 t~ kama~m, . ~zlldi, hastaneye kaldırdı 
çarpınba günleri akşamı Çarşamba- torJuğunun uzun süren keyfi idareJe- Jar da k .ı::tr .. _ümit 0 ur. ırsa lar. Kendını kay.betırnemişti. Gidip si 
da'tl kalkan katarlarm ü~üncü mevki- rinden sonra, cümhuriyete kavuşan z• a~ . abılır. k d ze haber vermemı söyledi. 
Jetinde yüzde elli tenzilat yapılıyor. memleket, muhakkak ki, 600 seııeHk h ıya~e çı ayağ'a kalktl. O a ar Bu esnada evden çıkmlş, yab:ıncı-
Bu sayede Çarşamba ile Samsun ara- Osmanlr imperatorJuğunun yapamadığı ma zun uruyordu ki, acıdlm. nın otomobiline doğru ko~uyordu!c. Bil 
ınn4a fazla yolcu ve e~ya taşıması şeyleri, cümhuriyet hükumetinin se kar;hDost~ar ne di:e~ek? Onlar~ bu YÜ~ bir. otomobildi. Aklım başıma 
mOınkUn oJuyor. Hatta eşya tarifele kiz seneye sığdırdığını görmıektedir. .

1 
. aberı nasıl gotüreyiın. Zaullı gelınce ılk nazarı dikkatime ~arpan 

ri de ~ok ucuz. Beher elli kilo başrna Köprünün inşasından dolayı Çar mı letnn ne betbahtmış. şey perdelerin kapalı oluşu idi. 
7,S kuruş navlun alınıyor. şambahlar htr an ve her dakika ts- . :-. Durun~z, d~.di ~i~ney, y~kın - Ha. tane uzak mı? 

Bu hatta kamyonlar da. işliyorsa met paşa Hazretlerine karşı büyüt;: bir da ıyıleş~ceğı?'. Şımdıl~k • Sl'Jvn.kof - Hayır, on dakikada varırız. 
da, trene rağbet daha fazladır. '1ün- minnettarlık besliyorlar. Hatta bu var. Parıs.tedır. 'fam sıı:e la:ıutt olan Ne kadar gittiğimizi fark-edemi· 
de taşman yoJcuınun y~kunu çarşamba minnetlerini, köprüye (İsmet paşa köp adam . . yordum. Her halde siiratle gidiyor-
güılleri iki yüzü buluyor. Diğer gün rüsii) ismini vermek suretile ızhar e- Bu ışı Savinkofa havale etmekle duk ve geçtiğimiz yollar kayalı değil
ler de 30 • 40 tan aşağı düşmüyormuş. diyorlar. Köprüden bahsederken, Çar kocamın ne fedakarlık yaptığını an di. Bir aralık otomobil şiddetle so-

Çarşamba, Anado1unun, gördü- şambanın ileri gelen mUne-vverleri, hyordum. Fakat Drebkof başını la düştU. Kolumda bir iğne acısı 
füm birçok k8.88.baJarına nazaran ol- benden bllhas..q, resmi .küşat için Is- salladı. · .. . .. hJMettim. 
dukça mamur bir kasaba. Çalrşkan bir met paşa hazretlerini beklediklerini ga - Savinkof sizin gore.ce.ğinız ışı Aklımdan şimşek gibi bir fikir 
belediyenin mevcudiyeti derhal göze zeteye yazmamı ısrarla söylediler. yapamaz. Onun ismi sizinkının y~nın geçti. Elimi kaldırdım bütün kuvve
çarpıyor. Ve elektrik ve su tesisatr ya Zanne.<ferim ki, muhterem paşa, Çar- da bomboş kahr. Daha fazJa sf~ı ra· timle yabancıya vurdum. Sonra, o
prlmış, U kilometrelik bir yerden nıem !lftmbalılarrn bu mu.sırrane istirhamla- hatsız etmek istemiyorum. Londrada tom()bil alttmda erir gibi oldu, karan-
b& suyu getirilmiş, kaJdırrmlar iyice nnı kabul ed~rek eserlerini, bi:ı- da sekiz ~ün kalacağım. Lutfen ban~ lıkJarda kayboldum. 
yeniden bir de mezbaha yapılmış.. zat açmak IUtfunda bulunacakJardır. beraber hır yemek yemek şerefinı Bu karanbklar yavaş yavaş çözüJ. 

Çarpmbanın içinden (Yeşil Irmak) Çarşamba, memlekette istihsal ka- bahşeder misiniz? meğe başladı. önce hafif ışıklar, son 
~çiyor ve kasabayı ortasrndan böle biliyeti en fazla olan bir kaza. olduğu Ertesi gün .Sidney, cuma günü ra da parlak bir ziya gözlerimi kamaş 
rek ikiye ayırıyor. 1ki tarafın d ı ka nu yazmtştrm. Rusyaya gitmiyeceğini söyledi. Ye- tırdı. Blr ıse!: 

Şişli cihetinde gUrU
len tifo vak'aları 
Şehrin Beyoğlu semtinde ıon 

hafta zarfında bazı tifo Yak'alan 
görülmüş viliyet ve belediye 
sıhhiye müdilriyetleri tedbir al
mışlardır. 

Dün belediye ııbbiye mUdiirD 
Neıet Osman B. bir muharriri· 
mize demittir ki: 

.. Nişantaşından Beıiktaıa inen 
sırtlarda ve Şiıli sırtlannda. 
Kurtuluıta tifo vak'alarma teıa
dilf edilmiş ve ehemmiyet veri· 
lerek lizımgelen tedbirler aha· 
mışbr. Tifonun sebebi bu ciYar• 
daki açık lağımlara atfedilmek· 
tedir. Belediye fen heyetine bir 
tezkere yazarak buradaki açık 
lağımların kapatılmuım iıtedik. 
Beyoğlu ıertabipliğinin resmen 
tespit ettiğine göre ağustos bi· 
dayetinden düne kadar 1 O tifo 
vak'asına rast gelinmittir. ÔIOm 
vakası resmen tesbit edilmemiı· 
tir.,, 

Aldığımız malümata göre • 
Kurtuluş cihetindeki tifo vaka· 
Jannın sebebi o civardaki (Karlı 
su) denilen sudur. 

Yeril mallar sergisi 
açılıyor 

Üçüncü yerli mallar ıe~i 
salı günü saat l 6 da merasim· 
le açılacakbr. 

Serıi komitesi buglin topla· 
narak son hazırhklan gazden 
geçirecektir. 

Sergi davetiyeleri huırlanmıt 
ve tev.:iine baılantlmııtır. Ser
ginin açılma resminin Baı•ekil 
ismet paıa tarafından yapılma
sı kendilerinden rica-edilmiıtir. 

labalriı hemen yekdiğerine müsni ri· Burası hakikaten memleketin bir mekte Drebkof ile ciddi şeyler ko- - Nasıl, diyordu, kendinizi daha 
bi... . · · :Tuna.ııhavza.sı ·lnahlyetindedir. tKaza• .n~tru~şlardrı r · Drepkofu sa.mim~ bulu· iyi hissediyor musunuz? cam değildi. Siz benim · ·söylediğim 
. Çarpmb~da ~ paşa n~- Ti ba~n .~fil kat'edeft Y~~Irrmak yordu. Beyaz RueJarın kendisinden · lJir sandalyede oturuyordum. Göz numaraya telefone edfniı.. • 

tınln m.emlek.-tte takıp etmekte olduğu nehrt sa~sınde Çarşamba havzası ne istediklerini ö~rCJJmek arzusunda füklil bfrisi bana ba''""'<1l'i:lft - A.Tzıma N'h t S'd · ;J.IU'l· ı·ıı. I f da 
i 

. t . k .. hh bi i J k . . . .. ıv,, • e ı aye l ne)'ln ~·n ıe e on 
111&1' 51y&M ıne ço muşa as r m :ııal mem e etin en münbit ve mahsuldar ıdı. bir bardak yaklaştırdı: 

tetkil edecek olan bir faaliyete~- bir mıntakası halini. almıştır. Bllhas. İtiraz t d'm Fakat sebebini - Korkmayınız dedi içiniz Ko duydum. 
hit oldum. (Yeşihrmak) ın (274) met sa istihsal ettiği iptidaf maddelerin te bilmedi.>:.i eb~eh~8 'nrebkof hakkında canız bir doktor a~mafa ~itti. • .. - t~tasyondan_ geliyordum, senill 

• •ır.• d b t e "ü ·ı·ba ·ı bi ı "1'ğ' · l'i m ır 1
• gonderdığin haberı aldım. 

re genışlıaın e e on arme, muazzam n vvu • 1 ~ ~ı e r ncı ı l bıle alabi- müteyakkr imamı söylüyordu. o da Gözlerimi a~tım. Bir eczanede . .., 
bir köprü inşa edilmiş. Ewelce bura- leeek hır vazıyettedir. bun . ~ 0 

11 d 1 . rdu idim ) - Hangı haberı • 
da ahşaptan, her zaman büyük tehli· Bu havzadan her sene idrak edil ve ~n ıçı: e; :" ge en;fy~pı~:b'li, · N~ oldu - Seni otomobili ile çiğnlyeıı a· 
keler- aneden çiirilk bir köprü varmış. mekte olan mahsulün ehe-mll'l.lyetini r~ yordusmeS~d e unonumn uhva~-•- a dao ma'1u· ~ dedim. ' dam. 

· • · · f ka. 1 öste k eıt'l ' ' 1 ney, M\.In S'd h · ~f.~cık hır tuıyanda ~ıle ~ır ta~~ ~n .m a g .. rme sur ı e de ifade mat alabilmek için Savinkofa telgraf - Hiç. BirkllÇ dakikaya kadarken . l ney emen geldı. Otomobilde 
obur tarafa geçmek mumkun degılmı_~· mümkündur. . - dinize gelirsiniz. OtomobiJinfıde ba- gıderken: 
E_~ı ya1.dcn Mdec~ Çarşambal~la r. ııu- . Geçen 930 "~n~~ı _zar(ı~da istihsal olunduğuna nazaran 52 milyon kiJoyu yılmışsınrz. Kocanız do'ktor aranıağa - Pianları sarih, diyordu, beni 
;,uk sıkıntılar çckıyc.rlarn:1ş .• Kcyfı;vct edılen ~vaddı ıptıdaıye mıktarr şu şe.. bulacaktır ki, bu nispet, geçen sette- gitti. kaçırıp Rusyaya götürmek jstiyorlar 
Jsmtt ra,a Razrctltr!ne ~rze.~ili~ce, kilde tespit olun~uştur. . rıln bir buçuk mislidir. Halen 2-t ok· Birdenbire her şeyi ltatırJadrm. Be dı. En iyi çare de seni kaçınp, 
bu ktlçük kasab~dK !Yi .. bır koprii in _Mısır, 36 mıt:on _kılo, soğan, ~ kası, 80 • 90 kuruşa satılmaktadır. ni kaçıran adam kimdi? Sidneye ne ol ~eni peşine düşürmekti. Mucize kabl· 
§a&ı takarrür etmış. \ e uç sene evvel mil) on, buğday 2, . ., mıJyon, arpa ı,,, lstihsalatrn bu tenevv··.. U .. u<atu? hnden kurtulduk. Bu mucizede nedir 

ba 1 1 k
.. ·· b ·k 1 1 l\ 'lyo sa msak 780 bin fas 1 ~n uu Y zun- m :s •• §anı an opru u sene ı ma 0 u · ~1 n rı · .. .' u ~e ':"O den, Çarşamba köylülerinin hemen Derhal kocama telefon ettirdim. bıhyor musun? 

mqtur. :ın, patates ıtOO bin tutiln 720 hın kılo kaffesi hiçbir sıkıntıya maruz kalma· Eczacı el'an: - Hayır. 
Bu köprünün azameti ka~ıs~nda, ur.B k ' 'stih lat . makta -ı·e müreffeh bir hayat sürmek· - Kocanız doktor aramağa gitti, - Koluna batacak yerde mantona 

tamet Paşa Hazretlerinin t~mız mar u sene 1 1 f.8 ıse ge~en se- tedirler. diye ısrar ediyordu. takılıp derini ancak delebiJad• olan 
siyasetini alkıtlamamak mümkün de- ney• nazaran daha fazladır. Tahmin Taıa·t Mu"nıt""" A ... 1 d' h kı d k · • Y .. r ; L..!•-- ,.... - Pı.a , t~e ay r ım, o O· ıgne .. 

- Sen ne dersin Veltman?... du. Fakat kaşları dik, göz kapak- Küçük salona girerken ikisi birden 
DeJikanh afalJadı: Jarı kirpiksiz alkooJik suratında süfli titrek ses1erile: 

Kızlar çukura düşünce ..• - Ne?" Jiğin, adiliğin Ye gaddarlığın aı:ıan ve seeıeeen <il !Ik 
Kanepede Paşanın yanında otur- görUlmekte idi. Di 

1 
.. ~ ·• .. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~mu~ a~ada~arına a~amnı dbmU~ Yanında iki~zwriı rur· ~· npr~s~luNrlariL G~üHft tü. 
1 

. ' ~ mu ıle uyanan Vanka da gözüktü. lıltf 
ç i M G ess~n n en eAkı sermayelerınden yar (D k ' t) k f 

Yazın : Alek•andr Kuprln -32- ev ren : • r•ur Kızın iizerine İğilmiş eli ile o- Hanriyet idi. Bu kadının oldukça . • .
0
n ışo a .. a."ın~ yana na~. 

. muzlarını, saçJarını eMesini okşu güzel bir vüzü muntaıam ba . ne ıgdı yaşaran gozlerıne tat1r hır 
Yarçenko üzerinde kocaman bir/yorsanız, "Fakiri kusur değUdir" piye- yordu. Kız titrek kir~ikJeri arasından ·ard1 Fe.leiı~ çe be 1 d so s~ hal vermek için onları kırpı~tırdı ve 

marki arması olan kartviziti aldı ve ainl hatırlayınu. Orada Alrikarı rol~- ona bakıyor ,.e ayni zamanda nıah· ;ir m.ahhlktu. Di:'eri ~s: ~~yü:ir~~~ ikna edici bir tavırla dedi ki: 
yübek sesle oku do: . nü "y~yarı ;rahvl~tkdr san_tıtk~r·ı dü cup \'e hayasız, aptaJca bir tebessüm ka ldi. Hanriyet iki günden beri - Talebe efendiler •• Şu ihtiyara, 

Evmenyi Polneklovıç ıünilnuz ... [ ]. Ç~k doğru~ hır gün bir dudaklarında beJiriyordu. aktörden ayrılmıyordu. Hatta bera bir şey ikram .buyurunuz.. Allah f&· 
Egmon. • Lavr~çki m~a::ı~reT::r~:b~::m~~ıbime~ur :t· -Ne de.diniz? ha aktör mü? is· berce şehre gidip dönüyorlardı. . hidimdil' ki tahsile karşı muhabbetim 

Facıa arti&tı mışı e :bj 1 ş ' .... lr srıma a- terseniz gelsın bence mahzuru yol-... Aktör oturur oturmaz b k b. vardır. Lihonin herkesi nezaketle 
Mtihtelif muazzam tiyatrolarda tır ar gı o uyorum. ~ ... ası e endller Yarçenko Simeo ·r d aş a ır 

r a PavJof dedi ki. ne cevap verelim? . ' ' etiyesini ö 'derdi nun ~asıtası e .~ rol takındı, gen~liğini darülfünunda karşılıyordu. Yarçenko iptidasmcla 

~o~:örlerimizin lsimle.ri ne tU· Lihonin mü8amahakar bir ta,· ırla ziiktü. Og m"eslekt~ki ~~=~~:::::::ı geçirmiş .. n dar~lfünun talebesine şampany~nın. d.um~nı kafasını aarma· . 
'-aft r Hri•'"nfov Fetisov Maman· cenp 'ferdi: leri veçhile bir cem .• t d ya karşı buyUk bır teveccüh besllyen dan her ıçerı gı renı hayretli ve mah-
n ı .,.. ' ' , IH a amı ve b" . t h'b' ki' i b' t J •••• 
Uw Epımakov daha bilmem ne.. - Gelsin canım.. Belki bizi bir an zengin bir sarraf im' 'b' bir ta- ~~ ıra sa ı ı şe. ın aldı. Yüzü· cup ır avır a suzuyordu. 

'Ga..eteci ilhe etti: eğlendirir. Siz ne dersiniz Platonov?. vırla kapının önünde ~!r~ı ı Uzun re- ~un _sert hatlarına heye~an ifadesi . Salon az zamanda sigara duma· 
_ Ye~n aktörler bile böyle yap· - Bence müsavi. Onu biraz tanı· dingotu elinde tuttuğu ·t dir şapka \ermege çalışarak dedi kı: nr ıJe doldu. Gürtiltü fevkatAde idi. 

macıklarla şereflerin{ fazlalaştırmak nm. lçerf girer ~irmez: "Garson şam. sı ile tam ro1ünün adam
8

1

1 
ınoJuyordu. . -:. ~.~in olun~z efedil~~· Gün~n ~dınl?r iki dans arasında veya bir 

hutahfına mUpteladırlar. . pa~ya.?., diye bagıracak. Sonra melek Bir renrans yaptıktan sonra okşayı· hın tuıJu e1e~1~~ın.den düşuncelerın- muşterı ı;avdıkça içeri giriyorlar. Ras 
- 1-'n O'aribi şu ki, mühtelıf mu· gibı bır kadın olan karısının talihsiz- cı bir sesle dedi ki: den sonra gonlunü ferahlandırmak gele oturuyorlar b. . 11 

9" " kt" li"'i · ' ~ı 1 S · · · · l b' k d ki.k b ı k ırer sıgara te en· amam tiyatrolarda çalışan bu a o- l!!i ıçın ag ayıp sız ar. onra ntan- - Efendiler; grupunuzur. sa- ıçın sızın e ır ·aç a a u unma. diriyorlar . k ' . . 
ntn adını şimdiye kadar işitmedim. pervtrane bir nutuk sayı~r. Sonunda mimiyetini ihlı\l etme-kliğime mü· kafid!r. Rus talebesi kadar asil \'e l{e)en r~ . ıç -~ ı~ıyorlar, akıllarına 
Dur bakalım kartın arkasına bir şey- da hafif bir skandal çıkarır. Heyeti u- saade buyuruluyor mu'! saf bır şey tasa\'Vur edemem_ şa . l)t soyJüyorlar, sonra tek 
ln yazmış. Yazıya bakarS11.nız herif mumlye.si itiba.rHe oldukça eğlencelf içeri girmesini rica ettiler. Her Garson i şampanya!.. rar gelıyorlardıM Bakkal çırakları 
hem sarhoş, hem de tahsilsiz, bakrnrz bir tlptır. . . keste tokalaştı. Tokalaşrrken dirse· Ve masAnın üzerine şiddetli hir kızların hususi s~lona daha ziyade 
okuyayım: "Ruı ulum ve funununun Yolodya PavJof dız1erı tiıerinde ğini Tücudünden ayırıyor n 0 im dar yumruk indirdi. Lihonin -ı·e Yarçenko rağbet ettiklerini görünce talebe ile 
Ylbek ıemalannt/4ıı GiWrUa P~t· oturan n bir. şey demeksizin bacakları yukan kaldırıyor ki. eli sarkıyordu. ona mukabelede bulunmak istediler. bir mesele çıkarmak istediler. Fl.k.lt 
,._,~ Yar~nkotwn pereflne içiyorum. ~ı sallıyan şışman. Katltanın omuzu Bu hali onu banka direktörliiiiin- Bu suretle bir içki sefahati başladı ve Simeonun bir iki sözü her tarafı ıtit 
On.unla lcıtukh t()ku~turmak ıerefl'fU! uıerinden bağırdı· den çıkanyor, sporcu, şen ,.e key· buna nasıl oldu ise (ııı.ı:ark ) 11.ı· 1. 1 k . 

l 
~ .-.1--· bü-3 O hald aı 1 'nl f' d '" k.. b' d h · Y"' ıcı l' ışlra ıman ı ettı. oUli olmak /.ıterlm. Eger (.IUMI.. ,,.,,,. - e .e ıı • 1ne uş ~n ır a am aline sokuyor ile (M~hasip) Kolka da iştirak ettiler. (Bitmedi~ 



~ifçi bırakıyor! • • • 
ışını 

iki Ukflzle çalışan ve bir karısı ile 
bir çocuğu olan k6yltl 

Günde yalnız 13 kuruş 
kazanabiliyor 

VAKiT -1931 

Dünya ve 
medeniyet 

inhitata dolru gitmiyor, blllkls 
yeni bir rönesans 

kar,ıaındayız 

Londranın iktisadi ve siyasi 
ilimler kolejinde Marki Lotbian 
tarafından irat olunan bir kon
ferans, Londra gazeteleri tara-

Çif~llik;. getirdi~i az kazanca rağ- ğinden ve birdenbire genişliyeceic, fından ehemmiyetle kaydolun
men, ba~a ıtlere nıspetle, fazla ser- silahını atan bir ordunun firarını an- maktadır. 
maye istiyen ve daima tehlike ve za- dırır bir umumiyet ve bir şuursuzluk İngiliz Lordu bugunkü vaziyeti 
rarlara maruz bulunan ağır bir san'at meydana getirecektir. La.kin hal ne 
tır. Çciık defa ninieti külfetine değmez. mütehamımil<lir. tetkik ediyorken şu sözleri söy-

Çilt9f her san'at sahibinden az kaza- mütehamınildıir. Bilakis rok ziyade ıı:a. liyor: bedbı'nler 
H 1 

~ .,.. Bugün bir takım 
nrr. e e orta Anadolu muz gibi sert yanı ehemmiyettir binaenaleyh: 
ve pek fena bir iklim şartları altında Zirai ütUısalat ~'110"8anımn ne de- medeniyetin inhitata doğru yö · 
bulunan memleketlerde çiftçi sınıfı, mek oduğumı bütün !Jelerru:ıtı ile ve rüdüğünü iddia etmekte ve bu 
halkın en fakıir ve hatta sefil bir tıı acılıklan «Ilı öğrenmiş olan müıt.chlik- iddialarını teslihat yarişile isbat 
bakasını te§ldl eder, bununla beraber ler, bu kant-ntkar hadim8~·ini koru- ettikleri gibi demokrasinin dün
çiftçilik, ' hemen umu.miyete yakın biri malı ve yeti.ştire~ckbri m.:ıllııra kfıfi ya meselelerini halletmekten Aciz 
ekseriyetle babadan kalma ve çocuk· bir kazancı ı!a ihtiva ed'C,t?k b!r fiat kaldığım söylemekle de teyit ~t
luktan beri alışılmış bir san'at oldu- vermelidirler. Hı:r nwrnklıet, mahalli mektedir. 
ğu için, çiftçi eermaye ve mesa.is~ne m.ahsuldtı mütcr..ıwviıasın.ı ınasralmı Halbuki bu iddialar doğru 
göre kazancını hesap etmeden, başka takdir ve bur, : çiftrivi •idarı · eı ı~cek ka 
iflerle mukayese yapmağa lüzum goı- dar bir '"1-"'WIÇ da ilavesi su.,2tüe bir değildir. Bugün dünya ve me-
meden çalrşır gider. 9attş tesbit edebilir. deniyet Alemi, inhitata doğru 

Sermayesinin mühim kısmı g~y~i Bu keyfiyet çiftçiler için hafif bir gitmiyor, bilıkis yeni bir röne-
menikul emvalden bulunması, ehnın koruma olur ve bu gözü tok adamlar sanı içinde İ>ulunuyor. Daha 
bqka fşlue yakışnuyacak kadar ka- da kemafissa brk işlerine devam eder- evel de bir takım rönesanalar 
balapıış olması, ihtiyaçlarının basit ler. Yoksa çiftçinin bugünkü vaziyeti vukubulmuştu. Fakat bunların 
oluşu ve pek aevdiji bu serbest hayat- el menfaatine bedava bir hizmetkar- biri de bugünkisi kadar büyük 
tan ayrılmak istem~yişi gibi bazı se- lıktan başka bir şey değildir iyi dü-

1 
ve velv~leli değildi. 

bepler kendisinin bu kısır san•atta se- şünmek şartı le kabul olunu; ki·. Ya· h 
d Marki Lot ian bu mukadde-

bat ve tahaım.mülüne yar ım eder. nnki tıoksanlığın ıAe yokluğun müswlı 
Çiftçilikte çok kazanmak, ancak likıt 'ı,2 ı•ereceği bğır Z((rYZrlar, bugü- meden sonra iddiasını ispat için 

-.ıliil tfinelin µcuz olduğu 1/•~r~.,rde ve nün fedakarlığından çok fazla olacak- Rusyadan bahsetmiş ve Rusyada 
mnal kıymeü mevcut olmı.yım müs- tır. ceeryan eden ahvalin bir röne· 
lemleke t;iftlikJerlndc: görül'cbüt:cek Mesele bir taraflı düşünülür de: sansa mı, yoksa bir treddiye 
blr ld?yfiyettlr. - Çiftçi türlü çarelere baş vurarak delalet ettiğini tahkike çahımış 

İfinln icabı olarak çiftçi sabırlı ve bire beş elacağına sekiz, on alsın da ve şu sözleri söylemiştir: 
kanaa.~r olmağa mecburdur. Çıkara· bugünkü fiata mal satmaktan zarar de "Rus ihtililinin arkasında son 
bildlii pek az bir kazanca daima şüık· fil kar da etsin, denilebilir. derece esaslı, bir iktısadi mef-
redip boyun eğer. Fakat bugünkü buh Fakat şurası çok şayanı dikkattir 
ran kanaatkArldda, sebat ve taham- ki bugün çiftçi hiçbir masraf ve eme-k köre bulunmaktadır. Bu mefküre 
mlll ile karşı durulamıyacak kadar bir istemiyen bir bere-keti ve bolluğu bile bütün dünya tarihi üzerinde de
feeaat göstermektedir. Çiftçi artık pek istemiyor. Çünkü bire on alıp da elli rin tesiri haiz olacaktır. 
zavallı bir vaziyet içindedir, o, pek az ye satmakla bire beş :ılrp da yüze &ıt "Rönesans ve reformasyon hare
olan kazancından da mahrum kaldık- mak arasında Jehte bir fark yok.ter. ketleri kilise ve devletin ilahi hak-
tan maada si kazanılmışlarını da e- Bu şerait altındaki fazla lığın, bilakis k 
ritiyvr; bitlln bir varlığını alnının t~ m86raf ve emek itibariyle, zarar ve an larına meydan ° umuştur. Komü-
rlnl fisebilitllh dökUp akıtryor; malı- garyası daha çoktur. nizm ihtilali, daha esaslı bir fey-
nı dejednde.ıı defil maliyetinden çok ı • \ • -. m ~. yani tasarrufa ait ilAhi bak· 
aşalı. satma~'" mecburlyetile parasını Çiftçinin bugün n3:itl bir iktiiadt 1 lerla . miıcade e elmiş~ir. Fakat 
ve emeğini başkalarının menfaati uğ- buhran içinde bulunduğunu izah jçin yeni tasarruf haklarını tesbit et
runa bağışlryor. yakından bir misal alalım, bir orta A mek için hiç olmazsa bir asır 

Tenkit ı 
--------~------------------------

Yakut kayalar 
- ŞUkQfe Nihal Hanımın Romanı -

Edebiyat kütüpanemize kıymet mevzuu tamamen hakikattir lia• 
li eıerler vermit olan ŞükUfe Nihal yattır. ' 
Hanım, yeni bir roman nefretti; ŞükUfe Nihal Hanım, bir rull 
Yakut kayalar· tahlilini eıerine mevzu olarak al· 

. ŞükUfe Nihal Hanım, melin- dıktan ve kalın kale kapıları arka· 
~<_>lik bir ruhu~ d~imi üzü~tüıünu sında saklanan (Meçhul) ün hat• 
f~ır yap~p karılerıne lezzeth, renk- yet ve lezzetile, karanlık ruh ale· 
l!, ve bıraz buruk bir mefrup ha· minin verecği ürperti ile karii bir 
imde uzatan bir muharrirdir. Yeni kaç saat teshir edeceğini anladık· 
r~~~~~nda da bu vuıf, kuvvetle tan sonra artık romanına aynca 
gorunuyor. (Vak'a) koymağa lüzum görme• 
.., Yakut Kayalar, bize baba ora- mittir. 
gında pek nazlı büyütülmüt bir "Yak t K 1 d b • t ki 
genç kız tanıtıyor. Bu genç kızın 1 u .. lay~ VB;r,, e. e ıya .. 
ı'lk duyguları dak" h ' h l tap arının soy edıgı şekilde muay• 

, on ı ıs ve aya k 'k fi . k l . 
aleminin ilk kıpırda muı manza- y~n te n~ v~sı arı, _ıs e etı, nes· 

.. h 1 k f ' . çı ve hatımesı olan bır roman de-
ruı goze sar Ofu veren bır ruh "'ld" f k ·· ··ı·· k' b .:...1 

f .., kl · d . gı ır; a at goru uyor ı umara 
fa agının ren erı araım a hır be· h d d " 'ld" . .... l 

8
. mu taç a egı ır. 

yaz çıçegın uyanıp açı •fı.. ır tür- . • .. • • 
lü tatmin edilemiyen anlatılmak, . Harıkulade guzel ~ır neıır ... 
hissetmek ve sevmek arzusu 0 bü- Bılhaasa bat taraflan ınsana tatlı 
yük sevmek ihtiyacı... ' bir sermesti veren "sehli mümte-

Yeniyi anlamıyan eski: Çocu- ni,, ! ortalarda bir az yorgunluk ve 
ğunu anlamıyan baba. dağınıklık izleri var. Son taraflar 

Aile ve muhit enditeleri altın· tekrar düzeliyor, çekip çevriliyor, 
da isteksiz, aıkaız bir izdivaç, toparlanıyor ve kari, sürükleni• 
hüsran. yor, seven, istiyen, elinde olduğu 

Bu mevzu, zamanımız kadınla halde istediğini yapamıyan, yapmı 
rının birçoğunun bqmdan geçmi~ yan, sevdiği adama ölüm yatağın
olan mütterek gençlik macerasıdır. da tifa ve huzur vereceğini bildiği 
ŞükUfe Nihal Hanımın romanında halde, buna muktedir olduğu ve 
hayat ve hakikat için yetitmemit o· bundan zevk alacağı halde bunu 
lan ve bu yüzden kendisini 'daima yapmıyan kadının (Sır) rmı dü .. 
betbabt eden hiıli İstanbul hanımı· fÜnmeğe dalarak kitabı kapıyor. 
nın m~fterek tipini görü~oruz. ŞükUfe Nihal Hanımın "Şair,, 

Boyle olmamalı; peki. Fakat vasfı, "Romancı,, vufına galiptir. 
böyledir: Şu halde sisler ve tüller 
içinde bir hayal dünyuından bah
seder gibi konuıan bu romanın 

Refik Ahmet 

Mes'ut Olmak nedir ? 
Bir ~ilyon~r : Hayatın basit ve masum 

zev.kl~r· .Jıı~cı:qh:ıı·ı ııc~'u ctn-ıcğc 
kafidir, diyor 

Tabit bu hal devam edemiyeee«tir: nadolu çiftçisinin yevmt kazancını he- geçmesi lazımdır . 
...:ı+ .. i b f 14 k tt k d" · k t k d Amerikanın (Karbon kralı) Unva .. dan atmak ve onu insanlara müfit o. 
~· ...,. u e ca e en en ını ur arma sap e elim: (Marks) ile (Lenin) in asri 
yolunu arıyor, bu arayışta hatınna ge- Elinde bir çift üküzü olan bir çif~ A . t' • . k' f h k nını taşıyan ve kendini yaratan m•l- lacak bir hale getirmek istediğim za-

1 bi 
~...ı* k ~.1 1 

. b , . vrupa cemıye ının an ışa ı a - yoner olmakla tanılan Harold Snıts man etrafımda ihtirastan başka biı: 
en r w:&. U.ı. ı;u uş yo u ıse u san a- çi hayvanının yemine ve sam anına k d k' k b 1 · b 

tı ı... .... 1 akt fil k' :...ı. ' • • ın a ı e anet erı eraıın ta- 11eyahat için Avrupay:ı. gelmiştir. şey görmedim. Onun için elimd .. n 
UV9"" m ır, va ı para vereı-n\ sarfedecegi yemhk hububattan baRk:ı h kk k d' e-

eli ile iş gören veya geniş ziraat sahi- en ~ok 40 kilo buğday ekebilir ve har a u e ıyor. _ Harold Smis iki seM evel (10) mıl- gelen iyiliği yapmakla. iktifaya mec-
bi olan toprak ve sermaye sahipleri te- manda 200 kile buğday kaldıra.bilir. '·Bugün garbı Avrupa, ka- yon doların en mükemmel surette na- bur oldum.,, 
reddtit etmeden tatili faliyet ediyor- Bundan 40 kile t.ohum ve 50 kile de pitalizmden de, komünizmden de sıl sarfedeceğini izah edecek olan ------------
lar, çünkü bu kısmın gördüğü zarar- kendi evine .ekmeklik ve bulgurluk a.. en fena surette istifade etmek- zata mühim bir mük!fat teklif etmiş, 7 7 K 1 Z 
Jar emekten ziyade para olduğundan yırdrktan sonra satıp paraya çevire. tedir. Bir taraftan kredi mesaisi buna mukabil, milyonlarca mektup nl-
tah8ıDlllliil ve t~llfi edilmiyecek kadar bileceği buğday miktarı 110 kile kahr .1 l k dı·g· e t ft mıştrr. Fakat bu mektupların sahip-. . . • ı ga o unur en r ara a 
büyüktür ve gitgide büyUyecektır df". Çiftçi bugün tiufdaymın kilesini yet- k d" . . t b ll . b l leri kendisinden para dileniyor ve bi-

. . . . • • .. . re ı mesaısı em e erı es e- il d Paraca masra:ftan ~ıyade cme.f.le mış kuruşa sa.tabıldıgıne gore 110 kı- . . . ' . . ri de ve bu on m yon oların en mil-
ft gören köylü çiftçiler ise istih.salatı- le buğday 7700 kuruş tutar. Böyle bir mek ıçın ısraf edıl~~or. kemmel surette nasıl harcedileceğini 
nı sırt, ked.ni ailesi efradının ve hay- çiftçinin emlMc, yol ve sayım vergisi o- Bu esaslar dabıhnde devam söyliyemiyordu. Neticede hiç bir kim-
vanlarmın ihtiyaçları derecesine in- larak en az 3000 kuruş vergisi vardır. etmeğe imkan yoktur. se bu mükafata. nail olamamıştı. 
'dinntk surettle heder olacak fazla e- Bu vergileri ödedikten sonra kendisi- ''Bana kalırsa bunun bir orta Harold Smis,yüz binlerce tehdit 
meldeıini esirgemekle şimdilik belki n.e 4700 kuruş kalır bu parayı 365 gü- yolu vardır. Bu orta yol, şahsi mektubu aldıktan sonra başka bir de
tktffa edecekler ve faka~ kazançsız du ne taksim edince beher güne isbat e- mülkiyeti ilga etmez. Belki bu fa da onun öldüğü işa. edilmiş, ve 
ra.mıyaca.kları Jçin az bır zaman son- den kazancın 13 kuruşa bile gelıMdiği b' . b' k" •t l 
ra onlar da sabanı ellerinden atarak anlaşılır. . ı.r şe!ın ır ımseye ~ı o ması gazetelere onun nasıl öldilfUne dair 
köylerinden kaçacaklar· evet d,..duk B' 'f+ .. · 'ök" ... 1 1 . ....:ı d" ıçın bır takım mesulıyetler ve uzun uza.dıya tafsilat verilmişti. 

• vıs • ır çı "'.ı:ı uzu ı e gece ı 5 .. n uz. 
lan yerde Befil kalmaktansa doyduk- lü çalışan bu çiftçinin bir karısı, bir haklar tayin eder ve ancak bu Amerikanın bu kendini yetiştiren 
lan yerle~ ve işlere giaeceklerdir. de çocuğu olsun vardır. Bu üçkişilik mes'uliyetleri ve hakları ifa milyoneri Londra gaz"ecilerine şu be-

BUyiik çiftlikler şimdiden faali- ailenin her derdinin devası işte bu on edenler bir şeye malik olurlar yanatta buılunmuştur: 
yetlerinl yarıd&n yarıya indirmişler- üç kuru1un içindedir. Evet aile efradı "Buaün Komünizm ile kapi- "Benim hayatımda en büyük keş
dir. Pek All tah~in edflebilir k; gele- ne kadar artarsa artsın bir çift öküz. talizm a~asında şiddetli bir mü· fim, insanın çok mes'ut olabileceğini 
eek seneler için bırçoğu kapılarını büs le işliyen bir çiftçinin bugünkü halt d k b l 8 . b d anlamaktır. Hayatta mes'ut olanlar. 
bUttin kapıya.caklardır. Nitekim biıçok göre yevmt kazancı bundan ibarettir sa eme vu u u uy~~· . ız un a~ hayatın basit ve masum zevklerini 
köylerde blls ve pazısına güvenen ce ve bu çiftçinin başka iş yapmağa eli- k.orkm~~alıyı~. Bılakıs kendı sürenlerdir. 
ıarM sahipleri birer ikişer kazanç a- nin değmiyeceğini herkes bildiği gibi sııtemımııdekı yanlışları bularak Ben kendini yetiştirmiş bir adamım. 
ramat& ~r1mnıtlardrr. arasıra vakti bulunsa bile muhitinde o hatllarla karşılaşmah, ve yeni Kendim yetiştiren adam kadar ser-

BIİ elemlf vaziyetlerin sebeplerini para getirecek başka bir kazanç yolu rejimlerde doğru olan eaaslardao t f hi tten çabuk b k 
~ yerlerde aramaia lüzum yok- olmadıtrnr y1ne herkt!ft bilir. Böyle bir istif•de etmeliyiz. ve ve re a ye k' 

1 
an, ~a-

• • fH•• ..ı ......_ dl f i · 1 ,.ift,.i i i bi ı kl b' rk " bok yorulan bir ımse yoktur. Zen-.ar. ç ·~.,.,.ne .. .,.. azla mesa sıy e , ~ n n gerç r ne e ı aç tavu- m:::na::::u:::a:ı::::an::n:ı::::au:nmı:mmnı 
kendlnl esmfşıtir. ı.tihaal birden bire ğu da bulunursa da bunlardan keseye çok fazladır ve fakat hayati ihtiyaçla gin admların paralarını harcetmiye a
arlnq Ye htr taraf mahsulle doluver- girecek bir teY çıkmaz. rı o nispette geniştir. Nemize gerek hştıklan yerler, ve yaptıkları israf-
mlftlr. Bu hesap, köylüce bir hesaptır. onların hesa.bına zihin yormamıza ne lar, onu servetten tiksindirir. 

((lftçlllffnl idare edecek kadar Fakat hakikati bütün çıpla.khfı ve acı onların ihtiyacı ve ne de bizim vakti- "Sefahat benim gibi adamlara pl'k 
bir kazanç bırı*abilmesi için teklif -e- Jığı ile gösterir. Bu hale dayanılabilir miz vardır; biz kendi çiftçimni koru- kısa bir zaman için hakim olur. Ame
dflen çare bugünkü zirai istihsalatın diyen bulunur mu? Bilmem. Fakat manın amelt surette yollarını bula- rikada zenginler karılarının sefahat 
azaltılmuıdır. Bu da beher çiftçhıin çiftçi dayanam11or, bu gidişle dayana hm. ihtiyaçlarını tatmin için yatlar, oto-
yapaeafı zer'iyatı tahdit etmek ve ya- mryacaktrr da. Mah ile, canı ile, çoluk çocuğu ile mobiller konaklar .. h 1 v 

hat ba ıan'at sahiplerinin adedini a- Sahil vilayetlerimizde bu kazan- çalışan çiftçimizin hesap ettiğNııiz bir kilrkl , 1 b i mucev er er ~ 
zaltımalda olabilir, hariçten bir müda- er en çok üç misline çıka.rabilfrsiniz, günlük kazancına bir kundura boya- öst er ~ 1~stve un a~lad :erv~terinı 
halı il• bllnu baprarak istihsalcilikte fakat o civar halkının da ihtiyaçları 0 cısı bile tenezzül etmez. Tekrar ede- g erme erer. a 

1~ ar, u ~u
zarurl olan bu ric'ati inhisar fekMne nispette mütenevvi olduğu için çekilen Hm ki bu kazanç iki paket köylü tiga- retle kocalarının servetlerıni reklam 
dlltflrmeclen me)'tlana getirmek ise zaruret ayni şiddettedir fihaid Avru rası olabilir. Bütün acıhğı ile beril· eder, dururlar. Kendini yetiştiren a
mll§ktll Te belki de imklnsrzdrr. tı pa veya Amerika çiftçisinin de ayni a- her günün hakikati çiftçimizin vaziye- dam için bütün bunların hiç bir mana-
kendi haline brrakı1dıtı takdirde de cılığı duy.makta olmasınduı şüphe e- ti maalesef iste bundan ibarettir. sı yoktur. 
•b'e.a INıfl•mlf olan bu ric'at, keadflijcNtemea. ElbeUe oalana kuancı daha AHMET. TEVFiK Ve ben servetimin fazlasını sırtım-

Amerikan polisleri tarafından 
nasll pusuya dU,UrUldU? 
Amerikanın yegane kadın hi· 

kimj madam Jan Norisio, Nev
york mabkemei iliyesinin kara
rile memuriyetinden çekilmeğe 
mecbur ~dildiğini yazmışbk. Ge
len mütemmim malumata göre 
madam (Noris) in verdiği kararla 
yetmit yedi kız , ıs!ahanelere 
sevkedilmişlerdi. Fakat tahkikat 
neticesinde bu kızların pusulara 
düşürüldükleri ve rüşvet kurbanı 
oldukları anlaşılmışhr. 

Bu kızlar, bir takım hafiyeler 
tarafından takip olunmuf, hafi· 
yeler bunlardan para istemişler, 
fakat kızlar istenen parayı vere-
medikleri için polisler bunlan 
fubuşle ittiham ederek mahke-
meye sevketmişlerdir. 

Madam Jan Norisin riyaseti 
altında olan mahkeme, bu kız .. 
ları ıslabanelere göndermİftİ. 

Bununla beraber madam Noris 
bu kızları baıtan çıkarmakla 
müttebim değildir. Yalnız 
kifi delail bulmadan bu genç 
kızları ıslabhanelere göndermekle 
maznundur. 

Polislerin bu şekilde kızları 
baştan çıkmağa seYketmeleri 
Nevyorkta ve Amerikada deria 
bir heyecan uyandırmıtbr. 

Bu şekilde ıslahhaneye g&nde· 
rilen 77 kızdan elli biri tabliye 
edilmit bulunuyor. Hali hazırda 
madam Norise itten el çektiril· 
miıtir. Kendisi aynca muhakeme 
olunacaktır. 

l 

l 
l 
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Küçük Ali 
Yazaın: B. B. 

Koyu ela gözlerinin etraf maki 
siyah çizgilerden çok sefalet çektiği 
belli idi. Başında yırtık bir kasket a 
kasında yamalı bir ceketi, ayakların

da burunları kopmuş bir sandal a· 
Yakkabı ile mektebe gidiyordu. Elin 

de bir gazeteye sarılmış kitapları o 
nun en sevgili arkadaşı idi. Gülüyor 
du, şendi. O bu halinden kat' iyyen 
işkiiyet etmiyordu. Zaten şikayet etse 
kim dinliyecekti. Bir annesinden 
başka kimsesi yoktu. Babası harpte 
Şehit olmuştu. Şimdi o bir annesile 
Yalnz kalmıştı. Geçinecek bir iratları 
Yoktu. Annesi çamaşır yıkar tahta si 
ler aldığl beş on kuruşla geçinirler 
di. AH daha küçüktü, annesine da
ha yardlm edemezdi, o daha henüz 
ilk mektebin üçüncü sınıfındaydı 

yegane emeli annesiydi o öyle tah 

ınin ediyordu ki, büyUyecek annesi 
ni bu sefalet hayatından kurtaraca 
tı. AJinin bu düşüncelerile kendisi 
ni teselli ediyordu. Arkadaşları o 
nun bu haline acıyorlardı. Fakat a· 
cımıyanlada yok değildi. Bahçede onu 

kan ter içinde kovalıyanlar yüzüne 
toprak atanlar ağızlarına su doldu· 
rarak üzerine püskürenler de pek 
çoktu. O bunlara karşı yalvarır v-e 

titriyen sesile: 

- Yapmayın ben size ne yaptım 
di.te yalvarırdı. Fakat onlar bu ce
vaptan mütee~ir olmak değil hilalci 

kahkahalarla gülerlerdi. Küçük Ali 

bunların ellerinden güç kurtulur, so 
luğu mektepte alırdı. O gün bir da 
ha dışarı çıkmazdı. 

• * • 
Ali bugün mektebe geç gelmişti. 

S-ordukları zaman annesinin hasta ol 
doğunu söyledi. Evvela buna inan 
ınadılar fakat Alinin gözleri ıçıne 

baktıkları zaman yaşh gördüler • . 

VAR MIYDI 
- Nasnettin hoca lıikayesi 
Merak bu yal 
Bir gün hoca 

J{urt avına gideyim diye 
Düşünmüştü kendi kendine; 
Oyle amma cesareti yok; 
Biliyordu elbette pek çok 
Tehlike var böyle bir işte. 
Düşünerek: 

- Ha, dedi, ~te 
Buldum, Imat yanımda durur, 
Ben vurmazsam, kurdu o vurur. 

Imat dediği 
Çömezi idi. 

Gitti onu evinden aldı, 
Sonra yakın ormana daldı. 

Adımı adımına 

lmatla yan yana, 
Biri öne, biri arkaya 
Mecburdular sık sık bakmıya. 
Sil~h kolda, eller tetikte, 
Gözleri her kara delikte; 

Bir trkırtı, 
Bir patırtı 

Duydular mı davranırlardı. 
Hoca birden dürttü lmadı; 
Bir çalının az öusinden 
Fırlamıştı bir gölge; derken 

Molla koştu. 
Hoca koştu .. 

Molla !mat hocadan çevik, 
Bir tavşan veyahut bir geyikt 
Neden sonra yetişti hoca, 
Şaşıp kaldı, hakkı vardı yal 

Çömezi onun 
Hem yüzü koyun 

Uzanmıştı bir kovuğun dar 
Deliğine beline kadar. 
Hoca biraz bekledi durdu, 
Tutacaktır diyerek kurdu. 

Fakat oğlanda 
Ne ses, ne seda? 

Bacağından çekti nihayet; 
işte bunda asıl garabet? 
- Aaaa, başı yok, bu nasıl iş t 
:Yokstl lınat~ıtı 11rt imi§? - · 

Düşündü olmadı, 

Aklı dolmadı ... 
Köye koştu anasına 

Dedi ki: 
- Ayol, baksana banıı 
Gördün mU, sen, sabah Imadı, 
Çıkıyorken başr var mıydı? 

Monolog 

Yazdığım ilk eser 
1 Çalışkan 

yavrularımız 
Zeki bir fıtri mevhibedir. Her

keste bulunmadığı gibi bulundu· 

Yazan: Ha&on Bedrettin kafiye hep benim. Şiirlerimdedir. ğu kimselerin 
Eserim efendim, benim eserim bil- Muhakkak sizi derhal cezbeder mese· yllzlerinden ken-

miyor musunuz? okumadınız mı? 0 la son yazdığım bir şiiri size oku- dini belli ettirir. 
halde çok ya • r:ıyım bakın nasıl beğeneceksiniz. (Ce Resmini gördü
zlk. Siz büyük bınden bir kağıt çıkararak ve onla- ğünUz mini mini 
bir zevkten mah ra dönerek) dinliyorsunuz ya efen- ve ıevimli yav
rum kalmışsınız. dirn okuyorum en mühim tabiat hak- runun duruşun-
Güneşin pırıltrla • krnda bir parça: dan zekaveti an-
rı, ayın alri.sle - Ey lxıliçeler bahÇteler laşdmıyor nıu ?. 
ri hakkmda en Sizde uetişir fasulya kabak muhak 
doğru maltlmatı (kak. Samsunun genç 
benim eserimde o • belediye re ısı 
kuyacaktınız da· . Nasıl güzel değil mi? Vezin ka· Sami beyin oğlu 
h 

1 
r ntıle fıye hepsi bende. Ne gülüyorsunuz 

a:ıatnmea:ı~ bi : gülerseniz gülün bana ne ben biri· olup "ismet,, ismini taşıyan bu 
k ğ mini mini, ayni zamanda akranı 

tip tükenmiyen harikalar. Yapurla· ne ı~d.ı ım . zam~~ y~zdığım şürler-
rın denizde yijrüdüğ.. .. trenltrin den bırıni daıma soylerım. Jşte okuyo- arasında en gürbllı, en yetifken 
karada muhakkak rayu~~erinde git- rum: sıhhati en yerinde bir minimini• 
ti~'in~ sonra efendim otomobillerin ~a8:~ ':::ıı':/: ::ulya kabak dir. Böyle sağlam bOnyeli ve 
gitmesi için şoför lazımgeldiğini ara e gın zeki bir çocuğu olduğundan da-
haların bu asırda geçmediğini bu Nasıl. güzel değil mi? Hem de şa· layı Sami beyi tebrik ederken 
gibi fenni şeyleri hep benim eserim- heser. Sız yine gülüyorsunuz. Gülün mini miniye de parlak bir iıtik• 
de bulacaksınız. Daha neler neler fakat ben gülmüyoruym ya ne yapa- bal temenni eyleriz. 
hangi birini söyliyeyim ya benim şi· yım. Sizler benim eserimden anla- ---------,-------
irlerim o eski şairler gibi bir .sürü mıyorsunuz ki bir parça anlatayım de
anlaşılmıyan keli~lerle dolu de· dim. Gülüyorsunuz fakat asıl ben size 
ğil gayet basit hem tUrkçe vezin güleceğim. (Kahkaha ile güler.) 

Geçen Haftaki bilmecemiz : Bilenler 
ve kur'a çekecek olanlar 

1 Gülünç Fıkralar 

Yirmi killir .. 
Muallim - Oğlum elinde yirmi ce

vizin var bunun beşini küçük kardeşine 
versen kaç cevizin kalır? 

Çocuk - Yirmi? •• 

Geçen haftaki bilmecemiz: Hamm, 26 - Hayiiarpaşa çayır sokak Muallim - Nasıl yirmi canım dil( 

NUüfer, Nil, lüfer, fer, Mesrure hanım, 27 - Yeşilköy Necla. kat etsene. . . .. 

f 
· Ren, Ferit hanım 28 - 39 uncu ilk mek- Çocuk - Yirmı kalır çünku karele. 

re , fil, !ıran idi ' · d • tepten Orhan Bey, 29 - Bakırköy şıme vermem e .• 

Bilenler ,ararı:ında kur'a ~mek hak Necla Necmettin Hanım, 30 - Sirke- . ... ., 

kı kazananların ıisim!Jert atidedir. ci Mersin nakliyat ambarında Nazmi Olursa bu kadar olur 
1 - llk mektepten Necdet H, 2 - Bey 31 _ 'l1 inci ilk mektepten Mü· 

Sultallfthmdte Sevjm hanım, 3 - Ga dd' t h 32 37 . . ilk mek· Milbaliğaci bir zat bir mecliste ga. 
1 

~l;;G ce e anım, - ıncı . b" h' ka • 1 ıı..a. ~nn.'lJi!lıb 111 
atasaraydan 1156 Aydın R&miz Bey, rıp ır ıl t eseri o ıi.rö.A 2tt ıra.r:m 

,. ı G .. t d H D i B 6 tep.t.en İsmet Bey, 33 - Sofalı çeşme k id b-.... --d "ld:~· i d d i>v· •.J&e. .~'8~ ... '* - oz epe e asan an ş ey, - eç en ıuı.m:: ı 15ın uy u. e mtı• 
Fatih At pazarında Mustafa Bey, fi - Gca~deei nomdara 1; Ştlıa~~ Ha~ımB, 34 

35 
baJiğa iJleti de kendisini böyle bir 

Göztepe hat boyu numara 13 Hasan a atasaray an e 1 ema ey, vak'a icadına mecbur etti. Ve derhal 
Bey, 7 - ameli hayat mektebinden - Aksaray Cerr8:1'paşada Hayriy.e Ha- başladı: 
Ali Bey, 8 - Hayriye lisesinden Meh nım, 36 - Eyüp orta mektebınden - A iki katalı keçi ehemmiyeti 
met Bey, 9 _ Kızıltoprak numara 7 Hasan Bey, 37 - Hubyar taş mektep haiz mi? Ben ufak bir manda yavru 
L1ltfi Efraz Hanım, 10 - lstanbul sok~k numara 11 Semiha Hanım, .3S- sunun çınar agacına çıkarak yuva 
Erkek muallimden Llitfi Bey, ıı _ Gazı Osman paşadan Osman ~aı~~ B, yaptığını ve yumurtladığını gözlerim· 

A. ismet Cümhuriyet kız ortadan Nüzhet Ha· 39 - Fenerbahçe hacı evliya koş1(u Sa le gördüm. J 

• "' • nım, 12 - Kandilli kız lisesinden im Cahit Bey, 40 - Hacıkadın mahal j Nükteci birisi derhal atıldı: · 
Ali iki gün me~be geJmedi. Hacer Hanım, 13 - Sultanahmette lesinde Makbule hanım, 41 - Gelen _ Her halde bu manda yanusu 

Üçüncü günü geldiği zaman niçin lüyordu neşeli idi. Nebahat Hanım, 14 - Bursa kız mu- bevi orta mektebinden A. Halim Bey, tavukla mandanın birleşmesinden ha. 
gelmediğini soranlara annesinin çok * * * aUim mektebinden 77 Huriye Hanım, 42 - Yeniçarşı caddesinde Hürriyet sıl olmuş bir nevi mahlUk olsa ge-
hasta olduğunu söyledi doktor getir- 15 - Reşadiye otelinde İsmet Bey, 16 Hanım, 43 - Eyüp orta mektepinden rek.. 
diğini fakat ilaçları almak için pa· Eve geldiği zaman yavaş- ~~mirganda ~ecmettin Bey, 17 - Süat Bey, 44 - Kartal birinci mek- '> • • • 

v •• ça kapıyı açtı annesi uyuyordu uyan- .. tepede Fehıme hanım, 18 - Ka· tepten Şükran Hanım, 45 - Aksaray nım, 5- - 1 ıncı mektepten Nuri 
tası ol~athgını anlattı. Bunları soy dırm.amak için bekledi böylece saatler dikoy Acıbadem Şaziye Refik Ha- Mehmet izzet Bey, 46 - Kız muallim Kaya Bey, 53 - Üsküdar Açık türbe· 
lerken aghyordu. Arkadaşları bunun ges:iyor Alinin annesi el'an uyuyamı· mm, 19 - Cerrahpaşada Orhan Bedi kt b"nden numara 17 Şadan hanım, de Sacit Bey, 54 - Üsküdar yirmin. 
haline acıdılar ona yardım etmek i- yordu. ~~y, 20 - Beylerb~yinde Hafız Şük- ';,e _e ~yazıt altıncı mektepten 'JS7 ci ilk me~.~epten V~mık Şi~asi ~ey• 
çin aralarında para tophyarak o- Küçük Ali yavaşça yerinden kalk ru Bayin oğlu lbrahım Bey, 21 - Yük H d Fevzi Hamm 48 _ Bostan 55 - Senluı mektebınden Alı Erdogan 

. d" . . sek ticaretten 934 Akif Bey .,., - an an ' bey 56 - 31 inci mektepten lb ahım 
ttun ılaçlarını almaya kar~~A ver 1 tı. Annesının başı ucuna gitti. ~orga- Aksaray küpçü sokak numara •10 ..... Ke· cı birinci mektepten Mustafa Şek~p Sıtkı Bey, 57 _ Fen fakültesind:n Sa 
ler. O ~Ü~ to~lanan p~ra ılaçları al nı ~aldırdı. :.ak.~t -~eyhat Alının an· mal Bey, 23 _Amerikan kız kolejin- Bey, 49 - İstanbul ticaret mümeyyız bih Gani Bey, ,8 _ Vefa orta mekte. 
tnaya kafı gelmış ve Alıye de ayrxca nesı çoktan olmuştu. den Nasip Şevki Hanım, 24 _ 17 inci !erinden Nuri Beyin mahdumu lhsan binden Ekmel Bey, 59 _Sirkeci Mer• 
lnilhim bir miktarda para artmıştı. Ali. hınç~ıra hınçkıra ağladı. AJi ilk mektepten Hafi Bey, 25 _ Taş- Bey, 50 - Tophanede Manav Musta- sin nakliyat evinde Edip Bey, 60 _ 
.Ali o akşam evine dönerken yüzii gü ratık kımsesız kalmıstr. kasap çşme sokak numau 25 Leman fa Bey. 51 - Taşkasa:pta Hüsniye Ha Kadrköv orta mektepten lbrahim Bey. 
~ 
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·· M. Grandi bir ziyafet verdi, M. BrUal119 v• M. Musollnl 
nutuklar Irat ettiler 

Darülftinün takımı reisliğinden: iki kuru·ı nok1anı ile ve beher kiloıu on altı kuruş otuz beş pa• 
t-10 ajuıtoa pazarteai ,UnU ra ile itaya bqka talip :aühur eyledij'indea paıarlıkla ibaleai te• 

hareket aureti katiyede takarrür karrUr etmiştir. Taliplerin ağustosun on birinci günG nal on al• 
etmiştir. 2 • Vapurun hareket tada teminata muvakkate akçesi olan sekiz yüz yirmi beı lirayı Baakalar arasında mall müzakereler 

devam ediyor 
. ıaati ve nerede birleşilip. ne u~ulen vezneye tcalim ederek idare encümenine mOracaatları.(1452) 

--
ROma, 7 (A.A.) - Alman bafvekili ltalyan milletinin Alman milletinin 

M. Brüninı ile hariciye naım M. resmt mümessillerini büyük bir mtm· 
K~ı:t:fYii• bu sabah Romaya gelmişler· nunlyetJe karşılamış olduklarını be· 
dfr. Alman nazırları, istasyonda hil· yan ile demiştir ki: 
ktİınet erklnı, sefirler, birçok hal- "Umumiyetle bütUn cihan için ve 
yan ve Alman ricali tarafından k:lrŞı· h.uf;aten Almanya için pek müşkül 
lanJl!IJlardır. olan şu zamanlarda ltalya, bu vaziye 

Bqvekil M. Brüning gazetecilerin tin icabı olan zaruretleri ve umumun 
90rd~klari suallere cevaben !tU beya- müşterek menfaati namına her mflle
natta" buhmmuttur: "Arkadaşım M. tin uhdesine düşen vazifeyi müdrik 
KtlrtiitM ile ben bu eeyaha.ti Almanya bulunmaktadır. 

suretle har~ket edileceğini CSi· 
rerımek ve ferdi antremarı da ya
pılmak üzere Zeki Rıza. Hüsnü, 
Rıza, Saim, Suphi, Mehmet Re
,at, Sadi, Mehmet, Saliıd, Ala
ettin, Fikret, Rebü, Muzaffer, 
UJvi, Niyazi, Nuri, Hakkı, Ziya 
Beylerin 9 ağustos 931 pazar 
gtlnil 1aat tam 6 da Fener bahçe 
stadında mutlaka hazır bulunma· 
larını rica ederim. 

Telp Servet nm btitUn kunetler:ini iktısadl ve Bütün müşkülleri izale edecek ve her 
ll7Ul varhfı utrundaki mücadele için keM bir refah devHsi temin eyliyecek 
sarfetmekü olduğu bir sırada yapma- olan en iyi çare, milletler ve hük'1-
fa Çalı§mış bulunuyoruz. Bu ziyaret metler arasında daha dostane bir su
İtalyada idare başında bulunanlarla rette ve daha ziyade faaliyetle yapı· 
phst terriasJara girJşmeğe ve bilhassa lacak olan teşriki mesaidir. İtalya, 
İtalyanın · güzide hUk'1met reisi ile fi. harbin mirası olan mlisl.betleri orta-

kfr' teatisinde bulunmağa atfeıtifi· dan kaldırmak için sarf edilen muaz- 12. 8. 931 ihalesi mukar-
mfE eMinmfyeti ISpat eder. Bu fahei zam faaliyete teşriki meuide bulun-

Maarıtve ... 
kaietindeıi: 

fikir teatisi hakkındaki müracaatımızı mak azmindedir. Onun siyuet s:ıha- rer Erkek liıeıi arsasında inta 
möatt bir surette ve rayet nazikine sandaki hüs.bö niydi. hak ve adalete edilecek Mualllm mektepleri jim
blr misafirperverlikle karşılamıf olan müstenit hakiki ıulh tçin teminat o- nHtik ealonu inıaah g6rülea 
Jtalyan htik11metine teşekkür ve min· lan mütekabil itimadı büyük bir fa IUıum üzerine timdilik tebir edil
nettarlığımı şimdiden beyan etmek allyd ve az1mle yoluna dwam edece- diii ilin olunur. (1487). 
JSterlm. Alman milleti içinde bulun- ğine ve layık olduğu istikbale mazhar ----~---------
duğu bu i.ktısadl ve siyasi ehemmi- olacağına emindfrr.,, 
yetll vaziyette İtalya hük1lmetinin Ho- M. Brilning, şu suretle cevap ver 
ftr pllnmrn tatbik mevkilne konması- mi~tfr: 
nı derhal ve hiç bir kayıt ileri sürmek "Bi~ ebedliii §lehre §ahst tem~lar 
sizin kabul etmek suretlle Almanya dan daha faydalı bir şey olamıyaca· 
haldmida derin bir alAka gösterdiğini ğı kanaatile geldik. ltalyat bizim 
büyük bir minnettarhkla müşahede ~ayret ve takdirimizi celtiiden icra. 
etmiştir. Şekenite giriŞilndt olan ~Y ati yolunda hiç bir zafa ve fütura 
nelmilel dostane mUkllemeler esnasın düşmekaizin devam etmektedir. 

Karaköyde 
M. Gazi 

Gişesi birinci keıided~ iki
ter bilet •Ian muhterem mütte· 
rilerine altı keşide biç bir ıey 
çıkmadığı takdirde gelecek bi
rinci tertibin birinci keşide.inin 
bir biletini hilt bedel verecektir. 

da hariciye nazırı. M. Grandi ile ~Ö· Hover teklifinin ehemmiyetini ilk 
riişıftek lırsa.trnı daha evelce idrak et- defa olarak takdir ve teslim edenlerden 
miş bulunduk. Biı yalnız Almanya biri de zatı devletleri olmu§tur. Bu 
ile 'ltalyayı alakadar eden işler~ dair itibar ne herkesin minnet ve şükranı· -------------
dej:lı; . fakat bu IOD seneler içinde vu- na istihkak ke19pıottlniz. Almanya He Ademi iktidar ve 
ku · ~ulan hadise!e~in a~ıt oldufu ya- ttalya arasındaki ~rjki mesainin 
raları sarmak ıçın değıl yalnız Al- hak ve adalete mUetenft beynelmilel 
man~a.;, fakat bUtttn Avrupaya ·sulh tetrHd mMa1'leldnde denm• edec:ethte 
i~int!e l~tblrHttle çıthpak tmklru ~: •miaim. ..,Pek uzalh. olnµyan. l>ir. atidt 
nlm~ i8fendiği halde halledllm~ı müşterek mesaimizin muvatfaku-etl~· 
ıtı:ım ·gelen bütün meeelelu hakkında rini ıörerK memnun ve mes'ut ola
mü~kere~e bulunmak istiyoruz. · Pek cafrmızı -ve Dante ile beraber 4ııta 
yakında ltafyan ve Alrllan devle~ adam tunc tivu re.spirantesin pace confusi
lan · arasında vuku bul~cak mtm ~at: onla miseriasln ıaudio recolomuf,. di· 
l~r!n bu. hayırlı neticeyı verer • :lnı yebileceğimizi iimlt edyorum.,, 
timıt e4ıyoruz." , . Yemekten 10nra, M. Brünfng, M. 

· M; BrUnlng in beyanetı Kürtiyiis, M. Musollnf ve M. Grnndi 
Roma, 7 (A.A.) - M. Brilninr, Ro- ö ü •. 

1 
rdir 

~ _ ....... tta g r ~muı e • 
'm~ya vasıl olduııu anda fU ~yana Alman ve Amerikan ba11kalar1 
lluhınmu~ur: arasındaki mUzakereler 

.:ı'H. Kü:rt~yüe ite ben, bu seyahati mrlln, 7 (A.A.) - Kısa ndeli kri 
Almaayanm ilı:tısadl n siyasi mevcu· dil 1 id ~f mabadile Almany& 
diyeti için bütün kuvvetile mücadeleye ~~a~arı a ile Amerika bankaları a.ra
#frlşmiş olduğ?. bir zamand~ yapıyo- sında yapılmakta olan müzakerat de
tu~ Bu da . bi.:ıım ~aly:;' zı~a~d~;- vam etmektedir. Döviz ticareti hakkın 
lan ile ve bılhusa · _ uso ın ~ e dak.i emirnamenf n Alman mahafilinde 
ph8an ~uta bulunmaga ve kendıle hasıl etmio olduiu memnunlyet~il:tlik 
ri ile mütekabil itimat eusına müs- mi noktai nazardan mUhim netice
U'ftit nHcatr ~azar teatisine ne_ dere- :"ıevut edebilir. Binaenaleyh Al· 
eede .. ehemwııy~t nrmekte olduıumu- man hükömetinin bu emfrpa.mede bir 
ıu .goeterir. Bıa!m şahSı&n temasta bu takım tadfJit apmağı kabul ttmesi 
tunmak ve · teath efkAr eylemek arzu- ht Jd' Y 
muzu ıaytt büyük t>lr nezaketJe kabul mu e~e ır. 
etmiş olan İtalya hüktimetine ~imdiden Parıs, 7 (A.A.) - Fransı.~ ban~ala: 
ükran n minnet.imi beyan etmek is· rr ile Alman bankaları mumess.'llerı 

~t .·• arasında Fransa müesseselerlnın Al 

J>el , g~yıekJi.iine1 . 
karşı en müetŞir deva SERVOl!f ~·P·, 
lındıt. Depo!U, ' lstanbulda Sırtecide 
Ali Rıza Merkez eczanesidir. Taşraya 
150 lıuruş posta ile gönderilir. lzmltde · 
Irfat puarındıkl, Trabzonda Y~nf F'etab · 
eczanelerinde bulunur. 

lıtanbul birinci iflh memur
lujwadan : 

MUflls Hafız Salt aad• l!ut 
hf maaasın• mUrwcaaU• k•• 
yltlerlnl 181•P eden alacakh• 
lerın tahkiki dUyunu netlc6alnl 
mUbenın tanzhn olunan ••11i 
defteri alecakhların enzer1 t•t· 
kikin• araolunmu,tur. 

Mumall•rh •l•C8kldarena 
k•r•• konkordato tekllf eyi•· 
mı,tır. 

enm. k d r 
$tmdtkl nhim iktısadl ,.e sfyasl manyaya a.çmrt oldukları ısa va e ı olunur. (1;274) 
. . . b 1 ·ı ill ... ti · ... ,, kredilere devam etmelerini tel'n8n mak ...................................... " ........ . 

Muamelatı Hllalrenln tetkik 
~• tekllfln mU•k•re•I için 
ikinci alecakfller to19lanma• 
sına karar verllen 31 A111atoa 
931 tarihine mUaadll pazartesi 
ıunu saat 13 te alacakhlersn 
Adllye sarayında vaki birinci 
lftla dairesi toplanma ealo• 
nuncla hazar lnllunm•l•rı Hin 

vazıy.et.te u unan " man m c , ·~ • • •• tm .... kt A) bf 
Ho~~in dtişünttsinin amelf olarak ic- sadne cereyan etmekte ola!' müzakere- martını . ter~~n~m e c e v an r 

· '- ... h' b' 111.ıra t 11 · u l~rt dUn ' 'e bugün devam edilmlftir. takım nlimayıŞÇılerle bunları dalıtma-ta~rnı oemen t"c iÇ ır ..,..r en s • . . . be . 
,,. ,. k · i k b l .o.tmi• olan tıalvanın Ahval ve ~..:!rait. bir itillf aktine mU- ğa uğraşan poh& arasında bır ar de 
ruı~ !11Z n a u "' 'l • h t · ı· p• d ii · 
bu suretle göstermiş olduğu 11.IA.lctyT saittir. Henüz kat't bir karar ittihaz zu ur e mış ır. ıya e ve s van mu· 

~ · · tl müuhede eylemi• edilmemittir. Ancak iyi malttmat illan h&fıı.lar, blr'ka~ deta hücum etmek şilkran ve mınne t ~ v b ' 1 i d k ı · ı a N'h t ' malf mahafil itilUın yarın 1abah mec ur yet n e armıt ar ır. ı aye 
tir.A. 1 n- kili .. ~rlerfM '1ih11.· uttdilectihıl tahtnin evlemektedir. saat dörtte sükun ve bayi~ ia4e edil-man .uaıtve • ,.., • • . 
.ret Ytrirken, §iyle demiştir: ittihaz olunacak karar, h çok f ngfl. mışıtır, 

.-·halyan dnlet adamları ile l&PA· tert n Aınetika tatftfından ahnmrş o- Sıcaktan yangın çıktı 
cd'rmuı milkalemelerift acil ve müsait lan karara yakın bir tekilde olacaktır. Mesina. 7 (A.A.) - Son derecede 
neticeler vereceğini ümit ediyorum .. , N~vyork • Tokyo he va •efe~I t azla ol•n hararet PoJotanit nahiye.; 

M. Grandi, Almen n•z1rler1na Nnyork, 8 (A.A.) - Mlrıılay Lınd: . sind&kin ısanto - KN>ktde bir yan· 
bir ziyafet çelCtl berg il~ karısı Kanadada Makkenzı 1 gın çrkmaaına ~ebiyet vermi' ve çr-

Roma 7 (AA) _ l\f. Grandi, M. nehnnm muHabına yakın bulunan k .. ·~·nlikler' b d l'kle 
Brihifnı ' . ile ~{· KUrliyiiıı terefln• Aklaviktan ha~aJanmı~lardır. L:nd- ~n ~a~gınt "i~tİı y 1 ve :. ekm 1 

Bordheee k:;....,ihtde blr ziyafet çekmi' bert ile uvce$İ AIMl<atfa bulunan rı tda r P e rnd t r. t' abn.grn, .. ırd "ı~d•'A.· 
"'i"' "d ""' at t\'1lm e en çe ın ır mucıı e e en tir · Ziyafette &fafrdaki zent hıııır Harrova gı ec8ler, oradan ~ teımmüz . . 

d N vvork hUk(hMti dahilinde Nörth Mnra buıtır1Jm1ş n bu mücadeleye ka buJunaycn·du: 8 e · b 
1 

h t ıa •e kö:vlü 
Ayan H meb'usan me~Hıtltri reisle - 9each tayyare karargahında" ha· ta ur~nyer er, . mu a ız r ' • • 

rt · naırrlar ve diler bir takım zent.. vaJanarak yapmata çıktıkları Nev- ltr ittırak ttmışUr. 
'M. Mu•ollnl ile M BrOnlng york - Tokyo seyahatint denm ede-- Oç ••at suren ~eJzele 

atasında · cekltrdir. North - Be-achtan Aklavi- Sidne, 7 (A.A.) - Rınn·few Kol. 
Röma, 7 (A.A.) - M. MusoJinf ka ıf<adar olan mesafe kısa merhale· Jegt r&Hthanesi, 3 Mat müddetle $id· 

dUn a~m M. Brilnlnı ile M. KUr- lere ayrılmak suret.ne katedilmiştir. detll Ululeler kaydetmiştir. Zel~le
tffil ,.tffint bir ıiyafet vermiştir Madrltte ertiedelor lerin me~kezi .2.~ ~il. ~esaf ede oldu-
M. Mu•Uai btr nutuk ira.t ederek, Mw.drit, 7 (A • .A.) - Enternuyon.al ğu i&hmıa edılmııtır. -

Mahrukat. ve erzak münakasası 
An~ara merkez mektepleri mflbayaat 

komisyonu reisliğinden : 
Ankara merkez mekteplerinin bir •enelik mahrukat, mektiJAt, 

arpa, ıaman ve salr ihtiyaçlan S Ağustos tarihinden itibaren bir 
ay müddetle ve kapalı zarf usulile mevkii mllnakasaya konulmuı• 
tur. MGnakasaya iştirak etmek istiyenler yüzde 7,S nispetinde te
minat akçelerine ait makbuılarile birlikte teklif mektuplarını ha
milen mahrukat için eylulün 5 inci cumartesi gDnil, et, ekmek 
için eylulOn 7 inci pazartesi ve kuru erzak için ey)filUn 9 uncu 
çarşamba ve Hbze, arpa ve saman için eylO!Un 12 inci cumar
tesi giln!eri aaat 16 da San' at mektebinde toplanacak mubayaa 
komisyonuna usulu dairesinde müracaat etmeleri lllıumu ilin olu
nur. (142~) 

lstanbul defterdarlıDından: 
Ankarada yeni mahzeni evrak binası arkasında inıa edilmekte 

olan depo binasında noksan kalan aksamın ikmali 20 gUn mUd
detle ve kapalı zarf uıulile münakasaya konulmuıtur. Taliplerin 
yUıde 7,5 muvakkat teminatlarile 24 ağustos ~31 tarihine müıa: 
dif pazartesi gOnü saat 16 ya kadar Ankarada Maliye veklleb 
inıaat komisyonuna ve fazla malQmat için iıtanbul defterdarlığı .. 
na müracaat et,ueleri. 

Yüksek Deniz ·Ticaret Mekte
bi müdürlüğünden: 
. Mektep iktiaat VekAletine merbut leylt ve meccani bir müesse

sedir. Derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gemilerine kaptan ve 
makinist yettıtirmektir. Talebenin iaıe ve ilbaaı biikümete atttir. 
Bikes talebeye aynca muavenet olunur. Taıradan müracaat eden 
ve kabul edilen talebenin yol WHrafları tHviye edilir. Mezunlanna 
kaptan ve maki niıtlik diplomaaı verilir. Bir hizmeti mecburiye! 
yoktur. Kayıt ve kabul muamelesi mektepçe yapılacak, muayenesi, 
ııbbiyeaen 'vl. uiltt' 'te 1tiOftfün~sints m~vafJk ve Noterlikten muaad· 

' ıdak .bir taabblUname verdikten ıonra kesbi kat'iyet eder. 
Tab~il mllddeti. ikisi ili. iki•i tali olmak üzere dört senedir. 

Ali birinci ıııııfa münhaaıran lise mezunları abn1r. Tali birinci sı
h•fa lise dokuzu i~mal edenler veya o derece tahsil g6rdilj6nll 
Maarif memurluklarına tasdik ettirenler kabul olunur. Taliplerin 
atide muharrer veniki istidalanna r•pten Mektep müdirivetine 
göndermeleri ve muayenei ııbbiyede hazır bulunmak üzere bir 
teırinievvelde bizzat mekttpt~ hazır bulunmaları Jlzımdır. Tafradan 
gelecek talebenin, YD.ksek Deniz Ticaret Mektebine girmek üzere 
memlek~tlerinden hareket e1tilderini nahk bir mazbatayı ve vua· 
itl nakliye sahiplerinden alınmış ve rayite muvafık olduğu mahalli 
belediyelerince taadik edilmiş senetleri beraberlerinde getirmeleri 
lazımdır. 

Şeraiti duhuliyeyi haiz olanlara ve poıta pulu gönderenlere her 
tUrlü tafıUlt ;ta edilir. ilk ve orta mektep mezunlarının beyhude 
müracaat etmemeleri rica olunur. 

lstidalar a raptı lazım gelen 
vesikalar şunlardır . 

1 Nufuı hilviyet cüzdanı. 2 Aıı ıebadetnameıi. 3 Mektep 
ıebadetnıme veya taadikn•me.i. 4 polisçe muıaddak bUanUbal 
ilmühaberi. 5 dört adet veıikıdık fotograf. ( 1343 ) 

~-~---~--,~-

Şirketi Hayriyeden: 
:>00 Adet Çıralı kalu ı fabrika malı) 8 X 28 X 400 
500 .. .. .. ,, ,. 6 ~ 26 x 400 

1500 .. .. .. .. .. 4- ,.< 28 /( 400 
250 .. Çıram: .. ., ,. 4 -)( 28 X 400 

9SO ., .. ,. • " 5 >" 28 X 400 
;oo • Çid~ne 2 X ao X 400 
~ .. u x n x ~ 
.'500 .. Fıbtika tahtası 3 >/ 26 X 400 

1000 ., " .. 2.5 x 26 x 400 
500 .. .. .. 2 '< 26 x 400 
500 .. .. u ) . 2ô x 400 

ı 000 " Lambalı htıta 2.1 X 1 O X -tOO 
50 .. J\ôkfılf • 22-28 x 4·8 

200 .. Çım kutük 22•28 X I0· 12 
200 ,, .. •I 22 28 x 9• ) o 
300 .. .. .. 22·28 x 7-8 
2li0 .. " .. 30 40 x 4·8 
J 00 .. ~teşt kütük 20 30 X 6-8 
50 ,. lhfımur hıınl 8 12 X 30 40 X 3.50 

. 50 " !\ara •lıç 8-12 X 30·40 X 3,50 
10 ,. Dit budak 8 12 X 30 40 X 3,50 
10 .. KeHane 8·12 X 30 40 X 3.50 
10 ., Kalın Jhlımur Vıük 

l:Sallda mihar. eibS ve eb'ıdı muharrer hresten'n itasını talip olanlar kapalı 
sarllı ve yü~de fÔ ntıbetinde teminu ık •,esi t beıa.ber 27 Ağntos 931 Pertembe 
günü akşamına kadar fiat mektuplarını Şirketı Hayriye mübıyaat müdüriyetin• 
tev4i eyl~m.eltr~ il&n oluı;ıur. . . . . . 



-..--------------------------..... -......... --------.-.11'!!1!!' -VAKtT 9 AfaatOI 1931 -
Se:ıe ı ıtıı 

lçtlmat nizam son had-
1 Memlekette v AKIT f 932 den sonw-a 

.... dine vardı zaınan 
Sıephcn Lcacod,; dan 

l mc111et MUnlr Midyat, Savur, Deyrek lnglllzler Irakta nu 
kalabilecekler? Andre, kalabalık nddedH; maran ıöpündeki levha)ı ipret ede- ... _ _ .....,..... __ _ 

lli~iik, gölgeli parka döndükleri u.- rek: Ml .. ••tt8 auauzluk - Mahfel we ...,. - •wuru11 k•Y•k 1ariltere aum kamarasında ırafr. 
taan mah@us bir telll'la Valantine: - Yapamam, dedi, yazıyı rermü •l•çl•rı - DeJNkte 50000 ..,UR ... cı yer taki İnriliı hava kunetlerinin 1932 • 

- Gördün mü? dedi. Ta yanımız.. yor musun? "Sükrineti ihltil etnıe11i· nesinden sonra da orada nuıl 'kala. 
fan geçti! :!iz!" bunu okuduktan 10nra artık be- Huıuıl muhabirimizden: edemeuiniL Doktor noksanı his~edil- cağı mHelesi müzakere edilmittisı 

Kız. geçenin kim olduğunu fArkf't· nim elimden bir ffY gelemez. Cizrenin tetkikatını ikmal ettikten mektedfr. Bil çok ehemmiyet verilen meeelt 
tlemişti bile. Şaşkın, ürkf'k bakındı. - Oyle.>H şu polise sor! sonra, tesviyei tUrabiye halinde boıuk Darada pyet güzel bir askeri ınall idL İnfiliz hua kuvutleri Ira~ 

- -.Görmedin mi~ tuhaf şe.r: ''A· - Polise mi sorayım. Sonra vaıi· nı a,.ıki ilk yapıldığından bet"i kaz. fel vardır. Alay kumandanı mir:day blaeafrna göre bu kun·etleria a11c 
hk giyimi mülf'ttiıi,, ydi. Ru l\abah fesi ba,ındanken ktndi&inl iı·aç ettiğin ma kürek rörmiyen bir yoldıan bin •ü~1 Mazh..- BeJia tMri himmeti olarak vfi lnsiltere hüktlmeti tarafından M 

la.na yetitmek için o kadar acele ha·ı için mahke.meye sevkolunayım d~il külatla dört .saatte l\ledyata gel· cude plea ba lll&hfel Ha,·atı irtimai- n idaresi icap eder. O halde Üll'ilm 
lrrlandım ki, ayakkabılarımın boyası mi? diaı. Eski bir arkada~ım olan telgraf yeye allflk zabitan 've m~muri'nin o- hna kunetlerini bir yue aevkftm 
'8t~nilditi gibi olmadı .. Ne yakın a-eç·I Kız birden söze atılarak: müdürü Kadri Beyin yaa111a (ittiğim turma mahallidir. Bu da olmamı~ ol- icap ederse bunların bu ifi ,..,,. 
ti yanımzdanı! Taliim ,·armış. Gözüne - ~için oturamıyor mu~uz'! dedi. zaman nzifesi ba~nda phpyordu. sardı, burada bafka hicbir temiz ma· yapmamalarını kim kararlaştıracakf 
Uişmedim. Hugün günlerden ntdir'! çarşamba! Diğer rüfekam da ayni nıiyette ça· hal bulunup oturulamazdı. lngiltere ltiikbteti namına 

"Valantin: öyle mi'! mahkemelerin son kararına Jıııyorlardı. Burada mu.taam ola- Kumandan Mazhar Bt>.r bir de ga- tor Şayfls cnap venuit. Te J9 
- Sus! dedi. Şimdi benimle ko- göre çarşamba günlni. halk, park- rak telrrafhaneyi buldum. Bütün yet güzel park yaptırmıştır. Memurin den sonra lnciltenyf Bafdatta t 

•~a. Eminim, şu adam hizi göz- fardan, 10 dan 12 ~e kadar istediii kalk telıraf ve posta ithrillİll ıa•nta· ve zabitan burada akfAmları gezinti ~il edecek bilJllk elçinia cereyan 
itiyor. Hem bana o kadar sokulma. gibi iı5tifade edebilecektir. Bu haber zam ve süratli J'.apıldıiından ıita);,ıe yapmaktadırlar. Burada halkın ekse- dH ahval ve hadiMttaa daima mal 
taalunfı. içime öyle g~liyor ki: Ru a-1Andreye müjde gibi geldi. Valantine e bahsetmektedirler. rtJeti, akfamdan Anora evlerinden dı- mattar olacafraı teJRin etmi'9 fa 
4arn ''henüz b'lflan111 k11rlann önüneı !inden tutarak sevinçle kana peye atıl· Burada ilk olarak rıu ~rpu dert prı çıkmazlar. Herka kendi i~ ,.e b11 teminatı kifi girmiyenler o 
İ~me teıkUdtı., memurlarından biri- dılar. Jerin en birincili sudur. Med1atta su gfltlerile meşguldürler. Buralara ~ok- d.H daha arlh bir cnap Mtemifler 
fır. - Oh-. diyorlardı. Börte .erbest yoktur. Halk ve biitUn haytanat A&h ça yolcu relmediği i~in etel yoktur, Bunaa fiseriae hiltl•t aü!HMi 

Andre rtildü ve teselll e-tti: bırakılmanın zevkine doyum olmıya. nnçlua biriktirilen yafmur sularını bo belediyenin küçük bir odasında aaelenl11 aft elduta ...amat t 
- Merak etme! Rululatiyem var. cak. it91ektedirJ.r. Ba su mi9.u..i burada telt:raf müdürü Kadri Bt>i• vermiş ol rafından tef.kik edilmekte oldllfu 
- Rubsati.>en mi nr?: Oturuyorlardı. Şimdi Valantin ce- o kadar mOhiındir ki su -·~nnıa dllfu bir karyolada yattı.. Burada 11,enık müukereJI ka,. fflbr. 
Kız, H\'inçle Andre-nin klunoa •ir· nit.bir nffH aldı: . batına nöW~ler ikame etlil•if, ll:tlka Y.-uf Bey isminde birisinin güzel bir Buuala beraber H .......... 

1: - Bariinlerde her ftyill ınkı bır 111 mtinavetie ile au tevzi edilclff pbi af· ua fabrikuı vardır. Güade elli cuval yakıHa yeniden ~·-- ~-il 
Demek buna izin alınmııtr. Fakat zam altında olaf'lnU okn11fuyerd'* nam n eliler ha1Tt11ata da 81ra ile içi- kadar un çıkarmakta ve ha civarın un ttdir. 

aba niçin söylememişti.! Genç adam dedi. Ren bun•an .h09lanaıyor&111. rilmektedir. Bu adeta "harbi ••• .. ide ihtiyacını temin etmektedir. Meclyat . A 
evam etti: Bütün bunlar n .. ı batladı acaba?! vnikalarla alınan e-kmefe çok benze· d•z ve genit bir saha üzerinde gayet tlly~tlar. Faal. kaymakam ~t Q 

- Doirwıunu istersen: Bunu daha Andre: mektedir. Medyabn Mnelerdenberi eli IJirjn bir ~hirdlr Yffi ielda yüz hllne- Beyın bu~a hnnmet tdecejin.ı .kat'lt 
Uın aldım. imzalattım. Sizin ffe tiç - Tarihini bir hayli oku~um. Di· btiyük dertlerinden olan R ını.rannn d• ibaret btitün e91eri tqtaa ve l'a· yen tahrntn edfl'lm. 
şam üst üste gelişim rapor edihni~ ye anlattı. O zaman mektepteydim. nazarı dikkate ala• Mardia yalisi Ta· yet rüuldir. Yaha kkJ.._ blmış- D•rrek k••••• 

u yüzden "Zi11arct İflcrl ri,,aıetı,, Bugünkü takayyüt devri azar ızar llt Rifat Be-y -h- . . kilometre ur, Deyrekte Miyahi dalının etek lap 
• d • b' H ' Y" •ç .)'Jnftl b h" df Ba hutiyem o!~P o!ma~ııına aır ır başlamıttır .. vnce bir şey, ıonra bir mesafede bulunan ıayet psel bir 10• ..,,.. nnna ~apılmıı ir tt ır r. ra 

al sordu. Şuphesız: Tanıfmıga . el· çok §eyler nızama konuldu. Ve banlar Y• toprak piihrenklerla f8re ıetirme Cezre Midyatı cirdtlktea bazı koyler de dahil oldufu hal• 
r"llitlir,, markam var. Sonra "Zıya- çoğaldıkça halk daha çok istedi. te •-.. bbU. etlbİttir • h'"' han . b. . .. ~n- elli bin zeytin atacı vardır. Bu r.ef't 

et ·-'-i . d' F kat. h ,.....,... • ra savur, ..,r aı ır ınsan uzerın. ti • 1 d Ed 't, A '* 
.. ı·e~,, .. ,. nı de ver un. a . '" Valantin: Ba·hueuta llaJk da nakte• yardt• dı rüzel hava, bat bah~erile taı. n ac~ç ar~n an remı yva 
uz "le-rımemiş bir kız bulunan e- - Badalahk! diye mınldaadı. Ve _. _ _._tedir "_._.. t yat-· 1 b' t • bırakmaktaclı ld ıibi iatıfde olu••1or u.u 

· ·· ·· t ·d· · 1 ~ · • • .... ..._ • ~· •ne 1atau .... 1 ır ee1r r. · Al.ah l'h" bı ak J -....t:. tiç akşam il8t us e rı ışım m•se e azanarak An•renın -ebaı tuttu. Fakat dıfınd h lk im he... M.d ttt •tiba t 1 1 tfi •esın. • a ı ı r ı an ~ 
·ini alıyor. Ye bittabi bu sorgu kar tutmuile brrakmuı bir oldu ve: he .. n•:.a~iy::~:~ . 1~ tere nak rüi ~ Y:au::ek~ ,.

0
:•n ok en :~eldir: diller m~v•!ml re.ldifi ~maa t~pl~ 

nda kalıyorum. - Ah! d.cli az daha unutuyordum. li hane et.ete b nlekkl:...lardır. S& y 'cl r t.:aldan maada tmlarak ıptidat hır fekılde ldı tajJ 
Yala~tin içini çekti: _ Elimi tutmanda bir mahzur gör- l\le•arin ıu lh::: ;:.:

1
•

1 
• bi~"k •• bl;:: ~e;:0;~ti po~tedfr. Şehir bir 7tkle Y~tı çıkanlarak aban ,..,~ı--

- Soylemek fena belki. Fakat mezler. Yeni ruhutiyem bize bu hak· raflar ihti ~ "rmi .:.k. fi" . . . . tadır kı, ne .sabunu, ne ratı lu~ Mt 
r ~ :i böyle nizam altına konul ,,.. Iat r · tu yar ederek Med1ata JI d..-ın üst k,..ma 1•ta edtlnuştır. şeye yaramaz. Ne kadar yaak ki 

llA>u ~·r" deYrede yaıumak "ekilir -y· kı ~~ T~riyorF. k ....,t. e. enenuke ıır.ıba ktlomten mesafede balunan Gereli' Yıilkeek olma11 ittbnıncs burada da buraya gelen liden kay .. kamlar da 
'"• 

1 
Y- ~ "" tabihrsın. ı • uucutn Y an • kazası d t · t · d' Hunun '" · · · d okt H lk efil. Geçen hafta çıkan "Günah . il ri d ı M ·• n an ennn • mışler ır. tearı11 ıçenın e su Y ur. a • bu mühim varidat menbaı olan Mil 

kaeak u iMi, t e n •• ya nız n . . ask . . . ihti 1 bah ı . araaındu 
·n1eri .. atlı harikülade. romanı oku· ni kullanacakAın. sonra hına dokuft· ı~ın ~eçen sene ert dalreıın yırmı yaç arını çe erın . . tinlikleri ihmal Hmişler. istifade 
lln mu" Her istediğini yapmakta k k d kt ı ı · bin hra su paruı vermittir. Su olma akmakta olan ndan · temıa edıyor· yolunu temin edemtmi,terdir. Bure. 
rbnt İnıanlar devrinde ya-mtıı bii·B mı:ralca .a~1r::t tat:aik a: ':" kazıb~ dıtı için fehirde ça111lartl• tenıiılik lar. Ve ıuyu kadınlar deetilerle omuz sı da creceleri aydınlatılmamaktadıl', 

~- y un ara u~ e ~ .. o.l\aca ır b' r . kted' 1 "' •. . '1 

babalarımızın ha'8tınclan kls. "-" •raaamas. ~l~iiftllia kil _ ı m ıra ~nda evlerine phnne ır er. Deynkte 80 ıneveuthı., muhttHf ~ 
!yordu. ,., v.~un:·L4t,..ra e1ta1 ,. ... : .......... ·•n.t Mr varh1atl ......... - ... .., D.... ..... .... ......... B• kasanın IÜfi 

- Hayır? Kitap derhal menedil•lt tutta: Fakat llaly•11.1hk yUıl•.,.. .. l~iye $. $ileri•• .._. .. .....r8 Mr °'8n.. ... .. , nktur. Derik 
bltiyonun. Fakat bir parçasını itit- _ Denın et! dedi. Bu takyit kaaaına pek riz'I bir para sfrıror- bl Anupada tah•fl l'Önaiiı zent w hane, 2350 nflfa•u hui (Şa 

ın. devri nud bqladı? mut- Geceleri tehir sftlrl liannhktn'. vardır. Buralarda muntazam otel ra), (Sermi), namlannda iki naJd 
- Ne tuhaftı kimbilir ! isteditin - Anladtfrinıa stre: Baı ilk adı- Mahallltta oJmadıtı ılbl ifla olan n• balunmıdıft için Hamdi Bey na- .>Wİ vardır. Burada da doktor yolr,. 

re gidebilmen. istediğin adamı rok· mını harbi u•amile attı. V• bundan de •• çarplarda bile llmba yoktur .... da hirilinia haneeinde •~afir tar. Bir 11hhıye me•uu uiT•f1P 4111 
btan3 ki~nin bir şey diyemeyitıi: sonra, tiddetli bir ~otaı .. ile za. Evvelce alınıp yakıl.,t ola• lika 11• Nj)dim ve fok rahat ettim. ıolavur nyor. Mardin sdıh11e mtidtiriyetl 
ddetn tuhaf değil mi? Gidip bapala· manımıza kadar relmit buluauyor. baları da metruk olarak bir tarafa karmakamı Slait Ali Bey Moyandaa ba kasaya biraz kinin göndel'M 
ın evinde, hatta lokantalarda H rkH hemciMi için ·kaideler, nizam atılmıştır. Kasap, hekkal, ah~ı, mey· naklH buraya relmi~ ~elir gelmez çak iyi yapmış olur. Huat za• ... 

llılzınıhlıat miif«tifinin ~rinnanuıi" la~ istiyordu. He~es i!te-diğini ka. •tel dilkklnlarında kahnhanelenle şe şelarin aşafıeından ıeçen yol~, ~ ol .. sıatian köylUler kadın (Oluk ~ 
lnıabızın yemek yiyebilm•k. zandı. raftt 91hhfyeyi hafz hfÇbir şeye te.adlf ria i~enıinden ge(ırmek suretlle ıyı cuk h•psi tarlada faaliyetle ( 

Andre, bu mütalf&ya i~tirak et· Yalantin içini çekerek: tan lu• ld in .. li ld lar bir varidat teD ..-., •• yoral- lllaktatbrlar. Derikte iki Ja•al'lal 
'ş ~rünüyordu: _ Ve bunu, dedi. Makul bir teY Ve birer~ a:a~ 0 

u • maz bir faali1etle ~·!1t1111t 0•1m~sı~- menfezi vardır. Fakat buaun ne ~ 
-J;Jence tehlikeli bir ittir. D~di. sanıyorlar." yeni ruheatiyenden bahHt Valaathlu d~neeli bir tavıda: dan halka kendiaını sevdırmışbr. man yanıp sönd.~fünU bura .. "'!I• 

tarza u)·abileceiimi zannetmıyo- mittin. _ H Yret edl .. Dedi E•· Çal'Şdl ufak ff dardır. Muntazam yoktur. Bazı koylerde halk ylfftiur 
m. Yanıbatınızda beyni ıolanımş _ Ent! çıkarttım. lmulattım. Vi za•anla~a iuanr.c;,r:içia hiyl~ defi: caddtei .)'9kt•r· Akpmdan aon.ra ç~r- su birikintilerini içiyorlar. Bu · IÖ• 

'r adam olduğunu tasavvur edin: bu ze ettirdim. Bununla selecek ayın on dl'?! plar IOkaklar karanhklar ~.çersın- nnç gibi muhafauh olmadıjmian a-
ıe geçebilir. Yahut birkaç adım Ö~ betiab kadar bilAkaydü prt kur yap- ' Andre iti etti• de kalmaktatlır. Burada h~~timet ç$ta bulanan bu .ulardan hem ruaıalı 
İzde i~timal tne\1dinden şüphe tdıle mata salahiyettarım. _ On) raz • rMttr V . tabibi. eczane. dispanser ııbı sıh· hayvanlar '" ht91 d• kiyltiler i~ 
lecek biri.sinin yemek yedili br lo- Cidfliyetle konuıu1or n ikide bir Onl d a;İ Mzden 1'! it alantin hatı amamiyeyeye ~aalhik eder ,eyler yer ki bu suretle bu hutaht.111 liraye 
ntada bulunduğunuzu dü~ünün. Bu ona dön•rM: Arada bulundurulması 'M~r: aa :..~ım;. k~': l oee MM; yoktar. Yalnız bir 91hhıye memura ti muhakkaktır. Bu köyleriıt .. ihti

yetin size nispet edilmesi ihtima· llzımıelen m•safeyi rözetiyorda. Be· Şimdi• H:'::ıe :~ıtu • :nın :ü~iin :~k vardır ki o d~ i1Aç91z olarak 88~.~k yaçlan tetkik edilip bu sular~ dua 
laden korkmaz mısınız?. tül gözlerini indirdL Genç adam, lanna malikim. "R:'.at DniA-alannın a1tmalllıra kinın n~le ••11ldur. salim bir ~le konwlmuı, ll-•ır. 

Ve Andre bunları söyliyerek nef· ~rına biraz da pJret katarak de- it it nd -•--•· • Bu .sıtmalı yerlen doktorsuz bırak Koçhl•ar yeni ls11tlle ( IGlml 
v r,,. amam .,. l/Olu a ""'- fflrlUe,, . •tiba ·ı h tal ""' t fti-

inden adeta titredi. vam etti: . benlınle evlenir llli9hl! mak netıce ı ne as 1
•·• • tepe k•••• ) 

Vatantin birdenbire: . - Bu ruhsatiye, bırço~ ~§ika sa- Valantin özlerini kaldmnı •e . ine ıaeyda.n ~ermf'fi mucl! - olur tf Bir sene enel kaza olan •anmn 
- Oturalım Andre. D~dı. Ko- IAhiyetler aruındl\t sana •.zdn·aç t~k- 8Örinü sö 'ı k Uz di kf· Othenüz dofr• deiddır •. Bura_da ~~·~ numar~ kaymakam lsmail Hakkı Be)' •alkıa 

"tmak istiyorum Fakat biyle oolı· rt etmeme dt müsaade edıyor. Ştip- 1 Y eme er.,- . • urduk b kapun mucibınce ;;oo donlim arazı· yardımı .1 h tiet odlİı hl? 
l1lk de~ı l•te. bir kanape. J.Akin hı . her •eyden önce "izdivaç t~k- ~rı y~re dOlra bir polısfn r•ldiji den fazla olanların kö)lüye komis- hükA t ı ek ur~ya o•.. •· Ba 

5
'' ..- d et1ız, ~ l-.ıı. ı• rvrtlldü; polis yaklattı. Durdu Ve• . i dil :..t i . ume onarı yap .. rmıtwr. • 

lınem ki oturmaklıfımıza mUMa ' lili tali ıartıan,. na uysun ... um •· . ' • . yon murafıl~ tevı e mea e mııı. rada eki e mBeadele müdtiri tiaiıl 
r mı", k .• Bunda tamamen kusurBuzum. . - Affedersiniz efendim• dedi. Si· fakat bu tenı esnasında bazı hasta-, t c; ~ bi ba d n..-

• • . . . ·okl • zım 1 • , Z1 ff hanımı karakola kadar it" _11.; ld'·· d f' ·. . gaye ceıum r am n var ır. o••• 
Andre ceplerinden hırını > ı Kız llall 1puyordu. . . r urmca {Jklann vukua re ııın en ş "a)et,d k. Ü d 1 tidu"'rti •-d-. 1 k · . mecbunyetindeyım . 1... .•. b . . a çe ırge m ca e e m a- -· 

tak: - önce kat'ıy~·en ev enme nıJ e- r : • edilmektedır. Mese n ")\asa a ı~er~ın tin Be)i prdOm. Bu Tillyete aeldi· 
- iki ki~i için "Oturma ı·niktı,, m tinde olduğumu polise haber nrmek ı. \ e saa.ti~~ bakar~. . deki 84açhk kısımların da dahıl iim ıündenberi keadisine bi~ok ka 

r. Dedi. Fakat: Pullanmıt mıdır. ediyordu. Bunu yaptım ve mun- . - On ıkıJ ı bet reçıror. Dıye ilAve hesap edftertk nrfldıff mevzuu ha- 1 d t düf ttijim Sadetti 
nı bilmiyorum. ;::atlerini aldım. etü. Um~ml ka~apelerden birini ka· hi8 ol•Uf. mesele müfettiti umumi •:;~.:ruı.m: iifen~ez bir faalf)·._ı: 

Küçük, re•ml bir kltıt ~ık~rdı. Valantin: . nunun müsaadesı . .haricinde bir 11\Üd· lii• kadar akHtmi'- ltııkln mtidü.rü J çahşıyor. Bu sene çite kurdutu ~· 
r ikisi süratle röıden reçırdıler. _ Bana eeviıidim: Dedı. _ ~et daha. i!PI etnuş olmak cUrmile it· Hu'1\8i S.:r Sanrda ba 111e.le ıle ko hattı aayuinde bütb ıntaı1atı ~ 
Valantin: - Sonra. anntnın. bf raberce ) a· tıham edılı~onıunuz. .. ~1 olmu~tur. kirge felaketinden kurtarmıttır. 5·a 
- Pullanmışa benziyor "yavrucu- şanabiJecek bir mıhh\k ol~utun~ ve .Andre ~glamafa başladı: Şehirdeki afaçlık. haf. bahre bu di de çekirıre tohumlarını imha i:hı 
!,. dedi. cuma günlerinde yapılacak aıle toplan \'alanlın: kanunun dairei şumulünden hariç tedabir almaktadır. Buruı kAZa oltln 
Fakat bu tarzda konuşmakla An· malarında her halde bulunacağıma da- - Doktor! diye haykırdı. Bir olduj'undan komi~yonun buna çok tu halde hükumttin ve halk zf 

"-bt dü,eceii teJ&şı aklından bile ıe· tr hakim huzuruunda yemin et~ek za. doktor çaimnız! "Çocuk lnmeıi" diyor dtkkat ttmefri llztmdır. Buraınn yade muhtaç olduğu mUe~s:l::de~ 
l'lllemi~L ltinıkir delikanlı: rureti vardı. Bu.ntar, ~k karışı~ du ona utradı unımn. başlıta ihracatı ka\lk ataçlandır. olan telgrafhane şimdiye kactu a• 

- Aman! dirordu. Dikkat ~t. rörünüyor Valantın ! fak~t ~uamel.t8ı Audre: . Bu ağaçlar kesilerek Cezreden sal- çılmamı~tır. İ!!ler telefonla rtrfTer. 
tı,,.,,naı .11erlerde ırvi~me tabiri~':'"'" ni bitirJRek o kada~ k~la) k•;· Hakım, - H~yır! hayır? dıye . . hın~ırdı. larhl Dicle nehri tizerlntlen Musula p 09ta olmadııh için halk çok sıkıntı 

lcullarıdaeai• .. nı pek ali bılıyor· bu bahiste çok ~er•. ÇOK naıık davra~- Bu o değıl. . bdi~a~ tekhfım gayri ptürülmeite ve i)i bir fiatla ııatıl! çtkm~ktedir. Halk ameleıdni, dfrelhtl 
il. Gelifigiizel hareketle başınnr.a dı. "Akli11e d~r'°":' ne yarım 1'~at 1

• kan~~I teraıt dahılınd~ .yap~lmış oldu- .makta olma ından Savura Stnf\'İ m.c<'anen ihzar etmi~tir. 'l'•l"nf •I 
r ı, açmıyalım. çinde rlnde-rihve.~dım. Onda. b:~ fu ıçın aflr):orum'. Şı8tdı. bunu ı~y yüz bfn lira kadu bir varidat 'tfmin düriyeti umum iyesi için fincan tel fiil 
f"aJsat Yalantin bunları dütiinme-ı. zavalhları her rua ti " araba~a. ınd.a mı)·ac~klar. \ e btıınım Jtnıdea bsrletme-ktedir. Ru knakları~ 1nuhafaza ın~marlarını gönderip telgraf hıattını 

'-la d _..:ı 'e olursa olsun; !sokaklarda dolattıran Çocuk ınmt11,, ruhMtıye ahp artık bir bafka11aı de- 81 için kay1nakamhk hır bekçi teş- t'ektir ~t b k b' . k 1 ,.,. 
ayanama-1. d " k Ttrdfler 1 ... _ m en af a ır ış a mamı,.ır. 

9'1rada bir yardımcı mttnur bek· ile maHU olma ı .. ınaa ıra~ • neme!" -•ın. kilAtı yapanıa ' çok iyi olur. Çünktı Bu mflhim ihtiyacın da Diyar'Nldr 
tdu, Ona 90rulabilirdi. Sorul•·j BUiyonun ki blr(Ok dehkanh?~rda Kız: etraf klyler allalisi geceleri ketip telgraf ba!'lnüdilrll ;;af llhfn 1'1mme 

ltdı amma: Andre, kendinde bu ~d•di h~p bu illtt ur. Htl~~t •. nızam - Bir araba ıetiriniz. DtdL ptürmekte imifler. .EHMn -hek~i tile ballolunaratını zaaaedlıf'91NlllM 
rett bulamıyordu. Valaatine, me·loel&n kı*1nak bailanuı rıbiclır. Peri· 1uae la& luetiai tlı kavak aahipleri kabul e- ...,.. 
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1ürk 

Ler1n1n en 

büyük vazit esi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 
Muktesit 

VE 

o halde derhal 
Yetiştirmek. 

ZiRAAT 
Baakaııadaa 

Bi~ Hllftll ______________ , 
Het 

~anede. 
lyodo- Vinol 

SIR.RJ E~R 
Zafiyeti umumcye 

Fakrüddem 

Göğüs hastalıkları 
ve 

Romatiımanın 

en nıükenınıel 
ilacıdır. 

.'Kuvvet 11tçıannın aeref razıdır. 

Umum1 depo&u. Fatı.b'te Sırrı Eo"'er .l:::c.ıa.neıidir. 

Uf ak ~ieesi 50 büyüğü 80 kuruştur. 

r Devlet Demtryolları llenla\n 

300 kilo yerli komprime kinin kapata ıarfJa münakaaaya 
kenmuıtur. 

MOnak11a 26 ağuıtoı 931 çarıamba günü aaat 1 S,30 da An· 
karada Devlet Demiryolları müdürlüğünde yapılacaktır. 

Mnnakaaaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu· 
nkkat teminatlarını ayni f{lnde saat 15 e kadar komiıyon k&· 
tiplijine vermeleri llzımdar. 

Talipler münakasa ıartnamılerini üçer Jira mukabilinde An· 
karada Ye lıtambuıda idare veznelerinden tedarik edebilir· 
ler. (1421) 

Merzifon 
Amerikan Kız Hayat mektebi 

inpıce ft F ranıızca · tedriı•b il• ticaret, da ktiloğrafı, iclarei 
b.,eti1e, biçki, dikit. ıapkacallk, dolnamaahk, baıta ve çocuk 
MkımJua. 1490 

3. K. O. a. Al. K. dan 

E,iine satan alma komisyonunca •t•iıda cinı ve miktarı gib-

t ilen d6rt kalem erzak mllnak&1aya lconuhııuıtur. ihale ıaman-
er . · .. le 

lara hizalarında ı~sterilmiştir. Gerek ıartname.ını gurme •e 
gerekse ihaleye ittirak et~ek iıtiyenlerin muayyen zamanda mezkt\r 
komisyona müracaatları ılin olunur. (133)- 1414 

Cınıi Mikdarı Uıulii ilıalesi 

Un 350900 Kapalı zarf 20 8-931 
faaulya 32250 .. ,, 24-8·931 
Nuhut 6100 Aleni münakaaa 27-8-931 
BörOtce 6600 .. ., 27·8-931 

• • • 

Saat -14.~0 
14,30 
14.30 
14,30 

Harp akademisi kıtaat ve mü· atları ilan olunur. (113) - 1331 
k·ı * * • e11eaatı ihtiyacı için 157.000 ı o 

kuru ot aJenf müzayede usulile . ~.K. <?·. Kıtaat ve. mÜf'HHat 
11·8-931 Ta. de ıaat 17 buçukta ıhtıyacı ıçın 7400 kılo domalea 
ihalesi icra kılınacaktır. Taliple· pazarlık ıuretile 2·8 931 ıaat lS 
rin 9artnamelerini ıörmek iizere te ihalesi kra edilecektir. Talip
her ıün öileden evel komiıyonu· terin f&rtnamesini garmek Uzere 
muza ve münakaaaya i9tirak etmek hergün ~ğleden evvel kom;syo· 
üzere de yevmi m~zkurda 3. ~·.O. numuza ve mUnal<aaaya ittirak 
Sa. Al. Ko. muracaatları ılan için de muayyen zamanda 3. K. 
olunur. (116) - 1334 O. Sa. Al. Ko. müracaatları ilin 

• • • olunur. (152)-1470 
Çatalca Mat. Mv. kıtaat ve * • • 

müeaıetatr ihtiyacı için 9.000 kilo Miliata bulunan kıtaatın 226000 
ıaz aleni mUnakua uıulile 23 a· kilo ekmeği 11·8-931 tarihinde 
fuıtoı 931 Ta. de ıaat 15,30 da b 
ihaleıi icra kılınacaktır. Taliple· kapalı ıarf uıulile nat on eıte 
rin 9artnamelerini ıör.mek üzere Milbta Sa. Al. Ko. da icra 
her sün öğleden evel komiıyonu· edilecektir. 
muza ye müna.kaaaya i9tirak için Taliplerin şartnamesini okumak 
de yevmi mezkUrda K. O. Sa. Al. ve mOnakaaaya iıtirak ıçm 
Ko. müracaatlan ilan olunur. mezkur komiıyona müracaatları 

(109} - 1329 illn olunur. (112) - 1299 . . . .. ... 

BORSA 

Maı ... •vn 

1 lnailfz liraS1 Kr. 
• T .L muhl'ltll Tın' ar .. . 

.. 

. • - • .. • 
" • 

,rA!I~ 

r.ıret 

fltlt• 
Ora hm 

fı. Frank 
Le\'I 
Flrırııı 
Kur1111 
~lllıır 
Peuu 
f.brt 
Zlrıtı 

renf"\ 
t'o r o Fi urus 

ı l ürk llwı Olou 
Çen·oneç Kuru~ 

f'ıjukut 

ı htrrltn <lnıclllıı 
ı Onlar (Amerika) 

iO Franlı {FranMı 
~o ı.ım {halva 
o Fr.ııılı flelçlh J 

:M r>rahml [Yunan l 
W Frank Llsıiçrel 
2•., l.tı·a Bulıar J 

ı Flnrlo [ felemtıık ) 

ıo Kam11 [Çeı.ntlnvat j 

~ıhnr AHı~turya ) 
ı f'eztta l lspaora) 
1 ~ayşmar~IAlmanyaJ 
ı Zlntt l.ehluan 

ı l'enrö M acarlstaıı 
Of.ev [ltnmanya] 1 

20 Oınır Yuır.ıslovyal 
ı Çnoneç ~t\")·et 

Altın 1 B orsa 
l\leddlye harici 
Rankonot 1 ' 

Çatalca Mıt. MY. kıtaat Ye 3. K. O. Kıtaat •e mUe11eaat 
müe11eıatı ihtiyacı için 11 .250 1cilo ihtiyacı için J 57000 kilo ot pa· 1 M•hkeme ve icra lllnlan 1 
benzin aleni münakua ıuretile 
23-8- 931 Ta. ele ıaat 15 te zarlık ıuretile 11·8·931 TA. de lıtanbul 11N:li.nei icra memurluj 
ihaleıi icra kılınacaktır. Taliple· saat 17,50 ihaleti icra kıhnacalc· dan: 
rin fartnamelerini sörmek üzere tır. Taliplerin ıartnamelerini gir· Bir borçtan dola), mahcuz 
h ı.ıil d l k · k h n •ğt d paraya çe,·rilmesi mukarrer Bu er ıün u e en eve omııyonu• me üzere er gun u e en ev· markalı yedi ki§illk otomobil Ta 
muza ve ınünakaıaya İ!tİrak etmek vel komıayonumuza ve milnaka· simde Tabim meydanında 13 ağu 
üzere de yevnıi me7.1Nrda K. O. Sa. ıaya iştirak j'in de yevmi meı- tM 931 tarihinde ıaat 17 de ikin 
Al. Ko. müracaatlan ili.n olunur. S AL KO arttırmaıu icra olunacaiından tali 

(110) - 1330 kurda 3. K. O. A. · · olanların m•zk6r tarihte mahalli mf 
• • • müracaatları iiln olunur. (121)· ktlrda haırr hulundurulacak mf'm 

3. K. O. latat ve müeueaatı ih· 1372 runa müracntlarr illn olunur. (150~1 
k • • • 

tl'•acı irin 163.000 kilo kuru ot a• l'J k"'d -ı•. i d · · d • 
~ ır T Konu.da bulunan kıtaatın ihti- 8 u "''"""" cm auwrn tn. palı zarf uau1ilıe 23 - A __._ 931 a. r .Bir borçtan doh•yı ftlaheuz vt p 

de ıaat 15 te ihaleıi icra kılınacak yacı olan 21150 kilo sade yağı ra) a çt.nilmP~i mukarrer' hir ad 
tır. Taliplerin ıartnamelerini ıör kapalı zarf usulile mevkii mUna· Fransır, mamuhitrndan (Bor) mı 
mek üzere her sün öileden -evel kaaaya 17-8-931 pazartesi gOnU kalı piyano 12 - 8 - 931 tarihil' 

k · mfüı!adif çarşamha gtinü Nlt 9 d11 komiıyonumuza ve müna aaaya ıt ıaat 15 te ihaleıi icra kılınacak· on hire kıdar Osküdarda Açık tüt 
t''rak etmek iizere de yevmi meı;· ı....d Hlid · k-~ d ı: a al tu- Şeraitini anlamak iıtiyenlerin ·~ e ayı ao -.rn a ., nam r 
kurda K. O. S:\. Al. Ko. müra· han.de a~ık arttırma ~uretile r.atılac 
caatlan ili.n olunur. (114) - 1332 V. K. O. Sa. Ko. nuna her gün tından talip olanlıırın •maltallind 

• • • • taliplerin teminat alcçe Ye teki f huır hulundurufacak mtımun m 
Niide ıamizonundaki kıtaat hay mektuplarile vakti 111uayyeninde rauat etm•l•ri ilAn olunur. (1307) 

vanatının bir ıenelik ihtiyacı olan müracaatları ilin olunur. (99)1296 Jıtanbul ,,;,,inN icra menwrlu611~ 
kuru ot, arpanın her biri üçer kıı· • • • d<uı: 
ma tefrik edilerek ayrı ayrı tartna· Denizli ve İıparta kıtaat ve J\lucuz olup r;atılmuı mukarret 
meler dahilinde kapalı zarfla ımü· müeaaeıat ihtiyacı için ot fiatı gali F. l markalı hir adet tohum kır~ 
nakaaaya konmu9tur. lhaleai 19 ıörülmüttür. Pazarlık uıulile 12 mıki~.t.sinin l!l - ~ - g:u .. tarihinf 

aiuıtoı 931 tarihine m.üıadif çar- ağuıtoı 931 Ta. saat 18 de ihale· ~r:duf 1;~~n Pr:;:r'Gat~~::. ;:ı. 
9amba pnü ıaat .1~ tedır. Şar~na- ıi icra edilecektir. Taliplerin §&rt• ~em:= pıt~;rı:da miihtndhı Halit s· 
melerini ıönnek ııtıyenl4:rle m.~na· namelerini görmek üzere her gün lih beyin maiuuı önünde a~ık af( 
kllıaya ittirak edeceklerın yuıde öjleden evvel komisyonumuza ve tırma ıurttile ikinci arttrrması >., 
y~di huçuk teminab muvakkate ve münakasaya itlirak için de yevmi prlacafından istiyenl,rin muayyef 
teklif melrtuplarile birlikt~ Ni~de· mezkUrda K. O. Sa. Al. Ko miiraca ı:ün ''f' gatt~ mahntllnde huır ~~ 
d A le f tın alma koın11yonuna 1 •1• 1 (lSO) 1473 Jıınan memuruna mUracaatla.rı it• 

• ı er •a l .. 1• l at arı 1 an o unur. - olunur. 
müracaat etme en ı an o unur. • * * -------------"'· 

( 111) -1340 K. O. kıta"tı ·ihtiyacı için 7.000 l•f'lnlıul dördüncü. icrmın.darı: 
• • * kilo 11ğır eti 10 - 8 - 931 ;ünü lh!<ln hfrin bcm~u olan iki bin 

Konyaclaki kıtaat için 52.000 ıaat 16 da pazarlık ıuretile alına· raya mııkıthil birinci rlPrec:,df' t'nt 
k'l k yun eti kapalı zarf uıulile kt ş ·tnameıini okumak Ü· n.at gö5ferilr.n Babrllide Nallı mef 1 0 

n 20 8 931 ca ır. ~.1 •• k · t' (tt mahallninin Caiafoflu yı*u~ııtt 
münakasaya konmu9tu~ •. •. zere her gun ve muna aaaya ış ı· da redft 10. 12. u numıtuh kad 
aünü ıaat 15 te ıha!e~ı ·~~a r"k için yevmi mezkurdll Knm. na men ft"\'Sif intika11i ttç bap hınenil 
krlmacaktır. Şartnameıını g~.r- müracaatları. (153) - 1488 )irmi dört h~ lttharile yedi hl~ 
mek iıtiyenlerin her ıun • • "' si birind ihale&i yaprlmak üzere kırı 
ve itAya talip olacakların da mu· Tefennideki kıtaat ve miif'Uc· h~ )?iin ~ittf.rtptle m!i1.ayedey! ,-a~ 

k'tte teminAt akçelerile t 'ht' ·,.in ot k"psh urf uıtı• lunarak hın lırıtda talıhı ı!hdes1nded 
ayyen ~a ı . . . K ıa J ıyacr 1:r lup hede11 mii7.aytıde haddı llyıkın 
ve t•klıf m•ktuplarıle 1'etıneı · lile 12 - 8 - 931 Ta. IAAt 17,30 ·· ··1 .,.J

1
·x.

1
·n.Jt'n b"ır ay müddetle te1 

.. ti • d'l '- . T )' ıı:oru m"'" ' n O. Sa. Al. Ko. nuna muracaa arı dil ihalfl!ıi ıcra e 1 P.CeKtır. a ıp- dlrtn mUr.a,·tıde~·e kn1111lma~tur. Hl 
ilan olunur, (107) - 1306 lf!rİn !"rtnarnP.J~rini görm•k ü~~Te li4; hll'entn huıiudu öı:bekler der~ 

• • • her giin öğleden evel knmiııı· hr. 1\a,;:-ni h11y hanPsl '"e Cablotl 
d 131 · • 1 'h ·· k • t' k ,·o&.;uı;u ile mahduttur. Mf'l'lhuı "' K1t.1t8monu • . ıncı A ay 1 

• ynn\lmt.ı7.& ve. mıın" •1U 3 YA ış "~. ~·iir. ;111 altı ıtrsın tPrhiinde ar11~ 
tiyaeı için 117.500 kılo un kapalı için de y~vmı m!!ı;kurrl11. Ko. mu· de~ rii7. )'f'tmi~ ~ttın il( bfna milt' 
zarf u&ulile 18 - 8 - 931 Ta. d~ rac:l'ltları 1IAn nJ\Jnur. (1474) h:tl\i~i iic h:lnf'n in l'yıhnlrk mahall 
aut 15 te ihaleıi icra lcıhnacllkhr. dir. Miist.-milı\11 hu Ü( hane hariri 
Taliplerin 911.rtnamfl!lerini srörm.ek ZAYlLER kh~ir. dahil~n :ıhşa p 0111~ 11) "''""'~ 
·· h .. öRleden ev~I k~mi"· 1r h""•' 7.f!mıni '1H'l'mf'r hır m~thAl. ; 
uzere er ııun .. • . k N f k k .k ·~'ıt. heş nd::ı hir '"ııtt:ı1< hır yun 
yonumuza ve munalcaıayA t~tıu !i us l~ıdımı, H eri vuı •· ntfoT hlr hRIA. hir dnbp bir 1&11' 
icin tf.,. yevmi me.zku'l'dA A. 1 ~1. Sıt.. mı zayi ettim. Yenilerini alaca• hir ın· tlınlrk hfr t:. r 11~3 ,, muhtevhll 
Al. Ko. müraeaatlıur illn «"hırıtlf, ğımdan evvelkilerin hfikrnii ol· 12. 1 i nnmuah hant! .. ~ dt avnf mil 

(130) -1416 madığını iJln ederim. (1503) h'!milUhdır. Ru i1<i h::ıntflP hi~ 
• • * CifrP-han1zlar Amtrikan kuru m .. ,·r.t•tftır. Jff'r ff,. h:tn"-'f k~fT-: 

'h mtkıtbindt ~1f.H~1~T tT "'"rctır. Hı\nPlnin lkind kfltrll 
K. O. kıt,..-tı ve müeuetatr 1 

• hfrf'r ııı"'1ni~ ,., tlf•kt .. ik "'' tukM ~ 
tİyReı için 200.000 kuru ot karsh 111> Dr. ihsan Sami 4 drr. Fulıt m:ıhim:ıt !\27 - 2699 nu 
zari uıulile 23 - 8 - 931 Ta. de ralr dMndadtr. TaJin!erin kıyftl' 
ıaat 16 da ihalesi icra kılınacak· Gonokok aııaı m11h::ım~enP1ni olan nd hin v@di 
tar. Talipl~rin 9artnamelerini r,Ö':·· Belıo.:uklu~u ve ihtilAtlanna ,·tiı lirıufttn hiMrlne i1'ıtMt ııltft ffl 

1 d ı - 5 b rın ;rii7.dt onu ni~petfnıle pev a1' 
wnek üzere her gün öğ e en eve 1 kartı pek tesirli ve taı~ •tı· ,ini tf"fllimi nme etmel,rl •• U e~' 
komisyonumuza v~ münakaaAy& i,- dır. Divanyolu Sultan Mahmut 931 tuthindP r-ut "" d'irttf'1' 
tiralc etm~k iein de yevmi mez·j türheai No. 189 \·erli,-.. kıuhr ih:\lei kafiyesi r••1 

kdrda K. O. Sa. Al. Ke. müraca· cağı ilin olunur •. 



SEYRISEF AIN 
Merkeı acentası: Galata köprü başı B. 2362 
Sııbe A. Sirkeci Mühürdar zade han 2. 2740 

PiRE· ISKENDERIYE Po•ta•ı 
( EGE ) 11 AğUltos Salı 1 O 

da Galata Rıhtımından kal· 

kacaktır. 
TRABZON POSTASI 
(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

11 Ajuıtoı Sah 17 de Sirkeci 
nhbmından hareketle Zongul-

-
ır 

• 
dak, İnebolu, Ayancık. Samsun, 
Onye, Ordu, Gireaon, T rab-

zon, Ri~e ve Mapavriye gide· 

cek cl&nlitte Of, Slirmene,G5-

releye de ujrıyacaktır. 

Tapu senetlerine göre merhun emvali gayri menkulenin mevkii 
cinsi ve miktarı ve borçlunun isim ve ikametgahı 

~lilll 
Karadeniz postası H 

~ !I m s u n va~uru 12 1 U U 111 Agustos : 

Senet 
numarası: 

2474 Kartahn Dolay Oba kariyesinde mukim Ali bey oğlu 
HOanO efendinin 21 temmuz 329 tarihli ve 34 rakkamı 
ebvabh tapu senedi ile uhdesinde mukayyet Kartalın Do· 
Jiy Oba kariyeıinde Ayazma civar1nda kAin atik bir dö· 
nUm 2 eYlek mıktarında bir kıt'a tarlanın tamamı ve ge· 
ne 21 temmuz 329 tarihli ve 24 rakkamı ebvablı tapu 
aenedile ubteıibde mukayyet Kartalın DolAy Oba kari
yeıinde Temniye mevkünde kiin atik 2 döntlm 2 evlek 
mıktarında bir kıt'a tarlanın tamamı ve gene 21 temmuz 
329 tarihli Ye 70 rakkamı ebvabli tapu ıenedi ile uhte· 
sinde mukayyet Kartalın Doliy Oba kariyesinde Baıla-
mıı mevkiinde klin 3 dönilm 2 evlek mıktarında bir kıt'a 
tnlanın tamamı. · 

rıhtımından hareketle (Zon- İ Muıtafa ağanın 24 m•yıs 333 tarihli ve 225 rakkamı eb· 
guldalc, İnebolu, Samıun, • vabll tapu ıenedi ile uhtesinde mukayyet karyeyi mez· 
Ordu, Gireson, Trabzon, Sür· k6rde Karaçılıhk mevkiinde klin atik 40 d6n0m cedit 14 
mene ve Rize) ye azimtt ve d6nUm 17 evlek 72 artın mıktarında bir kıt'a tarlanın 
avdet edecektir. • tamamı Ye gene 24 mayıs 333 tatibli ve 226 numaralı 

Fazla tafsilit için Sirkeci, tapu senedi ile uhtesiııde mukayyet mezkür kariyenin Ka-
y elkenci hanındaki acenteli- ra Çalılık mevkiinde kiin atik 46 d6ntlm cedit 16 da· 
ğine müracaat. Tel. 21515 İ nüm 22 e.-lek 82 arşın mıktannda bir kıt'a tarlanın ta· 
=·ı::m:::mıma~.._..-•-1• mamı ve gene 24 mayıs 333 tarihli ve bili numaralı ta· A•k.Mb. s. A, komisyonu 
. lllnlan pu senedi ile ubteainde mukayyet kariyei meıkiirenin So-

Askert mektepler hayvanatı ğuk Pınar mevkiinde kAin atik 46 cedit 16 dönüm 22 ev· 
için yiyecek ınbanna teslim ıar- lek 87 ar,ın mıktarında bit kıt'a tarlanın tamamı ve gene 
tile 50 ton Anadolu areası ko- 24 mayıs 333 tatihll ve 286 rakamı ebvablı tapu senedi 
miıyonda pazarhk ıurelıle 1atın , ,,,., '" , • ile ı.uhteaiade mukayyet kariyei meıkareniıı. Sffuk Pınarda 
alınacaktır. Talip olanlahn 9-8- taşlı tarla mevkiinde klin ,uk 18 di>nbm ciifıt 6d6a6m 15 
931 pazar ,Onü aktamma lca- evlek 47 artın mıktarında bir lnt'a tarlanın tamamı ve ıe· 
dar nümuııeaile birlikte komi•· ne 24 mayıs 333 tarihli ve 231 rakamı ebvablı tapu ıe-
yona mOracaatlan ilin olu- nedi ile ubt~sinde mukayyet mezkur lrariyenin Soğuk Pi· 
nur. (1423) • • • n•r mevkünde kain atik 30 dönüm cedit 11 dönüm 79 

Askeri meklepl~rle Haatane· 
leır ihtiyacı için 90,000 kilo ko· 
yun ve 100,000 kilo ıığ'ır eti 
pazarlıklı ıahn alınacaktır. Pazar 
lığı 9 • Eylül • 931 pazar gUnü 
saat 14te Harbiye mektebindeki 
mahalli mahsusunda icra edile· 
cektir. Talipletin ıartna~eıini 
görmek için komisyona milra: 
cıatları ve iştirak için de vaktı 
muayyeninde baz1r bulunmaları 
il6n olunur. (45) 

Aa. M. 
Kilo 

• • • 

3900 Tıbbiye Mp. 
5500 Tatbikat hastanesi 

80000 Piyade Mp. 
7800 Kuleli liıeıi 
3500 Çengelköy ~rta Mp. 

33000 Baytar Mp. 
' 133700 Yektln 
110000 Süvari Mp. 
150000 Topçu nakliye Mp. 
100000 Topçu Atı9 Mp. 

' 

80000 Ölçme taburu . 
11000 Gülhane hutaneaı 
5000 Maltepe liıeai 
7000 Gedikli Kç. Z. lh. Mp. 

70000 Harbiye Mp. 
533000 Yekun 

Yukarıda iaim ve miktarları ya• 
zıh mahallere iki ,artnamede pa· 
zarlıkla ot ıatın alınacaktır. ~a~~r 
lıiı IS ağuıtoı f}31. cumartesı . gu· 
:nü ıaat 14 te Harbıye rm~ktebm~e
ki mahalli mahıusunda ıcr~ «:<lıl~· 
cektir. Taliplerin ıartna~eaını gor 
tnek iç.in komisyona .muracaatl~rı 
•e ittirak için de vaktı mu~y!enın· 
de hazır bulunmaları ılan o· 
luaur. (1503) -

, . Cazbant .'\ 

1 
Saksofon ve Klarnetciaıj 
Budapefte konaervatua· 

rından mezun 
Z Fuat P. K. 27 Adana 

arıın mıktarında bir kıt'a tarlanın tamamı. 
297 ErenköyUnde Sabrayıcedit mahallesinde camiiıerif kartı· 

ıında deftedar Ferit beyin kötkünde mukim Ferit beyin 
lcızı Fatma Meliha H. ın 23 ıubat 931 tarihli ve 4 numa• 
ralı tapu ıenedile uhdesinde mukayyet Erenköyünde 
Sabrayıcedit mahallesinde Erenköy caddeıinde atik 12 
d&tıilm 189 zira miktarında bir kıt'a tarlanın nısıf hi111esi 
ve ıene teırinisani 323 tarihli ve 78 sıra numaralt tapu 
aenedile uhdesinde mukayyet ErenköyUnde Bağlarbqı 
mevktinde kain atik 20 dönüm 3 evlek 8 zira miktarında 
bir kıt'a tarlanın nısıf hisseai. 

506 Şilenin Mqrutiyet kariyeıinden Recebağa oğlu Mahmut 
El. nin 25 ıubat 329 tarihli tapu aeııedile ubteainde mu· 
kayyet Şilenin Kızılca kariyesinde bacı Hüseyin çablıiında 
kAin atik bir dönüm miktarında müfrez bir kıt'a tarlan;n 
tamamı ve gene 25 ıubat ~29 tarihli tapu senediJe 
uhteıinde mukayyet K1ı1lca kariyesinde Kavaklıkta kiin 
atik iki dönlımU havi bir kıt'a korunun tamamı ve gene 
25 ıubat 329 tarihli tapu aenedile ubtesinde mukayyet 
Kızdca kariyeainde Arkaltı mevkiinde kiin atik 1 d&nümU 
havi müfrez bir kıt'a tarlanın tamamı ve gene 25 şubat 
329 tatihli tapu senedile ubteeinde mukayyet Kızılca ka
riyesinde süpürgelikte kain atik 1 dtinlimll havi mUfrez 
tarlanın tamamı ve gene kAnunuevveJ 335 tarihli tapu 
ıenedile ubtesinde mukayyet Şilenin Meırutiyet kariyeıinde 
ışığı lıarmatıda atik 800 zira ıniktarmda bahçe yerinin 
nısıf hissesi ve rene kanunuevvel 335 tarihli tapu senedile 
uhteıinde mukayyet Şilenin Meşrutiyet kariyesinde çiftlik 
civannda atik 800 zira miktarında bahçe yerinin oıııf 
hiıaesi ve gene kanunuevvel 335 tarihli tapu senedile 
uhtesinde mukayyet Şilenin Meşrutiyet kariyesinde Bağlar· 
altında atik 3 dönüm miktarında tarlanm hlalf hisıe•İ 
•e gene kanunuevvel 335 tarihli tapu ıenedile uhtesinde 
mukayyet Şilenin Meırutiyet kariyesinde Küçükçayar meY
kiinde kain at k 800 zira miktarm:fa bit kıt'a çayırın nısıf 
bisseıi ve gene kanunuevvel 335 tarihli tapu sene.dile 
uhtesinde mukayyet Şilenin Meşrutiyet kariyesinde Merkep 
meydanında klin atik bet dönümü havi tarlanın nısıf 
bisaesi ve ıene kanunuevvel 335 tarihli tapu senedile 
mukayyet Şilenin Meırutiyet kariyesinde hacı Hüseyin 
tarlasında kiin atik 6 dönUmü havi bir kıt'a tarlamn 
nısıf hissesi. 

499 Şilenin Hacıkuım mahallcaiııdc Salc.ızadelerdcn mütevaff a 

• 

1 
Senet 

numarası: 

Ali efendi oğlu Muslahiddin efendinin 12 temmur: 336 
tarihli tapu ıenedile uhdesinde mukayyet Şilenin Hacıka· 
ıım mahallesinde Mahkeme sokağında kiin atik 100 zira 
miktannda bir bap bakkal dükkinının ıUlüıhiuesi ve rene 
26 temmuı 336 tarihli tapu senedile uhdesinde mukayyit 
Şilenin Hacıkasım mahallesinde Mahkeme sokağında atik 
100 zira mikdarında bir bap bakkal dükkanının ıülüsan 
biucıi ve gene 12 temmuz 326 tarihli tapu senedilc uh• 
desinde mukayyet mezkQr mahalle ve sokakta kain atik 
100 zira mikdarında bir kıt'a bahçenin tamamı. Ve gene 
12 temmuz 326 tarihli tapu ıenedile uhdesinde mukayyet 
mezkur mahalle ve ~okakta kain atik 160 zira mikdannda 
bir kıt'a bahçenin ıUlüa hissesi. 

1041 Kanalın Şeyhli karyesinde Osman oğlu Muıtafı ağanın 
6 ailJstoı 317 tarihli ve 6 numaralı tapu ıenedile ubte
sinde mukayyet Şeyhli karyesinde Ormanbaıı mevkiinde 
klin 5 d&nllmll haYİ tarlanin tamam1 ve gene 6 ağustoı 
317 tarihli Ye 62 numaralı tapu sen edile uhtcainde mu
kayyet Şeyhli karyesinde BUyUkdere mevkiinde klin 3 
d6n0mtl havi tarlanın tamamı ve rene 6 ağwıtoı 317 ta
rihli ve 18 numaralı tapu senedile uhtesinde mukayyet 
Şebyli karyesinde Kocamezar mevkiinde kiia 2 dönümü 
bavJ mukaddem bağ elyevm tarlanın tamamı. 

208 Eren köyünde mukım Hafız Tahsin Efendi kerimeıi Cemi• 
le Hanamın 11-5-330 tarihli, 58, 60, 61 mükerrer tapu ae
nedile uhdesinde mukayyet Erenköyünde Kozyatağuıda 
Sıtmapmarında 23 harita numaralı 2 dönüm 38 ıirra mik· 
dmnda müfrez tarlanın tamamı. • 

1U8 Maltepe baıtaneıi civarında .. 2 numaralı hanede ukim 
Ömer Hulusi Efendi ile kızı Omer Uitfi Efendi kızı Sabi
ha Hanaman 13 -11· 335 tarihli ve 12 Numarala tapu sene· 
dile uhtesinle mukayyet Bakır k6yilne tabi Maltepe mev
kiinde kAin atik 23 d3nüm 2 evlek miktannda müfreı bir 
kıt'a tarlanın tamamı. 

818 Kartalın Dolay Ob• karyesinden Abdülfettah oğlu iımail 
ağanın 2 • 7 • 314 tarihli tapu senedile uhdesinde mukay· 
yel Dola, Oba karyesinde paralar mevkiinde klin 3 dö· 
nüm miktarında tarlanın tamami ve yine 2 - 7 • 31 ı tarihli 
tapu 1enedile uhtesinde mlikayyet Dolay Oba karyesinde 
zeytin ağılı mevkiinde kiin S d6nUmü havi tarlanın tama
mi ve yine 2· 7-314 tarihli tapuıenedile uhdesinde mukay· 
yet Dolay Oba karyesinde Tavşantepe mevkimde klin 
2 dünümü havi tarlanın tamami 

70~781 Kartalın kurk karyesinden Mahmul oğlu Mehmet Efendinin 
Eyhil 313 tarihli tapu senedile ubteıiadem llkayyet me:ıkür 
karyede karye derunu mevkiiade kiin 10 zira mildannda bir 
bapkirgir mağazanın tamamı veyinebaziran312 tarihli tapu· 
ıenedile ubteıinde mukayyet Kartalın Şeyhli karyesinde 
Orasanbap mevkiinde kiin 4 dönUmU bavi bir kıt'a tarla
nın tamamı 

125 lçerenköyünde tüysii:ı oğlu Hamza efendi bin Hllıeyin ağa· 
nın 19-8-334 tarihli ve atik 17 numaralı tapu ıenedile uh· 
deainde mukayyet Içerenköyllnde çayır yolu mevkiinde ki· 
in 2 d&nUmli havi tarlanın tamamı ve yine 8-6·335 tarihli 
ve cedit 1 numarala tapu ıenedilc uhd&sinde mukayyet iç· 
erenköyünde Bakkal köyü yolunda 6 dönümü havi tarlanın 
tamamı. 

174 Erenköyünde Kozyatağı maballesinde kantarcı hacı Mus· 
tafa efendi bin hacı Osman efendinin 9-6·336 tarihli ve 
atik 17 cedit 16-2 numaraJı tapu ıenedile uhdes;nde mu· 
kayyet lçerenköyünde deiirmen yolu mevkünde klin atik 
1 dönüm 2 evlek 278 zira miktarında müfrez tarlanın ta· 
mımı ve yine 9·6-336 tarihli ve atik 17 cedit 16·3 nu· 
maralı tapu senedile uhtesinde mukayyet lçerenköyOnde 
değirmen yo:unda kaib atik bir dönürn 2 evlek 278 zira 
mikdıranda müfrez tarlanın tamamı. 

176 lçereiıköyünde Hasan pehlivan hafidi sağır Omer efendi 
bin ŞUlcrü efendinin 27-6-322 tarihli tapu senedile ulite· 
si.?de mu~ayy~t Erenköyünde yalı ve değirmen yolu mev• 
knnde klan atık 15 dönUm 2 evlek miktarmda bir kıta 
tar~anın tamamı ve yine 27·6-322 tarihli tapu senedile ulı· 
tesınde ~uka~yet Erenköyünde küçük bakkal kariyeai yo· 
)unda klin atak 6 dönüm miktarında bir kıta tarlanın ta• 
mama. 

260 Kartalda iıtuiyon civarında 33 numarala hanede makim 
bahriye kıdemli yüzbaşısı Raşit Bey bin Sayit Beyin 

(Lutf en sayıfayı çeviriniz) . 


