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Vapurda 
" Serbest insanlar 
Olkesf,, ve hUrrlyet.. 

lle§lllllhhrirbnlz, ArtW. rneb'w.u 
Mehmet Awn beyin 'intihap dairesine 
11ltnıek izrr.e fehrinılzden iunJ!kıet et
tiğini l/4Z11Uftık. Aasım B. aegaJıatl
ne ait noUarcm ve ÜIÜMl8lannı gön
dermige baflORUftır. Bugün birinci 
awktubunu /IClZlgoruz: 

Karadeniz vapuru, 4 11g • 
lül 1931 

9 Eyltlllln dokuzuncu yıl dlnftmtl 
• 

Dün lzmirde büyük 
merasim yapıldı 

Kadın birli Darülfünun 
divanında 

Şehrimizde sulh pr 
Edebiyat laklllteslnln pagandası yapacak 

Barem Cetveli l'(adınl•r dUn vlllyete .. lere 

llGderrlalerln darUlme•lle
rlntle k•ç aallt çı1h9'1klan 

tealtlt edilecek 
Darilftbuuı dJvam db ij'leden 

.,..ra bir saat kadar ıtlren bir içti 
ma yapmıf, edebiyat faklltesi mil • 
derrfalerinden bazrlannıa barem hak 
kındaki itirazlarını tetkik etmiftir. Di 
•an edebiyat fakUlı.t mec:lilinin bazı 
kararlannı vazıh slrmedlti l~n barem 
cetvelini f aktllte mecıllalne iade etm:ş 
tir. Barem cetvelinde vasıh sirttlmi • 
yen noMa pdur: 

E4eblya$ fak8lt8!11 meellel kendi 

mUaa•de latedllw 

Vapur Galata nhtımından ayni • fakilltesl mıflderrislerllltn maaşlarını 
dı. Vapurun küpeştesinde toplanan• yeni barem cetveline göre tayin w tes-
yalcular ile rıhtımın üzerinde bekle- GUzel lzmlrlmlzden 'eni ça'"" · bit ederken mtlderrlllerln hepelni da 
şen teŞ>;cner arasında aon mendil lı.mir, 9 (A.A.) - Bugün, 9 ~~l~l ı zere Aydm, Söke, ()demff, Tire, Ba· rülmesailf dstermfştfr. Haremde de 
allamalar son selıl.mlamalar, son kurtuluş bayramının 9 uncu yıl don!l· yındır, Torbalı gpaba, K. Paşa, darUlmeaaiU mUderrlller derece far
•edalar ~ti edildi. Artık (Karade . ~~ .. §İmdiye .~adar emsali görülmemiş Manisa, Urla, 'Çeflltf, Menemen, Sa- kından kazandıklan i~ln edebiyat fa· 
niz) Sarayburnu hizasından dönerek ~~k tazahurlerle tes'it edilmiştir. lihlf ve AalaŞehfrdetl binlerce halk gel kültesi müderrielerinla maaştan 
Boğaza ve Karadenize doğru yol alma- Dunden itibaren bütün çarşı, pazar, miştir. lzmirdeld bitin otellerde oda yüksek olarak teebit edilmlftir. Veri • 
ia batladı. ı müessesat, evler, dUkkAn ve mağaza. lar kiraluunış ve ~ bot bir yer kal· len ma16mata göre divan dUn Edebi • l<ıdınlar Birliği azalarından bir gurap 

Vapurun bir köşesiıae oturarak A- lar fevkalade bir surette süslenmiş ve mamıştır. Aydın Bandırma trenle- yat fakUlteslnin hazırladıfı cetveli tet 
faoğlu Ahmet Beyin (Serbest insanlar ı donatılnuştı. Birkaç günden beri lz. rl binlerce halkı ı~re taşımıştır. kik ederken bu noktaya dikkat etmiş Kadınlar birliği idare hey' eti 
llkesiade) ismindeki kitabını okuyo mirin bu büyilk bayrammı görmtk ll· [Alt tarafı 7 inci sayıfamızda 1 fakat cetvelde miiderrlelerln bu darül dOn bir toplanb yaparak birlip 
rum. Ahmet bey bir &ene evvel f:iim- mesırileriade JDeMUllyet dereeelerlle, mlstakbel ifleri bakkmda baa 
hurlyette neşrettiği yazılarını bu B kil• • daimi nezaret" yahut bilfiil darttlme kararlar ftl'mİltlr. D&nkl top-
defa yeni·bir mukaddeme ile kitap ha- aıt ve ımız aafde çalışmak slbf ha11181ar hakkında lanhda bilbaua beynelmilel ka-
imde bastırmış. Bir tanesini ~ be- G • ı • Y izahat bulamamıfhr. Halbuld bir dmlar cemiyeti umumi merke-
nl hatrrlu-.a.-.k ı;UnClerm lütfunda JZ 1 • - cihet maqlann bareme gire tesbl-
bulunmuş. İki gün evvel kendisine DOn bazı vekilleri tinde mühim bir rol O)'lladıtından dl- zinden gelen bir mektup tlzeria-
Ankara caddesinde tesadüf etmiştim. kab J e ti van darUlmetmiler hakkllldald karann de ehemmiyetli mGzakereler 
Kitabı hakkında birkaç satırlık bir Kuvvetler i~lnde ! U tafsil ve tevziine lüzum göstermiş ve yapılmııtır. 
mütalea yazmamı istemişti. Eyy~lce Atlna aeyahatı..- kendllerlne ancak ondan sonra edebiyat fakültesi Reis Utife Bekir hanım don 
gazete e muntuam surette takip e- Her sabnnda ayn bir..__ Adlire veklll ,,..,akat edecek müderrislerinin Maarif ftklletl •ua- (Utla aqı/GIJ' ~) 
demediğim bu yazılan bu defa bir ve h••ectın •••nd1Nn Ankara, 9 (Vüd>- Bqretll hmet tMIJI 11ttf*Jatt leltulUI .-a•tm• --~--....;-...u•----ı;m;-ı 
kitap halinde cirOnee e11Ue11 okuma- ltlr • ._. Pata Hazretleri blldn liJeden nel t• karar ftl'Dlffllr. ta arfmda toplanarak IMellen laU 
la karar nrmiftlm. Mu4'arrer olan Dalrfllye veklletfne gelerek vekil Ş. EdeWJat faldlle.I a.tmbdekf hat ti Jaurrlıa~. 
Artviın seyahatim esnasında bu kita 12 EylDI cumartesi Kaya bey Ye u••• Jandarma kuman-

~ ~~~~W~i~~~~ duı~m ~~~mti~~~-----------------~-~--~~-~ olacağını da dU~UnmUştüm. gtlnft başlıyoruz riiştü. Ö~eden llOllra da Bapekilet Ali Kemal nasıl yakalandı? 
~ğaoğlu Ahmet Bey cthnhuriyet Bllyülc harpte Rua hududa· dairesbıd~ Maarif Tekili Biat, Sdalıl-

lnktlabınm bir ideolojisini vücude ge nu gizlice geçerek bir ye nldll Refik beylerle Jandarma ku- Yazan ı M. .f\. 

tirm~ ~~~ ~rl~l~r~ ~ gi~ ~~~· ~ ~durD~P•n~~~~l~-----~----~~~~~-A~----~---~ 
kAye şeklinde yazmağa karar ver - BapekiJ Pap Hazretlerine Atlaa B b d •• kk d 
ınş. Esaretten kurtulmuş bir Türk lunan bir Alman zabiti batı- eeyahatlerlncle Adliye •ekili Yuıaf er er u anın a 
ferdini muhayyel hür ve serbest bir ralannı neıretti. Kemal beıyin de refakat etmesi takar-
ölkeye götürmU~ Bu fert. bu ölke • Daha Almanyada yeni çık- rUr etmiştir. Y11811f Kemal beyle Vi-
nln rehberleri ne görüşüyor. Onla· mış ve baıka dillere çevri.me- YBnadan d8nd,tden eonra Başvekili· Beyefendi Refet Pı. Hz. zab alinizle 

görüımek istiyorlar ! nn bir cilmhuriyette hür ve serbest mit olan bu eserin muharriri mfze Istanbalda refakatı mahiemel-
Tatandaşlar nasıl olmaları h\zı~ele dlr. 

Oç dafa kortuna dizilmekten celi hakkındaki fikirlerini öğrenf • S.hh•t yeldllmlzln ziyafeti 
J')r. Ayni zamanda memleketimizin kurtulmuıtur. At.kara, 9 (Telefon) _ Sıhhiye ve-
istikbalde hürriyet ve fazilet ~aye- Her · safhası yeni bir heye- knt Refik bey pel'Şelllbe gt1ntt Bqve-

-s-

slnde nud mkif&f ederek bir nur ve can ve merak uyandıran bu kil İ8111et Pap Hazretlerine huusf 
medealyet ._.,., olaeağnn da se~ maceraya 12 Eyllll cumarte1i bir ziyafet verecektir. 
bMt ilkede gördQil irfan ve medeni-
yet m8eueeelerlnl tuvir etmekle göe gllnG baahyoraz. Ankara kla llaealnde 
terlyor. Ankara, 9 (Vakit) - Sabık .Allkar& 

Bu aralık Yol arkada Mehmet maarif eıninl AYlli he7 Ankara kıs Jf.. 
Ali Bey bana lelllenlyoJ'a~ eesf m8dUrl11tflne t&Jin edildL 

- Asım Bey, yahu neredesin? Bu 
zamanda hiç kitap okunur ma? Gl'l, 
yakanya ~kalım. Sa Botnfçtnln 
gfbelllfinl se)'ftdellm.,, 

Diyordu. Mehmet Ali Beyle bir 
tikte yakarıya çıktık. Garip bir te
sad üf, bu sırada vapur tam Beı\ktq 
He Ortaköy arasında (Yıldız uran) 
nın hizasına gelmiş bulunuyordu. 

Elimde tuttuiam kitabrın mevzuu 
ile Yıldız sarayının ımuızarası zihnim 
de biribirine karlfllltf ve hayalimde 
yirmi otuz senelik bir tarih aualan
mıştı. (10) te111111az lnkılAbından ev • 
vel AbdUlhamft devrinin son aenele • 
rinde idi. lstanbula ikmuli tahsil f. 
ç1n yeni gelmiştim. Bir eunı.a gtin8 
Şirketi hayriye vapuru ile yıne Bota
zlçhıin bu noktalanndan geçi:f')r • 
d• Galiba sulara gidiyorduk. fa • 

ındakiler Yıldızdan, ve Abdülhamit 
Dl b d .. 
ten bahsediyorlardı. Ben ura a s. 
r.e karışarak pannafmu Beşiktaş sırt 
lanna dotnı uzatmış: 

_ Yrldıs 9ara)'1 burası nu1,, 

(Alt W'ab 5 ind sıyıfamızda ) 
~ .Aa.#1 

lıamn hayabnda en mtlhim Yak•lan sahne olan ( Herut 
mabedi .o uman, ~mele g6r8ld6ğll gibi muazzam bir bina idL 
( Haueti ı.. ) tefrikamız bu mabette geçen mObim YekaJii tuvir 
etmekte Ye lıanm bu mabedi niçin yıktırmak ialediiiıai anlatmak· 
tadar. DördiiDcll aarıfamızda ok~ 

AH Kemal burada lndL Pabt an- lnlhıde durdular. Kapıdan baktı 
neclildJfl ıfbi tramvaydan indikten lar. Ali Kemal berber koltufuna o • 
90llr& (Seıtdclorya.n) a sfrmedL Ba el· tannutt traş olmağa başlamıştı. Tabii 
nrda bulanan Manel lamhadekf ber • trq olurken kaldırıp götürmek dotna 
ber dtiAnına sirdL Saat ltleden eon- olamazdı. Tıraşın sonunu beklemek 
ra iki raddelerinde lcU. Tetrlnlffel IA.zrındı. Yalnız Ali Kemal naad 
BOnlan olmuma ratmen hava açık tevkif edilecekti? Tevkif edilecetini 
•e gilneıH fdL Onun için Ali Ke~al açıktan açığa söylemek mahalefethal 
apartımanından 9&Cleee koetüm gıy. mucip olabilirdi. Esasen lstanbal da 
mit olduta halde pkmıt idL Paı:dösü 
almafa lUzum g6rmekslzin böyle tram hen~~ ecnebi işgali b~lunduju için 
vara atla)'1p berber dilWnma gelmiş lngılız zabıtası da vazıyete filen hl 
ti. kim idi. Onun için bu tevkif işiJll 

Ali Kemali takiben arka tram • dağdataeızca yapmaktan, Ali Kema 
yaydan inen (M.) ve (C.) Beyler arka 11 aldatarak ele geçirmekten bqka ~ 

~ ile llirlilL&t ltll'btr diikkbıauı (UUen Nlllfa111 ~lrinla}. 



~ :ı - V AKIT 10 Eylül 
bir muharririmize demiştir ki: 
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SQN HABERLER 1 Adliye Haberleri J Avrupadaki beynelmilel ka

dmlar cemiyeti umumi merke
zinden bir mektup aldık. Bunda 

ezcümle denilmektedir ki: 
Bütün Avrupadaki kadın 

Müthış orman yangın,arı Çatalca mijddei 
umumisi Ferit B. 

Yalan söyleme, c 
henneme gidersi 

cemiyet ve birlikleri sulh pro
pagandası için hummalı bir faa

liyetle çahşmıya azmetmişler ve 
bunun için esaslı tetbirler almış
lardır. Kadınlar sulhperverdir 
ve bunun için her yerde im~an 
bu:dukça çalışmaktadırlar. Fa:•at 
birlik ve cemiyetlerin sulh lehin· 
de yap-tcakları propagaudalar 

daha müspet ncf celer verecek· 

Lir. Sizde memleketinizde sulh 
lehinde azami faaliyetle çalışır

sanız medeniyetet cihaoa büyük 
h zmetler etmiş o'ursunuz. Türk 

kadınlar birliğinden bu yüksek 

Milas ve Muğla ormanları 
günlerdenberi yanıyor 
Muğla, 9 (A.A.)- Bir haftadaoberi Milas kazasınm muhtelif 

yerlerinde ormanlarda müthiş yangınlar çıkmıştı. Şimdiye kadar 

altı bin hektar miktarında orman yandığı tahmin ediliyor. Yan

gının itfası için alınan tedbirler henüz bir semere vermemiştir. 

Yangıı:ı devam ediyor. Diğer taraftan llbıra dağı da yanmakta

dır. Üç gündenberi Köyceğizin Eallıdere ormanlarında da 
yangın çıkmıştlr. Milas yangınının söndürülmesi için aynca asker 

sevkedilmişbr. Bu yangınlardan maada Muğlanın Yılanlı dağının 
Oluklu mevkii ormanlannda da yangm çıkmıştır. Yangının ıön• 
dürülmesi ıçin merkezden askeri müfreze sn <e~ilmicıtir. 

Muhakemede, dUn şahitler Çocuk dUşUrtmekle maznun 
dinlenlldl. Davacllara tebll· Songurlulu Ayşe H. mahke• 
gat geclktlGlnden, takibat mede ,ahitlere böyle •••• 

yapllacak lenlyordu 
İstanbul ağır ceza mahkemesinde İstanbul ağır ceza mahkemesin 

dU.n Çatalca miideiumumisi Ferit De· dün çocuk düşilrtürken ölUıme se 
mir beyin muhakemesinedevam edil- olmakla maznun Songurlulu Ayşe h 
mfştir. nımın muhakemesine başlanmıştır. 

Ferit Demir beyin ateyhinde usul· Ayşe hanım, Cağaloğlunda bir k 
suz tevkif, dövmek, sövmek iddiaları nakta çalışan Hatice hanımın çocu 
vardtr. Dün, bazı şahitler dinlenil· nu şapt tavuk tüyü ve mümasili şe 
miştir. Çatalcada mübaşir Saim efen lerden yaptığı bir ilaçla düşürtnı 
di, Ferit Demir beyin zabıt katibi Va şeklindeki iddiayı kabul etmemek 
hi.J> beye bir tokat attığını söylemiş, Fe bunun kendisine iftira olduğunu, cb 
~it Demir bey, buna şöyle itiraz et- lik bilmediğini ve bu yolda çalışma 
miştir: ğını ileri sürmektedir t kendisi mt'vk 

- Hayır, ben tokat atmadım, yal- tur. Yaşlıca bir kadındır. 

vazifede muvaffakıyetler bekli- hp göfürrn~k için tertibat almıştı. 1,eJgr ti) f esfSBİl nrz tokat atmak için elimi kaldırdım. Hatice hanımın annesi ile hen1şi 
yoruz. ,. Onun için otom<>bili berber dükka- Şahit, başkatip Şerefettin beyin tesi- si davacı mevkiindedir. Mahkeme 

Bu mektup üzerine memleke· nının sokak içindeki kapısına y:ınaş- Posta ldaresı bletUn ,ehlrlerl rine kapılıyor. Bu zat, Çatalcada bazı şahitler dinlenilmişt bunlard 
• d tırmıştı. Kendisi ile beraber (A.) v~ yeni hatlarla birbirine baGhyor bana vekalet etmektedir. Şimdi de S~gurlulu Mehymet Ali. ~yşe han!m 
tım"z e sulh propagandası yap· (M.) beyleri de e>tomobilin yanına al- Ankara, 9 (Vakıt) - PC>Sta telgraf buradadrr, demin gördüm, fakat buzu koyde çocuk dogurtmak uzere çagı 
mak ıçm tetbir)er ittibaıına mıştr. Fakat tıraşı bi-ten AH K~mal idaresi memleketin her tarafını tel- runuza gelmekten çekiniyor. dığmı, kendisinin bu işle meşgul 
lüzum gör.::lük. Yakında yapaca- bu tertibatın tatbikına müsait gö . graf ve tele.fonta. bi~birine bağlamak Şahitlerden İstanbul dördüncü ic- duğunu bildiğini s~ylemtşti~. , ~u 
ğımız proğrama göre çah~mıya rünmedi. Koltuktan kalıkar kalk • hususundakı faalıyetınedevam etnı~k- ra memuru İhsan bey, kendisi Çatal- karşı Ayşe hanım, şoyle dem ıştır· 
başlayacağız . ,, maz hemen telefona. koştu. Anlaşr- tedir. cade memur iken müddeiumuminin za - .Haşa,. kabul etmem. Bu ada 

Dün içtimadan sonra Latife lan Ali Kemal ingiliz polisine haber Bartın - Zonguldak arasında tel- btt katibi Vahip beye tokat attığmı aleyhınd~ bır d~v~ var~ı, ben o d~v 
Bekl

'r, İffet Halı"m, Alı.ye Esat vermek istiyordu. Buna muvaffak ol graf ve telefon hattı yapılrrtakb.dır. .. . v •• .. •• • f" H • da aleyhıne şahıthk ettım. Bunun ıc; 
v •• • gordügunu soylemış, şo or ayrı, ba h d H d k d' 

dugu takdirde bütün tevkif planı Bu hat uzerınde yakında muhaberat . ..d 1 na asım ır. ısım ır, en 1 

hanımlar vilal ete gelerek vali boz ı ı kt O i . Ar K başlıyacaktır garson Ahmet efendıter, evelce mu - ama hasmımdır. Hem hısımım hr 

muavioi Faıh beyi ziyet etmişler. ma~nm~~e~:..c: k~~tuğ::: :~~en ~~t; Ankara~ Sencan arasında telgraf deium.uminin ~anmda .katiplik eden hasmım! ' 
Birliğin lstanbu!da sulh propa- Bey hem.en ü~rine atıldı. Telefou hattı için işe başlanılmıştır. tbı:a.hım bey d~nlenllmışler, kısmen ha Şahitlerden arabacı Songur1ulu 

iandası yapmak teşebbüsündeo muhaberesine mani oldu. Bartın - Krzıltepe arasmda da ye zt tzahat vermışler, kısmen mal!imat· kir, Ayşe hantmı elli beş senedir ta~ 
vilayeti haberdar etmek istedik- Bundan sonra artık Ali Kemal ile ni telgraf hattı Yapılmaktadır. Ban lan olmadığını anlatmışlardır. Pols dığmr, köyde ebelik yaptığrnr ig;ıti« 

kendisini tevkife memur ol"n (C.) ! dırma - Günan hattı yeni güzerga- $erefettin dendi, sıhhat memurn ni, kendisini ebelik yaparken görmed 
lerini söylemi,ler ve milsade al· '"' ve (M.) Beyler arasında aleni bir ha kaldırılmıştır. İnönü ile Sarayönü ~ethi bey de dinlenildikten sonra. re- ğini an1atmış, ma1J1tun, bu şahitli 
mı~Jardır. mücadele başlamrş oldu. 1 arasrnda da yeni bir ·hat çekilmiştir. ıs Hasan Lütfi bey, Ferit Demfr beye de kabul etmemiştir: 
Kadınlar birliği pazar günü Ali J{emal krusaya parayı verdik· \ Erzurum ve Beyazıtta Ruslardan evelce nerelerde bulunduğunu sormuş, - Bu, yirmi senedir İstanbuldadı 

bir içtima yapacak, şehrimizde ten sonra tramvay caddesine açılan metruk dekovil hatlarından ravlar il· Ferit Demir bey, "Çatalca müddeiu· Benim köyde ebelik ettiğimi nerede 
toplanacak olan Balkan koafe- kapının yanmda.ki masaya brraktrğı f Iınarak bunlarla Diyarbekir - Van a- mum iliği ilk memuriyetimdir. 42 ya- biliyor! 
ransı için ciört kadın murabbas fesini aldı, ve fesi baştna .koym~dan ı rası~da demir .Clire.kli bir t~lgraf ltnttı şı~d.~~ım. ~ukuktan 15, 16 sene e.vel Sucu Songurlulu Halit lbrahim. A 
seçecektir. kapıdan fırladr. Ali Kemahn rızası i- tesisı tasavvuı edıJmektedır. ahyulala dıpfoma alarak çıktım. Fa şe hanımın hem memlekette, hem b 

============== le teslim oımıyacağı artrk tahakkuk et ' Dahtlfye vekili kat, son zamanlara kadar memuriyet rada ebelik et.tiğini, hatta kendt "i' 
re yoktu. mişti. Bundan dolayı tabii (C.) Bey brl i d hayatına girmedim servetim vardır. sini de doğurttuğunu bildirmişt Ay, 

Bu. sırada . (C:) Bey bir kere Ali de arkasından şiddetle takibe mec· şe m z e Onunla gecindim.u demiştir. hanım, şahitliğe itiraz etmiştir. 
Kemalın kendılerıne karşı nasıl bir bur oldu. (C.) Bey Ali Kem.alin iki Ankara, 9 (Vakıt) - Dahiliye vekili M .. dd . • i C .1 be d , - Bunun davacılarımla akrah:ıtı 
, ·aziyd alabileceğini iskandil etmek kollarına ~-ırılmıştr. B-erber diikka- Ş. Kaya bey sekiz tren ile lstanhufa b k~ıt. . e~umuf~"". emı ı.. t yk •. t'ı~~'\~cl v~ rdır Onun için böyle söylüyor? 
· ·t d' D ı~ c!"' ı,. d · . . aş a ıp ...,ett ~~11• ·~ za.,1 • a ı.,.r a· 'T , ıs e ı. eruer u.-. <anm an ıçcrıye nının so'..:ak içindeki kapısında bek- hareket ettı. . . . Davacılar•n h •bf ......,.,~~.. n,.ı..• 
girdi. Ali Kemalin yanma yaklaŞ<Jrak 1 1iyen arkadaşlarının yetişmesine in· Tayyareci Vecihi B. hıp bekylerel yenıdl en tehllıg~t ~ka~ıı~~.·- tekrar mahkeme huzuruna çağırıtnt•• 
. k 

1 
v • v ·ı k d d" k' . , nı, çı arı an ce pname erın ı met nus . . .. _ .. 1 

\e yavaş~ u agına ıgı ere e ı ı: t i ıaNn orada tutmak istiyordu. Ali T b d . . ... .. Ayşe hammm kendısıne curmunu 
B 

·C d. R f t h ti . . ra ZOD 8 halarr ıade edılmedıgınden teblıgde va . .•. h" . 
. - •. e~ e~ ı t ... ~ e ~şa. aıre e

1
Kemal ise kurtulmak ıçm çabalıyor, . . . rar edıp etmedıgı sorulmuş, şa ıt,' 

r~ ~-tı~lı~ız ıle .goruşmek astıyor. feş.. (C.) beyin ellerini trnnahyordu. Avazı Trabzon, 9 ( A.A ) - Tayya· kı olan teehhürden d.olayı. alakad~r O· nız Ayşe hanımın davacı1ar1 dava e 
nfınızı. rı~a edıyor. 1 c·ktığı kadar ba~rrarak Beyoğlu cad- reci Vecihi bev dün saat 8,30 la~lar hakkında takıb~t ıcrastnı ıs~e· memeleri için rica yollu bazı ~erle 

Alı Kemal başını. çevirere!: (C-) de~indeki kalabalığa karşı: da büyükl;mand~n kalkarak çey- n:'ış, mahkeme taJeplerı kabul etmış· söylediğ'ini ifade etmiştir. MuhaJu•Jfl 
Beye. b.aktr. Sonra hıç. tereddut et -' - Burası ormı:ın mıdır? dağ mı - rek saat sonra Trabzona gelmiş, tır. .. .. sırasında, Songurlulu AyŞ(! hanıt1'1 
meksızın şu cevabı verdı: d 

1 
B yl d d k ld D v. d tl d h Muhakeme, 23 eylul çarşamba gu şahitlere söyle seslenivordu: 

P k
. ır. eyog un an a am a ırı- egırmen ere sır arın a ma a- . .. b ~ h k ı t " · "' - e ı, tıraş olayım da baraber 

1 
, • • • • • nil on uç uçuga ıra ı mış ır. _ Yalan söyleme. ha. Yalan ~0• 

'd . yor ar.,, retle yere mmışhr. Vecıhı bey u t 1 tt ld . . gı erız. Diye gürültü ediyordu. (C.) Be- . GUvercln., op a ır1 ı lcrsen, cehenneme gıdersın ! 
Dedi. Fakat (C.) bey ile Ali Kental yin elJeri Alıi Keımalin tırnakJamasın-ı bura?a Trabzo.nu temsıl eden Müddeiumumilikçe aile birliğini Müddeiumumi Cemil bey, çocuk d 

arasında bu muhavere cereyan ederken dan dolayı kan içinde kalmıştı. Ali fesdı ~e. hucusı d~e~et!er tara- sarsacak neşriyat maddesinden dava şürtülmek üzere Ayşe hanım tarafıJI 
~.M.). Bey de içeriye girmişti. Bunun! Kemal şahsen kuvvetli bir adamdı. O- ın an ısykbal e ılmışlır. edilen (Güvercin) mizah gazete~inin dan yapıldığı mevzuu bahis ilaçları 
uzerıne (M.) ve ( C.) b2yler biraz a .1 nun için yine kendisi gibi kuvvetli 0 • zmlr rlhbmı . dava m-evzuunu teşkil eden yazmın mahkemeye getirilmesini istemiş. mıı 
yakta kaldılar. .Ke yapmak icap ede lan (M.) Beyi adeta süriiıklüyordu. . An~~ra, 9 (Y~kıt) - lzmır rıhtım çıktığı dört numaralı nüEhaları, diin keme bu talebi kabul etmiş, muhali 
ceğini düşündükleri anlaşıhyordu. Bu (C.) Bey ile Alt Kemal bu suretle 00. ~:~ketının beledıye tar~fından s~tm .a· birinci ceza mahkemesinin kararile meyi eylülün otuzuncu çarşamba ır6 
sırada (C.) Bey arkadaşının kulağına ğu~a boğuşa Serkldoryanın methaline m.~1 hakkında Izınır beledıyesıle toplattırılmıstır. nü sabahına bırakmıştır. 
iğildi ve yavaşça: k d"' Id'l ş· d" i d Dahılıye vekaleti arasında muhabere =====·==============-::-=======::::=:::::===::?'! 

_ a ar ge ı er. ım- ı ayn zaman a . -ı · ' ı k G • H 
-Ben otomobil hazırlamağa gidi. Opera sinemasının methalini teşkil cereyan etmektedır. zm1r mektep er ne va ıt azı z. 

yorum. Sen burada bekle d bu d 00~. u..ı:ı t Haliç şiketlnln vaziyeti açılacak? 
• e en yer e ~ .. şma uzun m \& e A k 9 (V k t) H ı· i "· t' · • 9 (A A) Ş h · · d 

Dedi ve kapıdan çıkıp gitti. devam etti. Ali Kemal Serkldo anın n ara, a ı - ~ ıç ş IAe ı· ızmır, . . - e rımız e 
. . . . . .ry . nin masrafını koruyaınadıgından ha- t ı· 1 l M ır m k- Dttn motörle blr 

Marselın ıkı kapısı vardı Biri kapısına kadar gelmıştı. lçerıye gır- . .. . . . mevcu ıse er e ua ım e 
v • hısle yaptığı muracat üzerıne Dahıli· 1 • t kt ı b'r gezinti yaptılar 

tramvay caddesine, digeri sokak cad mek fstiy()rdu. (C.) Bey de kapımn vn vek:-ı t• . ıı. t"n vazı" 1. h kk d tep erı ve or a me ep er ı 
d 

. 1 d B . . . y. b' w d k k . ~ a e ı şııl\.e ı ye ı a ın a . . ld l kt R . l . lk. esıne açı ıyor u. unun ıçın (M .. ) eşıgıne ır ayagını ayıyara ar a- l t b 1 .
1

A t' d m 1.'\ t . t . teşnnıevve e aç1 aca ar. eısicümhur Hazret erı eve ·ı ' 

B d b
. . . 

1
. . s a u vı aye ın en a uma ıs emış- . k 

ey ora an ır ıskemle alarak her fki sından Al·ı Kema ı tutuyor, hır ta- t ' TUrklye • Sovyettlcaret bah şehrimizi teşrif etmtşJer, a ·şo 
kapının ortasına tesadüf edecek bir va rafa kımıldamasına imkan bırakmıyor ır. muahedesi saat altıda Beylerbeyi sarayına gid 
ziyette oturdu. du. Fakat ayni zamanda Ali Kem"\- Afyan nizamnatthesl • Ankara, 9 (A.A.) - 16 mart rek sarayı gezdikten sonra ruotör

1 

A K 
.. . . d .. kil 1 d Ankara 9 (Vakıt) - kıtısat veka- d·ı . v • • k d bi · t' 3 

1i emal kendisini Refet paşa. 1i gotilrmes1 e mum n o mıyoı· u. 
1 

. .' • . ,. hakkında 931 de imza e 1 mlş olan Tür· bogaz harıcıne a r r gezın ı } 
d v • I (S rkld . etınce tauşışın men ı ha- k · d D 1 b h er' nındyabn~nad afvetl eden (C.) Beyin ya- ~ger Alı ~ehma. ·ı= . olryaın) a gılre ztrlanan :izamnamelerden afyon ni· kiye-Sovyet ticaret muahedesi ~~şla~ ve ds:ıat se · ız e o ma a ç 

nm a ır e az a adam bulunmasına bılseydi ŞUP esiz l iŞ O arak kn]U a· . b Ü t t f • 'j ı .· donmuşler iT. 
elbette dikkat etmişti. Bahusus (C.) rı kapattıracakt diğer taraffan da z~m~amesi devlet şurasına gondeı:il· ug. ~:eo a ir:~ ~~ı suretı e mevKt• Gazi Hazretlet'i dün akşama kadıır 
Bey Ali Kemali davet ettikten sonra telefona koşarak ingiliz polisine haber mıştır. merıy g ış lr. saraydaki dairelerinde meşgul ohnılf 
arkadaşının da bir sandalye alarak vererek imdat istiye~ekti. Onun için açabildiler. C.) Bey otomobil a~arken ~ildiğl gibi Refet paşanın yaınına g ide lar. saat on sekiz buçukta Sak'lr''~ 
dUkkanın iki kapısının tam ortasın-! (C.) Bey bütün kuvvetı ile Ali Kemali ' bilhassa şoförünün Türk olmasınd e- cek değildi. Herhangi bir tari1< il~ motörile Moda önlerine doğru bir ı' 
da vaziyet alarak oturup kendini bek-'kapıdan içeri adım attrnnamağa çah·' hemımlyet vermişti. Hatta bulduğu Anadoluya ge .. 1 k d d ~- zinti yaptıktan sonra saraya avdet et 
1 

• ·· h · · tah "k t · ı· cı. ! d . çtrı ece , sonra a og . 1 d. emesı şup esını rı .e mış ı. ~.,ah ş1yor u. . otomobilin şoförü berber dükkanının ruca Ankaraya., götürülecek idi. Fa-1 mış er ır. 
sı etrafında bazı fevkalade hareketler Bu sırada (M.) Bey ıle arkada~ları sokak içindeki kapıı;ına gelipte AH Ke· kat İngiliz işg ı· ıt d t İ t . _ _ A_d_l_l ____ k_f_ll_f __ 

tt
• Y • • h" t . t• k. a ı a ın a o an san v~ ve j 

cereyan e ıgını ısse mış ı. otomobili berber dük anının sokak mali e:örüınce: bul dan A . · 
R f t k d

. · · d" ~ · • d-'· ' k d l ~1 (S .f. . 'f d 1i Kemal glbı bir adıımı -----e e paşa en ısını ne ıye çag1. t('.ersın ~• apısm an a mı~ ar. 2r· - Şu imansız herı ı mı tevk1 e l'-1 kolayca A d 1 . k k 1 b. BugUn refikaslle birlikte 
rabilirdi? Mesleki ve hayatı itibarile kldoryanın methaline getirmi~lerdi. cek~iniz? Hic mera·~< etmeyiniz!.. ı iş ol d ğna. 0• uyb~ gte~kırme ~ :ıty tı.r Vlyanaya gidiyor 

bö l b
. d t • h k b. (M) B 1 k d 1 l . . f" .. A ı · ma ı l ıçın ır a ım yenı er ı-Y e ır ave ı ayra yoraca ır a- . . ey e ar a aş arının ge mcsı Demişti. Bu suretle şo orun 'I bat 1 k l" 1. d B t t• Evvelki gün Ankaradan istan" 

lamet telakki edemezdi. Onun iiçn (C.) Beyi takviye etmişti. Birkaç kişi Kemali ~ahsan tanıdti!l. fikir ve hlı:ıçe a maı azım ge ıyor u. u er ı- bula gelen Adliye vekili Yuıuf 
Ali Kemal bir taraftan tıraş oluyor, jb irden Ali Kemali tutarak sürükliye:dl' Ali Kemali te\·kif edece1<lerle h- ~at~ .alınc~y.a .kadar da Ali Kema!i Kemal bey, refikası ile birlikte 
fakat diğer ~~r~ftan trraş olduktan I ı::.ürükli~e ~tomobilin içerisine koymuş mamen beraber olduğu anla.;ıı~ oı11ı;tı . ı~gılız ~olısı~1n haber alamıy:tcagı bugünkfi ekispresle ViyanaY' 
sonra kendısını Refet paşanın yanına 1 tardı. Lakın halk da etraft.an toplan Onun ıcı'n Al"ı Tr-mal otomohı1 İ"~r ~e. rde hır muddet saklamak i.ktıza e· b b t. ~ 1 d gidecektir. Seyahat, iraz ra at•1 

götürmek istiyen bu adamlara ne di· j mıştr. O gün bir pazar günü idi. -.ine girdiktt>n. her iki tarafın:. da ıyordu. k" yeceğinl düşünüyordu. Ali Kemalln ı Öğleden sonra yemeklerini yiyen bir li (C.) n (l\t.) ne~·ler oturduktan. niha- (M.) vt (C.) beyler bu dhdi daha bulunan refikasmın tedavisi ına 
tıraşı henüz bitmemişti. Otomobil teda çok kimseler Beyoğluna dökülmüştü. vet soför kE>ndi verine geçip verl ~-.ti'c evvelden düşünmüşler, Ali Kemali sadiledir. Kendilerinin Viyana~: 
rik etmek için giden (C.) Bey de gel- Ali Kemali tevkife memur olanlar si-

1 
f('n ı:ıonra hicbir . korku kalmıtmıstı. otomobil içersine koyduktan sonra kaç gün kalacaklan beJli değı" 

mişti. Otomobil Marselin sokak içinde vil olmakla beraber Beyo~lundaki po Ondan sonra· Ali KP.mal de artık '.\'a1>a doğruca Samatyaya götürerek ora· dir 
ki kapısında durmuştu. Ali Kemal ~~ lis memuru kendilerini şahsan ta.~ı ·J cak bir ~ey kalmadıı'tına kan".\ıı:t ~e - da bulanan (M.) Beyin evinde muha • lzm_i_r_d_e--eh·ll-h•a•y•v·a·n·ı·a-r_s_e_r_gl•' 
r~ş oluyorken ayna içinden bunları go yordu. Onun için bunlar orada gor- tfrmiş, tam bir teoılimiv.et 1!Öo;term"k faza altına almağa kararla'Ştırmış!ar İzmir 9t (A.A) _ 29 teşriııi· 
rüyadır. Ve içine düşen şüphe de o 'ı dükleri Beyoğlu polisine emir verdi -

1 
ten haska carl' bulamamısh. dı. Şoföre daha evvelden ona görf' ta- evvelde Burnuvada Ziraat ınek: 

nispe~ artıyord~. , . . ler. Anca~ P?li.sin mUdahalesil.e Ali Ofom<ıhil ldıı-le tev'df e-1 ilen :\ 11 l limat vermişlerdi. tebinde ehli hayvanlar serif:fl 
(C.) Bey Alı Kemah sessızce a· Kem.alin bındıiı kapalı otomobıle yo1 1Kemal berber dükkanında kendisine de fllitmedl) açılacaktır. 
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Ticaret odaande : 

Oda meclisi 
dün toplandı 

3 - VAKiT 10 Eylül 1931 ~ 

E . Ticaret Aleminde r [sö f vvelkıgece- Almanyaya gönde- z A.rasmda 

Muvazene 
Tevkifhanede Acem lsmail ismin- Ticaret borsasına 5 bin lira 

de bir nane şekercisi ~ıırmış ki bir na- avans verllınesi kabul edildl 

k. d .1 .. ·· 1 Taze bı haber! 
J yangın a fi en UZUm er Dün bir refikımızın geniş sa-

ne Yedri i in oraya tıkılmış. Fakat, Ticaret odası dün toplanmıştır. Ti-g ç - .. d" .. 
işin garibi bu maznun 2.> gun ur mu · caret borsasının istediği beş bin lira 
tenıadiyen ayakta duruyor, uyumuyor avans mi!selesi görüşülmüş ve içtima
nıuR, Bu hadiseden bahseden Akşam da hazır bulunan bol'Soa reisi Hamdi 
retlkimiz, "hu adam mü,·azenesini kay beyin borsanın vaziyeti hakkında ver· 
betmiş,, diyor. diği izahatı müteakip istenen avansın 

lnsaf edin ayol. hiç müvazenesini verilmesi kabul edilmiştir. 
kaybeden bir adam, 2:> gün ayakta du- Bundan sonra kutuluk kete5U!crin 
rabilir mi? inşaat kerestesinden sayılıp sayılmıya 

• • * cağı hakkında hazırlanan raporla, 
Yumurtaya leke buğday aıım satımında ecnebi pirasa

ıarında cari olan ahkamın bizde de tat 
Beynelmilel yumurta konferansı- bik edilmesi hakkında hazırlanan rapor 

na hazırlanılıyor. lar müzakere edilmiş ve neticede heriki 
Kendisine yegfme kulp takmak mesele hakkındaki tetkikat noksan 

mümktin olmıyan hu nesne ile -:ı.lci- görülerek yeniden tetkik edilmek üzere 
kadar olaın bütün devletler yumurta- ait oldukları encümenlere iadelerine 
ya damga Yurulmasrnı istiyorlar. yal- karar verilmiştir. 
nız, :\fısır itiraz ec!iyormuş. Oda içtiımaının dünkü ruznamesinjn en 

Aferin Mısıra. "Yumurtada leke mühim maddesi mim npurcularrmrz 
yok,. darb1m.eselini yalnız o bozmcyor arasındaki rekabete ait hazırlanan ra. 
demek. porun müzakeresi idi Lakin bu rapo-

• • • run müzakeresi, içtimada salahi
Vişne çürüğü yet sahibi azanın bulunmayışı nazarı 

itibare alınarak, gelecek toplantıya 
Bir hanıma rnsgeldim. Dud:.-1kla-I bırakıldı. Gelecek içtimada vapurcu la 

rı - emsali misillu - boyalı idi. F'a- rrmızın ve salahiyet sahibi diğer aza . . 
kat kırmızı de1il. vişne çürüğü ren · nrn bilhassa davet edilmeleri karar-

Dört ev, dört apart
man yandı 

Yanan yerlerden bir kısım 
ginde. Jaştırrldı. 

Zahir, artık bu renk moda olrnağa -----------
başladı. Belediyede: 

Şimdiden sonra kadınlara "Kiraz Son şehremini ve ilk 
duClakJr,, ye-rine: b J di 1 i 

Evelki gece sabaha karşı Beyoğlun 
da Parmakkapıda bir yangın çıkmış, 
dört ev, iki apartıman tamamen, iki 
apartıman kısmen yandıktan sonra 
söndürülmüştür. 

- Ah, benim ç;irük vişne dudak- e e ye re S 
Jı sel'gilim !,. mi di.} eceğiz? Belediyede şehir meclisi .salo-

Fcna değil . nuna girilen yerin divarmda şim

Balkan konf eraosı 
içJn hazırlık 

Yangın Küçük Parnıakkapıda lhil 
sokağında madam Marikanrn ı.ı nu
maralı evinin üçüncü katından çık
mlştır. 

Ateş saat taın ikfJB de Beyoğlu 
itfaiyesine telefonla bildirilmiş, bir 
dakika sonra da kule haber vermiştir. 
Birkaç dakika sonra Beyoğlu itfaiyesi 

llazı sebeplerden bozulmuş hifelerini açıp tatlı tatiı okuyor-
gönderenler istifade dum, gözüme bir resim ve bir 

edeıneınlşlerdir. yazı ilişti. Darütbedayiio kıymet• 
Hamburg Fahri konsuloslu· li san'atkan Bedia hammı göı• 

ğumuzdan ihracat ofisine gelen teren bu resmin etrafmda, Yu-

bir rapora göre bu sene ! iam- nan gazetelerinde okuduğumuza 
burga gönderilen üzümlerden göre kaydile, Bedia hanımın 
bir kısmı bozulmu~ ve buyüzden Atinaya davet edildiği ve orada 
alakadarlar istendiği kadar isti- "Otello., piyesinde rol alarak 

fade edememişlerdir. Üzüm sev- Möıyo Gavrilidis ile birlikte 
kiyatında şu cih'!tlerin ehemmi- temsile iştirak edeceği haber 
yetle nazarı dikkate alınması veriliyordu. 

liıımgeldiğine işaret edilmek· Okuyup bitirdikten sonra bir-

tedir. denbire şaşırır gibi oldum, bu, 
Avrupaya bahusus uzak me- yeni bir haber .. olmasa gerek 

aafelere gönderilecek üzümlerin diye düşündüm. Uşenmeden kol
nevi iyi inUhap edilmelidir. Yu- Ieksiyonları karıştırdım ve haki-
muşak dayanıksız üzümler uzak katen buldum. Bu haberin bir 

yerlere gHndcriJmemelidir. eşi, 11 temmuzda (Dezdemona -

Ambalaja çok dikkat etmeli· Bedia hanım Atinaya davet e• 
dlr. Üzümlerin ezilmemesi için dildi) başlıkları altında ve ga-
mUmkün mertebe küçük amba- zetemizin birinci sayıfasında re-
laj tercih edilmeli ve ambalaj simli olarak çıkmı~, diğer bazı 
hava alabilecek bir şekilde ya· rüfekamızda ertesi günü ayni 

pılmalıdır. haberi Yakıttan naklen yazmıı· 
Demiryolları idareferile anla

şarak nakliyat için ucuz ve seri 
vasıtalar temin edilmelidir. 

Fahri konsulosumuz, bu şerait 
riayet edildiği taktirde Alman
yanın Türkiye taze üzümleri için 
çok iyi bir müşteri olabileceğini 
kaydetmekte ve Almanyaya it
hal olunan üzüm miktarımn se
neden seneye artmakta olduğu 
bildirilmektedir. 

lardı. 

ı 1 temmuz ile 9 eyliil arasın• 
da yanılmıyorsak tam 60 gün
lük bir fark vardır. 

diye kadar gelip geçen şehre· 
minlerinin büyük birer resimleri 
asılıdır. Şimdil<i belediye reisi
miz Muhittin bey bunların so:. 
nuncusu olduğu için resminin 
son şeLn:mini diye asılmasına 

• kan konferan ha hazırlanmak için teş karar veriJmiştir. Bundan baf-
kil edilen komisyonlardan münakalat ka Şebreminlerinin resimlerini 
ve eoeyrf.isefer komisyonu dün ilk içti· muhtevi bulunan divarın karşı· 
marnr Halk frrka.c:;ı binasında İstanbul smdak\ y~r~de yiııe_ MuhjUin be-, 

yangın yerine gelmiş, fakat her yan
gında olduğu gibi terko~ muslukların 
da su bulunmadığı görülmüştür. 

Almanyaya 1927 senesi zar
fında 482,000 kilo üzüm ithal 
edildiği halde bu miktar geçen 

sene 700,000 kiloya çıkmışhr. 

Fakat ••• Birbirine benzer b~an 
kupkuru haberlerin temcit pi· 
lavı gibi üst üste yaııldığı her
gün görülüp dururken, b<Syle 
hoş bir haberin altmış gün için
de ayni tazeliğini muhafaza et
miye liyakati yok mu? Diyecek
siniz... Buna evet diyenler arasın• 
dayım •• 

meb·u~u AH Rrza beyin riyasetinde yin resmi ilk belediye reisi ola-
yaprnıştır. rak asılacaktır. · 

ltfaiye bir taraftan tarkos şirketi
ne telefonla haber vererek su istemiş, 
diğer taraf tan arazözlerdeki suyu kul 
lanmağa başlamıştır. 

Yangın bu sırada şiddeUenmiş · ve 
ateşin <;ıktığr eYi yaktıl<tan sonra ya
nındaki 12 numaralr ahşap eve gec:miş 
tir. Şirkete haber verildiği halde 
terkos rnu~luklarrna su gelmediğine 
gören itfaiye civardan su tedaril( et
mek nıecburiyetinde kalmış, Galatasa 
ray lisesinden, Taksim ermeni kilise 
sinden su almağa başlamıştır. 

Almanyaya ithal edilen taze 

üzüm halen italyi, Fransa, Ma
caristan, ispanya, Holanda ve 
Bulgaristandan getirilmektedir. 
ihracatçıJarımızın temiz mal ve 
ambalaj hususlanna dikkat et
tikleri taktirde memleketimiz 
üzümlerinin Almanyada mühim 
bir mevki alması beklenebilir. 

Ordu mıntakasında bu seneki 

İçtimada Balkan memlek~tleri :ıra- Nuri bey ı,e ba,ladı 
smdıı yolculuğu kolayla~tırmak i<'fn Belediy~ reisi muavinliğine ta-
alrnması lı\zım gelen tedabir, yollar, yin edilen belediyenin sabık 
pasaport ve ilk konferansta intaç edil- muhasebecisi Nuri bey dün be
memiş olan tayyare nakliyatı mE-sele- lediyeye gelerek yeni vazifesine 
Jeri Ü7.f'tinde mlizakereler yaprlmlş- başlaın ·s •r 

--~--------------h r. Limantıa: 
Pa7.artesi günü biitün ihzari komis K ..,, 

yonlarm fştirakile bir toplantı yapıla ara agaç önünde 
caktır. mavuna battı 

Bu depolar boşaldıktan sonra rum 
iki kilisesinin mahzenlerinden su alınmış 

tır. Terkos musluklar,na yangın 

Hücüm botlarımız 
diln gelmedi 

Limammıza gelmeleri bekleni
len üç hücüm botumuz dün gel
memiştir. Fugün öğleden sonra 
İtalyan bandıralı bir şileple gel
meleri muhtemeldir. 

ltalyada Venedik civarında 
yapıları botlara .. Doaan "De-

.ı; "' niz kuşu .. ve " Marti ,, isimleri 
verilmiştir. 

Çiçek aşısı 
Otuz yaşını ikmal edenlere 

çiçek aşısı yapılmak üzere sıhhat 
müdürlüğünce hazırlıklar ikmal 
edihn;ştir. Bu, ihtiyatı bir tetbir 

olarak yapılmaktadır. Şehirde 
bu hastalığın f azlalağı mevzu 
bahs değildir. 

öJilm 

Liman şirketine ait iki mavu
na, dUn öğleden sonra Katane 
ile K~ua ağaç önünde!·d sığlık 
şamandırasma çarpmıştır. Mavu
nalardan birisi parçalanarak 
batmış, diğeride yarı batmış 
bir vazıyette deniz üzerinde kal
mıştır. Bu yüzden dün öğleden 
sonra deniz vasıtaları Kataneye 
gidememişlerdir. bu gün batan 
mavunanm çıkarılmasına başla
nacakt.r · 

Cezazlrde veba var 
Cezairin (PhilippevviJJe) lima

nında bir veba vakası daha çık· 
bğı anJaşıldığmdan bu Jiman nıu
v.aridatına tıbbi muayene tedbiri 
konuJduğu hudut ve sabilJer sıh
hat umumi 111üdürJüğünden bil
~irilmektedir. 

lzmlrde Mılli tasarruf ve 
iktisat cemiyeti 

izmirde Milli tasarruf ve iktı
sat cemiyetinin yeni idare hey'-
eti intihabata yapılmış, Maide 
Kazım hanım ile Hüsamf!Uin 
Yahya Hüsnü Fehmi, Fahri Faik 
beyler seçilmişlerdir. 

sönıni>·e başladıktan sonra, ancak sa 
hah altıyı on geçe su gelmiştir. 

12 ve U numaralı evlerden sonra 
16 ve 18 numrah ahşap evler de yan· 
rnış, ateş bundan sonra 6 numaralı ev 
kaf apartımanına geçmiştir. Bu npar
tıman kı~men yanmış, ateş yanın°da 
Galati hanına, oradan 15 numaralı e
vin damına gecmistir. Galati hanı ile - ); 

15 ve 19 numaralı evler de yandıktan 
1 •• 
sonra ateş söndürülmuştür. 

Yangının çıktığı ev sigortalıdır. Ya 
nan evlerden eşya kurtarılamamıştır • 

Gece n1i muavini Fazlı ve Beyoğlu 
kaymakamı Sedat beyler Yangm ma
halline gelerek sabaha kadar kalmtş
lardır. 

Ynngında itfaiye büyük bir gayret 
gösterm·is, susuzluğa rağm~n yangı· 
nın daha ziyade büyürnesine mani ol
muştur. ltfaiye efradından Yusuf 
,.e Cemal efendiler yangın esnasında 
ellerinden Ye riizlerinden Yaralanmı~
lardır. 

İtfaiye hortumları Beyoğlu cadrle
sini kesmiş olduğundan dün sabah 
sekize J,adr Beyoğlu ve İstanbul ara· 
sında tramvaylar islemenıiştir. 

Yangının seb<'bi hehü'l anlasılama
mıştır. Hadise hakkında Tak~im po
fü: merl\C'Zİ raporunu hazrrlr:varah nıii
dlirlii~e gönclHmistir. Tahkilrnta 
müddeiunnımilik ha<ilanııstır. Etabli ve•lkası almak için 

verilen mUhlet bitiyor 
lstanbuldaki t· hl" 1 . Bono dağıtalması devam ediyor 

e a ı rum arın Yesı- G . "b d'll b _ 
ka almak üzere kom.·s)·o .. t ayrı mu a ı ere ono da21· 

na muracaa l d d"I . etmeleri isin on bes e'-·lüle k d· . h nasma evam e ı mektedır 

fındık mahsulU 

Ordu mıntakasımn 930 • 931 
senesi fındık mahsulü hak-
kmdaki kati istatistik ofise 

gelmittir. Bu istatistiğe göre 
Ordu mmta !casının 930·931 se-

nesinde ihraç ettiği iç fındık 
miktarı 3520 tonilato, ihraç et-
tiği kabuklu fındık miktar~ da 
318 tonilitodur. 

Bu ihracatın 1822 tonu Tri
yesteye, 700 tonu Hamburga 650 
tonu Marsilyaya ve 176 tonu da 
Amerikaya sevkedilmiştir. Bun
Jardan başka İngiltere, Holanda 
İsveç ve Belçikaya da ihracat 
yapılmışhr. 

Zeytlnyaaı rekoltesi 

ihracat ofisinin tetkikatına na

zaran 1930 senesi dünya zeytin 
yağı rekolteıi 1929 senesinden 
daha az olmuştur. 1929 senesi
ninin 800 bin ton zeytun yağı 
istihsalatına muk~bil 1930 sene
sinde cihan zeytin yağı istibsa
latı ancak 492 bin ton olmuş
tur. Başlıca istibsalatta bulunan 
memleketlerden sırasile ıspanya 
200 bin italya 80 bin, Yunanis
tan 70 bin Türkiye 32 bio, Por
tekiz 20 bin, Tunus, 20 bin Su
riye l Sbin bin, Fransa 12 bin ve 
Cezayir 12 ton zeytinyağı istih
sal etmişlerdir. 

Dün teessürle haber aldığımız• 
göre mubar~ir ~ala Nurettin 
beyin validesı Zahıre hanım du

çar olduğu hastalı~t?n kurtula~ 
miyarak irtıhal etmıştır. Cenazesı 
bugün Kalamıştaki evinde~ kal
dırılacak ve ötJe üzerı Goztepe 
camiinde namazı kılmarak sah· 

rayı cedit mezarlığına defnedı
lecektir. Arkadaşıınızın ve aile
sinin derin teessürlerine iştirak 
eder, merhumeye mağfiret diJe· 

riı. 

~ .J a a ı son ş· d. k d .. .
1 

. bir mühlet nrildiğini yazmıştık. ım ıye _ a ar uç mı yon lıralık 
Bu karar üzerine henüz etabli vesi- bono dagıtılmıştır. 

Amerikada pamuk meselesi 

kası almamış olan rumlar altıncı tali Gayri mübadiller cemiyetinin 
mübadele kornisJonuna miirncaata baş bonoların borsaya _kabuli için 
lam.ışlardrr. \'esika alacaklar aıasın Maliye vekaletine yapbğı müra
da lstnbul rum patriki Tokyoa efendi caata beoüz cevap leJmemiştir. 
de bulunmaktadır. 

Dunya pamuk piyasasmda ve 
istihsal fazlalığında görülen va
him buhrana karşı birleşik Ame· 
rika hükumetlerinin ittihazını 
düıündükleri tedbirler hakkında 

A. S1rr1 

ofise bazı malumat gelmiştir. 

Amerikadaki F arm Board is· 
tihsal edilen pamukmariktarile r.sı 
sarfediJecek miktar arasında bir 

tevazun husule getirmek ıçm 
istihsalittan bir kısmının çiftçi· 
ler tarafından imha edilmesi 
teklif edilmişti. Fakat bu teklif 
şayanı kabul görülmediğinden 
bazı hükumetler pamuk zira edi-
len erazinin tahdidi için bazı 
mrntakaJarda pamuk zeredil

mesmm memnuiyeti hakkında 
kanun neşretmişlerdir. · 

Diğer taraftan Vqingtonda 
toplanan Farın Board delegeleri 

ile yeniden pamuk zer eden hU
kümetler mümessilleri bu sene 
pamuk zeretmemeyi taahhnt 

edecek olan çiftçilere libre baıı· 
na tazminat verilmesini teklif 
etmişlerdir. 

Yunanhlar incirleri için bir 
numune imalAthaneal yapıyor 

Yunan incirlerinin himayesi 
etrafında Yunan ziraat nezare
tince yapılmakta olan tetkikat 
bitirilmiştir. Hazırlanan rapora 

göre Yunanistamn en mühim in· 
cir istihsal merkezi olan Kala
matada bir nümune imalathanesi 

açılacaktır. Nezaret erkanından 
M. Kalojereyos imalathaneye 
mürıasip bir yer bulmak üzere 
Kalamataya gidecektir. 

Bu fabrikadayapılacak ilk tec
rübe partisi için Ziraat bankası 
60 bin drahmilik bir kredi aç
mıştır. 

Bulgarlar Y&ff meyve ihracına 
ehemmiyet veriyorlar 

Bulgaristanda yaş meyve ih

racatını arttırmak için bir takım 
tedbirler alınmaktadır. Bu me

yanda demiryolları idaresi bu 

ihraç edilecek yaş meyvelere 
yüzde 45 tenzilatlı hususi bir 
tarifenin tatbikine karar vermİf" 
tir. 
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Hz. ISA 
I ingiliz başvekilinin hayatı 1 • • 

ömer Rı inkılıtbın ahliikı Mister Makdonald daima 1 [ \'ak~~:·. ::[dUS>l . 

~~:::=~~===~uzakta ve şüphe içindedir~u-.. -ç~g-u··~n-d_e_k_u_r_u_l_a_ca-k~r~n-a_b_e~t 
nında ağzını açmaz kuzu gibidir. Ba- :J 

şına vu: ağzından ıokmasını aı dün- Anadan doğma hatiptir teskin ve teselli 
yada eşı bulunmaz.. Uysaldır, her şe • ' • 
ye e\'et der. ltaat tabiatı sani\'es:dir. etmeyı,inandırmayı bıllr ••• 
Sokakta kadın görse yüzüne bakmaz Ilk am ı h""k" t• · l ·ıt 1 • h t t d b"l · ·· d ı·k 

Bu bir dülger olan isanın kuracağı 
bir çadırdı 

k d 1 
.. d .... k • e e u ume ının ngı ere n a ını a a ı mış, gun e ı · meşga lc-

a ın mec ısın e yuzu ·ızarır. ral m·ıh r·ı· t kd' · d b' 1 · · b"l · ı· 
Pi

,, . d" b'I B _ . •·t· ' • a ı ıne a · ımın en ır az erını unuta ı mı~ ı. Bundan dolayı eski yahudi peygamber Eski takvaperver, dindar zevatın 
.ıJ ne ır ı mez. e;; \a.:. ıne sonra b'T· L d d b k·ı l\ 

be;; katar. Uç aylarda oruç tutar.. dona.ld ~ un °~ ~~ a, . ~şve · ı la~· Ilir de. memleketi, omuzunda _bi.r tor leri, he~hangi ~kil. ve surette olt~rs:ı ledikleri ma~t bu~dan i~ar~ttİ· 
nu adam muhakkak ki bir devrin . ıle . pren:s do ?alın 1!k temnsla- ba, elınde bir baston gezmesını se • olsun bır mabedın ınşasına muhalıftı- lar bu mabedı, kendı ellerıle ınş:ı 

en ahlıi.klr adını idi. Fakat hug-n hu ~ına aıt bı.: _fıkra dtlden dıle dohı;;ı -~ H?n romantik bir l\lakdonald \'ardır. ler. Çünkü mabet inşa etmek de mi~ler, ve onu kendi zevcelerinir. 
adamı denin ahlak tipi olarak gös • ),ord.~ . .. l\lulakattan sonra, . prens do Bugün bile giinde 30 kilometre yürü . pusperestleri taklit etmekti. Bu ise al diye ettikleri şeylerle tezyin etrn 
termek acaiplikten başka bir ~ydir. G:ı. on.~~e. gele.~~'.. ~peyce .?ır ~eye~a~ yüşti kolayca yapar. Onun için va • lah~n .emir ve iradesine tamamile mu- lerdi. 
Dans ı-alonunu bilmemek bir meziyet gd" çırdıgını SO}luy?r ve b:nım r,ıbı, tanının tabiatının hiçbir sırrı yol,tur. halıftı. Bunlar için, semalara ser çe 

d 
• . d" 

1 
. . 1 k ırordu, her davetlı de aynı heyecanı .. .. . . . Hazreti Davut y h d · · b" altı ve ı t " d'l ecı egıl ır. çkı ıçmemek muta ·a ah . . Butun nebatatın cınslerını tanır, kuş· . • a u a ıçın ır n mermere ezyın e ı en, 

lftkın ahlmeti değildir. Büyiilde . du}mu~t~r.,, . ların lisanından anlar. Güneş \'e rüz- mabet ınşasını arzu ettiği zaman, ~Y- müstebitler tarafındıftt yapılan 
rin vanında agvzını acmamak bir mezi- Delkı de uydurma olan bu fıkra-, .• . I ·k 1 d d t gamber (Natan) ona allah namına su putlarla telvis edilen bir mabet alt 

J '~ d b' h k' . g.ırı seHr. s oçya ı ec a ının op- .. 1 . .. • :. 
ret sayılmaz. Ra gelene bas eğip her a ır a ıkat şemmesı vardır, ve bu. 11 d k d' . k d" . lı" soz erı soylemege memur edilmişti. yıkılmağa layıktı. Onun yerine ' ' ' ~ ı . , k'I · k ., . 'Ik d f· k· h . ra • aı·ın a en ını, ·en ısı ve u- "R b . . . · . . . .. • . 
Jrnvvetıiye evet demek fazilet de•"il- >a~'e ı ın ar:;ıısına ı c ,ı ~ı .tn eı ' tün dünya ile ahenktar bulur. . . ap U}urur kı benim ikametım basıt hır kulube, neye kafı gelın 
dir. 0 genç adamm duyacağı hissi aksetti- ı~ın sen mi bir hane inşa edecek . di. 

J{anaatsiz bir uysallık insan i in riyor. Filhakika, başvekilin \'::tziye- Eğer Makdolandı din noktai na • sin? Ben Beniisraili Mısırdan çı1<ar- İsrail oğulları çöllerde doln 
şeref o1ama7~ Fikirsiz itaati kendfne ti, itimat hisl~~ini~ ifadesin~ m?ni ol zarından tetkik icap ederse onu hıris- dığı.m günden b~güne kadr bir hane- yorken Allahları onlara bu ~ 
san'at edinen adam iyi bir insan ola- maktadır. Tabu agır başlılıgı, ın ... :ın- tiyan bir ahl:"ıkçı olarak tarif edebi- de ıkamet etmeyıp çadır ile ve mes içinde refakat etmişti. İsrail oifıJ 
maz. lara (aradaki mesafeyi) muhafazaya 1iri7- Dünyası, iktısadi maişetçilik ken ile dolaştım. Bütün Benibrail rı yeni halas hareketine başlarken 

Ahlilklı adam bu demek değildir ~ecb_ur eder • . Ne~aketi _hile, ziyaret • le değil, insani irade ile mahduttur. il~ ~er .~ereyi ~~Iaştım i~. lsrail kav- pacaklan iş, yahudilerin esare 
ki: mutlaka geceden sabahlara ka • çılerıne nadır hır hedıye olaral~ ve- Bizzat kendisi şunları söylüyor: mını gutmelerını emrettıgım hakim . remzeden mabedi yıkarak hürriyet 
dar barda ömr geçiren, körkütük a . rir. Ilaş,·ekilin bir cemiyettel~i tes- - Haksızlığı ve iktısadi !'efaleti lerden birine de hiç bir vakit niçin ba vu ·maktı. Onun için lsa ~sinin 
partnnanına dönen işsiz adamdır. hir ~u~veti ne olursa oJsun, kendisine tahammiil ecH!mez bir yük olarak te- n~ _erz ağacından bir hane inşa etme- tün kuvvetile bağırıyordu: 
Mutlaka başkalarının yanında samımı do ·tıuklar kazandırmaz. lfıkki ettiren, fikri beşer arzuları, dınız? dedim mi? Şimdi kulum Da' uda "ıllabcdi yıkınız. Size 'üç gündt 
uluorfa ağzını açıp gozunü yuman Etrafındakilere telkin etmi~ oldu- fenalık, iyilik telakkileri ile idealizm- söyle ki: Rap böyle buyurur •. Bundan nisini yapanm!.,, 
ve aklına eseni saçma sapan söyliyen ğu hu "aradaki mesafe,, mevkii iktida dir. başka ona de ki: Rap sana bir hane Isa da, Amos gibi şu sözleri söyliİ 
adam için bir m~ziyet aramak idc!ia • rın en yüksek noktasında hile ke11di- Bu sefalete ihtilaller doğurtan inşa edecektir.,, (Melfıkü sani 7 '• 10) du: 
sın da de<Jilim? sini ~e\'iren miiessir yalnızlığı ifade e kuvveti veren de fikirdir. Du sözlerden anlaşılacağı ve<: hile "Davudun düşmüs me~ke 

Herkese hayır diyen, her hakikati der. Ne kendi arkadaşları, ne de ec- Dünyada hiçbir sosyalist, Mark- Beni israilin rabbi, çadırdan ve mes - bina edecğim. On;n gedikl 
mutlaJra aksini söyliyeceğim diye red- j n~bi diğer rü:sa, .. l\l~kdonaldı h~- sist telakkisini inkar etmeden bu söz kenden .. b~;k~ bir•v1?abet istemiyor O- kapryacağrm. Yıkılmış yerl 
deden i.~atçı, men~i adamı örnek o- k~k.a~en tanıdıgını ~oyl~y~m~~· ve !uç leri tas,ıip edemez. ~un . ~utun_ ıstedıg.~ M~san~.n ~öle. ni ~apa~a~. Onu eski gün 
J~rak go termek benım harcım değil . ~ırı_ ı ~nun tam emnıyetını haız oldu- Bununla beraber, bugünkü vazi- ~endısı~e .~~nada göste.rılen o_rnek şek rlekı halıne ıade edeceğim. T 
dır. gu ıddıa edemez. yeti kendisine borçlu olduğunu lngi- lınde dıktıgı çadırdan ıbarettır. Davu- Edonun bakivesini ve ismimle 

l\futlaka uysal olmryan. her olan Makdonald daima uzakta Ye şüp liz sosyalizmi, fen ile temasta bu • tta, Sihyun da bunun mislini inşa et. dolunan cümİe ümmetleri mir.ı; 
şeyi bozmak is tiyen, bozucu, lnrrcı, he içindedir, ve kendisinden hiçbir lumaktan bir an hali kalmamıştır. mi~ti. lalar. Rap böyle buvunır. 
dökücü adamı örnek göstermek taraf- şey vermez. Kendisini tamamen kim- ~rubobel, ha~ap olan mabedi yenL o günler g-eliyor ki çiftçi orak 
tnrı değilim" fakat! seye açmaz. Bununla beraber üzerin l\lakdonald ŞÖYie diyor: den ınşa etmek ıstediği zaman pey · ya üzümleri basanlar Ye 

Teokratik ahlaA.k '· deki hi~i zrrh hazan açılır gibi q-örü- - Ben politikaya, felsefeden geç~ gam~rle~in .. biri . ona itiraz etmi~ ve İıu~ ekene yetişecek, daı?:Iar 
rck değil, biyoloji ve arziyat gibi müs ı ı ti 

"Ne içki içer, ne dans bilir? bı.şrna nür, İngiltere, lskoçya ve Gal mern- şu s;:z en ~y emış : r~p ~inmlat~cak, ve 15a. rrrfa~ . 
vur, ağzından lokmasını al, üç aylar leketlerindeki halk toplantılarında pet ilimlerden g~erek vasıl oluyorum. Rap şoy.le buyurur: Sema benim sı erıyecektır. Kavmim lsr:ul 
da başını secdeden kaldırmaz,, denen tamamen açılır ve en yakın dostları "Sperucer,, i kısme-n de (Hege1) i oku tahtım, zemın ayakları~ın basamağ~- sirlerini geri getireceğim. Bu 
adamın teokratik bir cemiyetin ah • na, meı-ai arkadaşlarına vermediği ta dum fakat, ilmi meseleler kadar tel- d~r. Bana nası.ı hane b_ın~ edeccksı- viran olmuş şehirleri bina ecliP~ 
lfıkhsı olduğunu müı-aadcnizle ö:rli raflarını hu hinlcrce yabancı halka sefi meseleleri derinden tetkik ettiğimi nız? Ben nsrl hır yerd_e ıstırahat tde- rarla ikamet edecekler ve b~ 

,· il . k tb l kt b · t d' bol bol verir. Ve yalnız orada derin iddia edemem. ceğlm? llunların hepsını yapan be • dikip onun c~eKlCtr 
y ım.: nı» u u a a ın ıs e ı- · r d - ·1 "<1" .,. (E~'f ı 66) ~ · t \ ği, can - attığı cemiyetin ahlfıkı, bu ah- çekingenliğini yenerek kendini oldu l\fakdonald karakterinin "püriten,, nım e .. '~ egı mı ır .,, i Y~ • celer yamp meyvelerini yiyece ~ 

ı .'!1 . d · k 1- b" · ğu gibi \'erir olduğunu unutm.:ımak Jazımdır. Fa- Dutun hunlardan, yahudıler al'a dir Onları kendi divnrlarınd 
lı.hı )-aşıyan a um ın · ı apçı ır cemı- · d bet . . . · ..... ı '. • , 

yetin icinde gölge halinde kaldıkça Makdonald anadan do~ma bir ha- kat l\lakdonald püritanizmi hayli mü- sın a ma ı~şası ale!hınde bır ce- kecegım. Onlar kenrlılPnne, 
muzır ~lmryabilir. Fakat bir inkı • tiptir. Onun sesini bir defa duyan him değişiklikler geçirmiştir. Mesela, reyan bulundugu açık hır surette anla diP.im rliyarcfan artık sökiilnıl 
lap rejiminin ahlakını mutlalı:a bu e • bir daha urutamaz. l\takdonald . l~i - Makdonald, t koç papaslarının hilka· şılıyor. Çünkü allahın böyle bir ma- ceklerdir. Allah bunu böyle 1J 
saslnra bağhvalım diyenler kim olur- ni ustaca kutlanmasını, ondan i ·tifa te karşı olan ~üphelerini kabul etmeı.. bede ihtiyacı yoktu. Bu mabet bir ec nıyor .. , d 
la~ olsunl·:r, ,,a .~uurlu, vıı ı:ıı•.ur- de etmesini bilir. Sesi bazan bir \'i- nebi tarafından inşa edilir ve altın Allahın, yahut mesihfn Hero 

• "'· ' " J '" J • -. O, bilakis şeksperin tiyatrosunu Al- tı 
Suz b·ır halde bı"z"ım ,,.u··r·u·du"g·u .. ml!·:z. ce volon:-;el hazan da bir bando "'ihid;r putlarla tezyin edilirse ona karşı his rafından insa olunan mabedi iın 

J J ,., • man mu,ikiı::ini, İtalyan san'atını se-
rniyetin zıddına, sağa, maziye, geçir- 1\fakdonald teskin etrneği, teselli et- ver ,.e tesirleri altındadır. &edile.cek nefretin hududu bulunma - d~ceği fikri yahudiler arasmdıı 
diğirniz yola. dönmek istiyorlar de • meği, inandırmağı bildiği gibi ~iddet mak ıcap eder. yıdf. 
rnektir. Bunların adı kısaca le heyecanlandırıp sürüklemeği debi Bediiyatı bu kadar anlamış olması, lsanın "Mabedi yrkınrz!,, demek • (Ritmrdl> 

MUrtecldir. lir, sesi ani olarak değişebilir. onu püritonizmin iptidailiğinden kur- ten muradı, ancak bu izahattan sonra Portekiz isyanını 
Mürteci yalnız siyasi hareketler !\fakdonaldın şahsiyetini ve ta- tarmıştır. Mesela Henderson bir aclam, anlaşılır. . . . 

yapmaz onun darülhikmeti islfımiye - mamen lskoçyalı gibi görünen, ken· püritonizmin daha karakterisinin bir Bunu b1raz daha tavz1h e-den. hır Sebebi nedir ? 
nin çizdiği er:kanıharbiye pl:1nı ile ha disini ihata eden esrarengizliğini, et- nümunesi olarak gösterilebilir. Umu- nokta (lstefanos) un muhakem~s~ es- Birkaç aydanberi, Portekizde 
reket eden bir ahlak kolu vardır. Uu rafında daha şimdiden hırafeler uyan- miyet itibarile ağır, müvazeneli ve nasında söylediği sözlerdir. lstefanos laller, müsademeler oluyor. Bunl 
kol cemiyetin içinde faal bir rol al- mış olan hayatını araştırmak sureti le mezah his.solunan Henderson İngiliz diyor ki: sebebi nedir. 
mı~ .b~!~~ı mı bilha ~a inkıl~pçı mas izaha çalı~mışlardır. Birçokları bedeni ame1e partısını Makdonalddan <lah~ . ::Ecdadımız (Şehadet meskc-n_i) . P~~tekizdeki ihtilaHerin SC 
kesını yuzune takarak umumı kunet- örünüc;;ündeki ikiliği köylü bir anne iyi temsil edebilir. nı çolde yapmışlardı. Bu meskr.nın dıktator Jeneral Carm<>ranın 
)erden Uifadere haşladı mı açık irti- ; aristokrat bir babadan doğma!'>ına Bugün, dünyada hiç bir siyaset ilda- örneği 1\lusaya gösterilmiş ve rap nın altından kopuyor. Halk ve 
cadan daha tehlikelidir. Bu tehlike ~:!;diyorlar. lspat edilememiş olan mı büyük bir rüyayı hakikat yapmak Musa.ya onu bu nümuneye göre yap du, jeneralin aleyhine kıyam et 
işaretini inkıl:1.pçıl~r he~ zaman hatır- bu iddia, kendisini bir balıkçı köyün için uğra~tığını itirafa cesaret ecle- demişti. . . . . ve birç~k za~itler -~aşa geçerek i~1 

la.mak mecburıyetındedırler. d basvekfdete çıkaran manevi ihtira mez. Buna rağmen Makdonald ciddi Ecdadımız onu bırlıkte getırrrlı • çu ve bır mıtralyoz alayı ile ı~ 
Türk inkılabı sade bir siyaset e~ 'zah eder. bir surette kendisine l>ir iş tevdi edil- ler •. Da,·udun günlerine kadar vaziyet yaptılar. Halk da kendilerine 1 

inkılabı değildir. Bir cemiyetin in - sı a ık ıt.,1 kd ld h f 1 .1 dig•ine inanır ve hayalperesttir. o bu ı=ıekilde devam etti. O dahi Al - hak etmişti. Tayyareciler de de 
• . . • d Fa at n a ona ın ıra e ere ı 1 • f h ııt kılabıdır. KıytrH!tlerın ınkılahr ır. . H b d .. kendi.sinin, sadece lngilterenin iyiliği lahın nazarında lut a maz ar olup ayaklandılar ve İspanyada da o 
k t. k l"b T" 1 d k . tıyacı yoktur. ayatı un an mus- y k b Ali h b" h .. .. .. e 

Bu ıyme ın ı a ı. ur c emo ra"t· • . 1 b'I k . . k·c· d d ı"çı'n dei!ı"l, bu"tu"n Avrupa için sulhli a u un a ına ır ane yapmak gibi, diktatorun sarayının uı 
. . hl4k t kk .. 1 ... 1 t 1 ta•rnı o a ı me ıçın a ı erece e e- ~ . t d' d 8 .. 1 b" h . 1 t sının a a · eşe u u ı e amam a- "' . r b" "'kt" Sef 1 t . . idameve memur olduğunu telfi.kki '!der. ıı:; e ıse e u eyman ona ır ane bı- bombalar attılar. Bu kuvvete 

nacaktır. hemmıyet 1 vbe. u~lu d ur.d • a el\f 1

1~ı~- J na eyledi. Fakat mukali olan al- bonda 7 inci Eduard parkını işgııl 
d e Çper ır aı e en ogan a .• o nazan "'Ünün hakikatleri onun taza-

lş Ve m .:'savat e, r n t 
1 

. 
1
. k ' " t ,., luh, el ile yapılmış mabetlerde ika - rek orasını müstahkem bir mevJd 

U nald anla ı maz, gız ı ve mu ·aveme rından siler gibi görünüyor~a t t .,.... . • 
Bu ki., ...... etin mitr.·ası: . ' b" k ı· t .. 

1 1. k b me e mez. nıtekım peygamber der ne koydular ve nezaret bınaların1 

· ... "'' edılmez ır uvve ın esırı e yavaş va- da daima bir zaman ge ır ·en, ütün . Ra .. 
iştir. va~ ·ükseldi 1914 te mevkii iktida~m mü pet hadiseleri bertaraf ederek kı: ~ şoyle buyurdu: "Sema tah bardımana başladılar. 
MUsaviliktir. :. Y · • • • • • • hm, zemın basamağımdır. Bana na- Sayfiyede olan jeneral car 
O halde mili;aviliği kahul etmiyen basamağına geldıgı vakıt, hakı!~ate ~Iakdonald sadece ve ancak bu hayalin ~ıl hane bina edeceksiniz. Benim is- derhal Lizbona döndü ve kendiıt1 

in~an nhlfıklı değildir. Çünkü i ' lHd>.-ıl kar~ı olan müdahale .. kabul etmez. a~ peşinde koşar. tirahatgahım neresi olabilir? Bunla dık kalan kuvvetlerin başına ge 
harbi müsa\'i millet müsavi in3J.n kr, harp yalanını mudaf~:ı. etmesıne EGON WERTHEl:\lER (Der Staat rın hepsini benim elim yapmadr mı?,, harbe başladı. Harp sokak arıı1~ 
'd 1. . . ld mini oldu Onu vatan hamı, casus Seid 1hr) s· bo 1 1 . k 1 ı y tntııl' ı ea ı ıçın yapı ı. • : ·• . . ız, ey sert yun u, ka plerı ve n ıtn da şiddetli bir boguşmaya 

lşini yapmıyan adam ahlakh de - dıyer~k kogdular, tahkır .. ettı~er v~ GLQ R YA ~ ları hitanı:;ızlar, siz de ecdadımı gi etmişti • 
•. 11 . ,·alnız kaldı Fakat bu tahkırleıe rag - b" d . h lk d"' h 1 f t · l d d 1 gı c ır. J • •• • • • f: ı aıma ru u u use mu a e e e- Bu aralık vıJayet er en e 

Cinsi ahlfık me ·elsini bi_ri~~i P~fı m.en kalkınrp m~hım hır şahsıy~t ve güz.el filmler, en büyük diyorsunuz.,, (Amali rusul 7 - 44, 51} gelmiş ve asi kuvvetler ,,ıtt 
na alarak mü ·a\'i olmak idealın~ ınl.~ır :~hayet de başvekıl olmakta gecıkıne· yıldızlar mağlup edilmişti. Şimdi nispi bi' 
eden, işsizliği, cemiyete karşı lak:ıyı_t- '· Madem ki Hazreti Süleymanın bir J,"u·n vardır. J t ğ 2 EvlOI cumarcesi akşamı ~ 
liği ileri süren adam her h:ılde Tü~ {:n . . Bütün hu .se~~~e~ ne yap • ını, Yeni. den açılıyor mabet inşa etmesi allaha karşı irtikap Portekiz tayyarerilerine nıt~ 
kılftbı için ileri safta bulunacak hır ın- ıçın~en ne geçırdıgını hemen hemen edilmis bir günahtı, çadırlarda ika - hu isvan, vaktile Carmora tarnf', 

- · · b"I B 1 b be onun E " · ~ı· san degıldır. 1 mıyoruz. ununa era r MESEL YQ K met eden ve Rehahitlere mensup o - ne-fredilmis olan valilerden r 
llcri, ve S'Ol bir hamlenin ese~i hayatının .bir safhasını b~.li:.·o~~z ki, 0 lan lsanın (Mabedi yıkınız) demesi - no .Ara ta;afınclan hazrrlanmı<:t1'1 

olan türk i~kılabı~ın. ahl~ıkı.n~ bır da evlendı~ten karısını~ olumu~e .. ka • Pek şen v~ gülünçlü bir vodvil nin manasr anlaşıldıktan başlrn, onunlyanda hüylik rol ovnıyan jt>nc<f1 
kavuk ve ciippe gıydırmek ısh)<!nler dar o.la~ .safhadır. .. Zıra .bu olum • mabedi üç günde inşa edeceğim, ele· k:imilen tevkif eıHlmislercHr. 
hfıla babı meşihatin, kutbulaktabın ru den hıçbır zaman mut:!'~llı. olı_n~ııı~ş SUZAN NE DEHELL Y-AR- meJ<ten ne murat ettiği de anlaşı~ı -lhenüz zaviat miktarı da t:ıri" 
hunu c;adetımek istiyen, basılmış res olan l\fakdonald en gızlı hıslerını bır MAND BERNARD veROANNE 'l!or · d ··1d· 

:. • •• • • • • • • • J • mış e~ı ır. dl 
me bakarken yarahbı gunah ışlıyorum kıtaba te\'dı etmıştır. ~ı.'ırgareth E- Çünkü dülger olan İsanın lir gün Asi nc:-kerler krs.lalara hat>se 

1 1 l\1 D ld c muhaf z Lüks Kolluklar 90 - Hususi 70 ~ {' diyen adamdır. _ t ıe • ac ona onun ı .ın ' 1 de inşa edeceği mabet, birkaç dirt"ğe lerdir. Maamafih yer yer ~·ine 
Du kültürden kaçacagı~- bir melek idi. Onun sayesinde yük · Koltuklar 55 - Balkon ikinci istinat edecek seyyar bir çadırdan ilıa demeler oluyor. Bunun icin hiİ11~ 
Ahlak:iızhktan kaçar gıbi', selmesi kolaylaşmıştı. Onun sayesin 40 kuruş. rettir. Burası, zemininde birkac ha vaziyeti rcılah için meşruti bir 

~ADRI ETEM de haya.tında ilk defa olarak aile ra ·J \. Osso filmidir. lı veya posteki bulunan bir çadırdı. yapmak niyelindedir. 



Olga Çekova ile milikat 

Remzl 

Başmuharririmizin seyahat notları NtabrndkaK bahsettiği (Hürriyet) ile nun bu tarzı telakki ve teJldninde bı.i- 1 K .• ""k H b ı 1 
amı ernal merhunıu . .. . 1 uçu a er er 

. telk' tt•W• .. . n eserlerı ile yük bır hata vardır. Bu hatayı an a -
1 R:ı~m:ıka1 e.mızden mabut] safhası tahakkuk etmiştir. Niha t ın ; ıgı (Hurrıyet) arasında e - mak 7'1lmanr artık gelmiştir. Çünkü ZİRAAT ODASINDA - idare he. 

Demiştını. Hyıçldunutmam. O vakit milli istihlastan sonra ilan edilen cyu .. c p~yllcetl a~ .~~rdır. Ahltlet Bey artık bu hatah istikamet üzerinde yaıHlan yeti evelce tehir edilmiş olan içtimaı-
da.kiler ı ız saryını göste m mı e erı yu;ı;.seltmek İcin (Ti" 1 ) . . f 'd 1 · d · . nını . . - 1turiyet inkılabı Kemal beyin rü . . d . . • un yet j neşrıyat ve tt"lkrnatrn aı ~ erın en Z1- nı yaparak yenı reis ile umumi katibi 

elimi şıddetle gerıye çekmişlerdi: da bile görmediği bir hakik yts~n- ~smın e (komp~me hır ilaç) bulundu- vade zarar getirdiği ve getireceği şiiP , seçecekti. Bu içtima eylülün yirmi 
- Ne yapıyorsun? orası parmakla memlek t t' i . a 1 u gunu kabul etmıyor. Bir memlekette hesizdir. beşi.ne kalmıştır. 

österilmez!,, demişlerdi. B e e ge ırrn ştır. hakiki hiirriyet tee~üs etmesi ve ol Fakat bu vazım hiraz U7:adı0-r icin * VİLAYETTE DahT k! 
Abdülhamidin ikametgahı olan Ah tunbunl.a beraber işte Ağa oğlu memlekette hürriyetin biitiin fazilet bu hmm~ald nokt:li nazarımı izah leti kalemi mahsus-"d'' ~. ıEyek Ye B.. 

bi kt ı· me eyın (Serbest insa ı "I leri · g"<;t · · · ı mu uru rem rldız sarayınm r genç me ep ı k . . . n ar o - nı 0 ennesı ıçın Yalnız siya!'İ etm-eği ikinci bir mektuba brrakaca · dün vaH muavin' F 1 be . . 
armağı ile gösterilmesi bile siyasi b~ınde) ısnunde eseri gösteriyor ki hürriyet ilanı kafi ~elmediğini anlat- ı'hm. ederek bir "ddı t a.~ ~. ::,1 . zıyaHt 

_ .. 1 d N k ız hala Namık K 1 B . . . m • ı F k ı mu e stonısmustür. lr günah sayıldıgı o gun er e amı · . ema eyın hiirrıyet aga ça ı~ıyor. a at ne olursa ol- .Afefr1He' A.~ılff · 
emal Beyin meşhur (Rüyası) gizli! edebı!a~md~ cev~~~n. ediyoruz. Mem- ~u~. yne Ahmet. Bey de sözleri ile yeni posta pulları 
'şeterde heyecanla oku11urdu. Kema1 1 leketı1'.'ızde ıstedıgımız tekamüııeri gö ı <!lurriyet) d~nı~.en ~raiti ı:;iya<1ivenin Bevnelmllel co~rafya kongresi Yeni posta pullarımızın d "' t· 
eyin memleketimizde neşretti~ (Hür remedıkçe hep kusuru hürriye1 nok-ı ~~r m~mleke.tı yukselt~n diRer her tiir Edebiyat fakültesi müderrislerin- baasmda basılmasına d amd~l rn~ 
yet edebiyatı) 0 zamana gönı rnu _sanına atfederek: "Ah hürriyet, ahllu ahlakf ve ı~tlm~i faZlletıere temel ve den 1\facit bey cumartesi günü Parise tedir. Pulların b" k eva~ e ı.me: 

e'r1 bir maksadı istihdaf ediyordu. hürriyet!,, deyip gidiyoruz! me111b.a oldugu zıhabını zihinlerde tev giderek bevnelmilel çoğrafya kon~resi nin cumartesi ... .1rt b~rub~ uk serisı-
d 

Ut edıvor d "JC" i . gunu a ı ıtecek ve 
eşrutiyetin ilinı ile bu maksa. ın ilk Vakıa Ağao.ıjlu Ahmet Beyin ki • .,. · · . .. . ne aru unun namına ştırak edecek- pazardan sonra da nncta k 

1 
. 

n.anaatunce (Hurrıyet) mefhumu· tir. .• d .
1 

. ..""" mer ez erme 
gon erı mıye başlanacaktır. 



e!!l!9 6 - VAKiT 10 Eyini 1931 

lllk&1e 
1 Harici Haberler 1 BORSA 
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Seyahat Mektupları ,= 

Hava yerine ot! 
1 3. K. O. Sa. Al. K. dan 1 

5 - 9 - 9 U <le k:-ıpaJ1 z.ııf usulile 
Ma nisa askeri s ;1lın alnıa komisyonun
dan ihale edileceği evelce ilan edilen 
889400 liilo oduna verilen fiat mezkur 
komisyonca gali görüldüğünden 1.t ey

SiVBSin meşhur Çermikleri - Kayseri lül 931 tarihinde pazartesi günü saat 

h dl Y • bf 15 te pazarlıkla yeniden ihale edilecek yolunda bir a se - enı r rekor. tir. (Şartnamesi k<>misyonumuzda da 
· mevcuttur.) TaJiplerin teminatlarile 

Husus! muhabirimizden : YolcuJardaki teJaşr tarife Jüzurn vakti muayyenede :\fanisada askerı Sa. 
Sivastan Kayseriye gitmek iizere yok" Sinirlenmek de nafile idi. Tesa- AI. Komis)•onuna müracaatları. (2:~28) 

istasyona geldim. Şimdi, tasarruf düf yoldan bir otomobil geçecek de biz * * * y 
dolayısile Haydarpaşa ile Sivas ara- lastik lstiyeceğiz, eğer lastiği varsa K. O. ve ~ıttatı için sade yagı k~pa-
. d işliven trenlerin yolcu seferle- bize verecek biz de 0 · • · te- le zar~la munakasaya Jrnnu!mu:ı~.uı:: sın a ~ . . ' nu şışırıp ve lhalesı 26 - 9 - 931 artesı g!.lnu 
ri azaıtı~mı~ Eskıden her g~n tren iş kerleğe takıp gidecektik.. saat 16 da Fındıkl~dacumK. o. Sa. Al. 

Istanbul 
ğından: 

7 - VAKiT 10 Eylül 1931 ~ 

defterdarlı-

Satılık bahçeli ev hissesi: No. 15 Mumhane <.addesi, Arna• 
vutköy, Boiaziçi sağ tarafı 1 harita numaralı bahçeli ev, sol tarafı 

Nikolaki evi babçesile ahara ait ev ve arsalar, arkası, Cemal B. 
arsası, önü Mumhane caddesi He çevrilmiş (Arnavutköy iskelesine 

çıkıhnca Kuruçeşmeye g iderken sağ kolda üçüncü sokaktadır.) 
2 harita numaralı 3 katta 12 oda, odunluk, kömfalük, mutfak 

2 hela kiler ve banyosile terkos suyu tertibatını havi 2035 arşın 
1 • 

yer üzerinde bahçeli evin 8 hissede 3 hissesi satılıktır. Mezkur hissenı0 

bedeli 8 sene ve 8 taksitte verilmek şartile tahmin edilen kıymeti 

3675 liradır. Satış pazarhkla, 29-9-9j 1 sah günü saat 15 te 

Defterdarlıkta (M.334)~2376 

1et1len şımdı 2. defa ekspres, ... defa da Tam Nasrettin hocanın devedikeni Kom. da yapılacaktır. Taliplerin şart 
sad~e J{ayserıye kadar tren var. Eks- hikiiyesine benziyordu.. namesini komisyonda görmelerini \e 
pres cuma ve sah günJeri kalktığı ıçin Şoförün Kayserili olduğunu söy- ihale sa~tin~e~ evel teminat ve tekli~: 
o trenler fazla kaJabalık olUJ'or. Ben, ledimdi ya.. Zeki şoför, bir an için lrn- namelerıle ~~rlıkte komisyonumuza t-.nı 
d b t 1 K ' 't k · · . • . racatlan. (2.>0) - ?071 ~ ~ . re.n_ e ayse:ıye gı ~e ıçı.n rarını verdı, bır hamlede cekelinı, şap- * .- * 
bıletımı fıla~ almış ıken, Sıvaslı bır kasını çıkardı, makineden inen ve lıa- . .. • . 

Devlet Demiryolları il anlan 

Çok ..,. .,n,..Jerın r· ra. ·ı b' ·· · · . lzmır mustahkem mevkı efradr .h-
... ~ , s ı ı ı e ır gun ıçın şına toplanan yolculara emir verdı: · · · 11·- . . f ı . k · ~ s· . ·t· k ı k 1 · . tıyacı ıçın .),407 kıl o kuı u asu la a 

ua. a naıs ,ı a ma mec >Urıy~tınde - Ne duruyonuz, gidin, şuradaı1, palı zarf usulile münaka!"aya konulmuş 
kaldım. Gençler bana Sıvash- hepiniz birer kucak ot toplayın! tur. İhalesi 24. eylül 931 perş'!mbe 
Iarm yegane eğlence mahalli O· Yolcular, sebebini sormadan, de- günü saat on beştedir. Şartnamesi kıı 
lan (Çermik) i göstereceklerdi. lstas- nize düşenin yılana sarılması g!bi, misyonu!11uzda mevcuttur .. İştirak .e
yor:dan bir otoya atklyınca doğru Çer ot toplamağa koyuldular. Şoför de çı- decke~Jerın tem!nat ve teklıflna~elı-ır!.le 

Şebekemiz üzerinde işliyen yolcu ve muhtelit trenlerin vakti 

hareketleri 15 Ey Jul 931 tarihinden itibaren değiştirilecektir: 
Mezkur tarihten itibaren yolcu ve muhtelit trenlerin hareket ve 

muvasalat saatleri aşağıda gösterilmiştir. 
Fazla m=lliimat almak istiyenlerin istasyonlara müracaatlan 

.y 'tt'k s· "k' .y. . h va tı muayyenınde mezkur zrnır rnus-mıge gı 1 
• ıvasın ı ı Çernngı meş- kardığı ceketi ile şapkasını hır a- tahkem mevk' t 

1 
komisyonuna 

ilan olunur. (2371) Umumi idare 
Anadolu sür'at Muhtelit h d • 1• t'ği . . . ı sa ın a nıa 

ur ur· Jat gibi bükerek dış as ı nın ıçıne müracaatları. (276) _ (2246) 
Soğuk Çermik, ~rcak Çermik .. Sı- yerleştirmeğe başladı. Çabuk yolan "' * • 

cak Çermik Yıldızeli istikametinde- yolcunun getirdiği otları da yine dış 240 hayvan satın alınacaktır. Ka· 
dir. Ye Sivastan 3i'i kilometre uzakta· lastik içine güzelce istife başladı. palı zarf usulile 6 _ 10 - 931 de saat 
d ı r. Soğuk Çermik ise ıs kilometre- Ne kadar ot getirdilerse, hepsini dış 15 te ihale edilecektir. Taliplerin ~art 
dir. lastiğin içine yerleştirdi .. jantı üzerine namesini görmek üzere her gün Anka-

Haydarpaşa 
Ankara 

Ankara 

Haydarpaşa 
Ankara 

,. 

H. (her gün) 
M. 
H. 
M. 
H. (her gün) 
M. 

treni tren 

18,05 21,45 
10,04 17,52 

18,30 11,08 
10,05 07,00 

11,14 Çermikler, bu mevsimde kamilen koydu.. Orasın~. sı~tı, . b.urasını sıkış.. rada merkez Sa. Al. Ko. nuna müraca
Si\"aslılarla doludur. Yaz oldu mu, tırdı b:r ~e ne .. goreJ~m, ıçı ot dol.du~·uı- atları ve miinakasaya iştirak için de 
her Sivaslı ~adırını. karyolasrnr. yata-! ~uş ]astık oyl~ b~r hale geld~ kı, f. muayyen vakitte teminat ve teklif mek 
ğmı yorganını alıyor. doğruca Çermi çınde hava olany lastıkten farkedılmez .. tuplarile mezkur komisyona müracaat 
ğ'<! .... Bütün yaz orada geçiyol'. Ben sı Hemen tekerlege takıldı yola lrnyuJ- Jarı ilan olunur. (Ug) _ 1482 
c:ık Çermiği görmedim, fakat ~oğuk duk, onunla Kayseriye kadar geldik.. * * * 

Kayseri 

Kayseri 

Sivas 
H. (Cumartesi, Salı, Perşembe) 
M. 

23,18 
23,46 
08,04 
20,10 
04,29 Çermik de ho~uma gitmedi. Bir dere içimden, Kolordu hayvanatı için arpa, kuru 

ir, i. iki tane yıkılmak iizere bulunan - Kayserililer yeni bh rökor daha ot kapalı zarfla münakasaya konul
bin:ı .. etrafı ~:!drrlarla örtülmü~. Bel kazandılar, artık iç Hi.stikler için Av- mu~tur. İhaleleri 29 - 9 - 931 .. s~h 
ki yüzden fazln çadrr var. Harap bina- rupaya paramız gitmiyecek, dedi•m.. k~ıu ot. 30 - 9 - 931 şarç~mh~a gund·e· 
1 b. i ı ot ı '"b"' .. d ç "k . T ı •t lif"' t n saat on beşte Af .. ·on f{aı a ısarın .1-
ann. ır s e • o. uru e .ermı tır. a ·a ı.r. um az ki askeri satın alm~ konıisyonunda ya-

Sivas 

Kayseri 

Kayseri 

Ankara 

H. (Cuma, Pazar, 
M. 
H. (her gün} 
M. 

\.aışamba) 

04,58 
17,22 

Toros sür'at Muhtelit 

treni tren Ç·t?.rmıl; ~ka~. ıl~.k .. bu: sudur. Ilu su, •• • • •• •• ptlacaktır. Taliplerin şart~ame al-
hıı ;atı ııe ortuıu bır h~v?za akıtı~- Dun ızmırde buyuk m~k ve münakasaya girmek uz~re ıe.. 
mak.adır. Havuzun genışlıği tahnn- m!nat ve teklifnamelerile mezkur ho-
nen beş metre en, beş metre boyunda- merasim yapıldı mısyona müracaatı~rı. (2G7) - 2137 
dır. Havuzun etrafına soyunulacak ? * ... * . . .. 

Haydarpafa 
Adana 

Adana 

H.(Cumartesi,Pa zart esi, Çarşamba )15,30her glin09,00 
M. 20,45 20,11 
H.(Cumartcsi,Pazartesi,Perşembe)06,00ber güo 07,20 

Yerl"r va ılm ı ;;:tır B . ·d . w hastamonudaki kıtaat ıhtıyacr ıçın 
• : • '_ P , ·, • u cıvaı a .ı .g-nç [Üst taıalı 1 inci ııay.fad al ikinci nevi un kapalı zarfla münakasa-

Haydarpaşa 
Fevzipaşa 

Malatya 

Malatya 

Fevzipaşa 

M. 12,52 19,25 

n:ımı\e hır şey <!e yoktur. Çadırların Tes'it rnerasi '\::.hahlı•yin, öğleden ya konulmuştur. lha]esi 28 eylül 931 
raz1.n altı ayın~a buraya kurulmasın- ç:onra Ye gece olmak üzere Ur safha- pazartesi günü Ifastanıonuda askeri 
cl a!u sebep ve h ıkmet de budur .. Sivas- d 1, t t b' tt . v d ' l satrn alma komisyonunda yapılacaktır. 

H. ( Cuma, Pazartesi Çarşamba ) 02,50 
M l~W 

a pe"' mu ~ aıı ır su e ~ ıcra e ı · T ı· 1 · k .. k lılar altı ay burada, bu haxuzda her . . . • 1 
• • a ıp ~rın şartname alına ve mu~a a 

H. ( Cuma, Pazar, Çarşamba) 11,30 
nmor OO " 

iin her saat ,.e her dakil· ·ıl ı mıştır. • saya gırmek iizere teırıfnat \'e teklıfna-f d •.1 ' ı.a Y c.anm:'l'.c Sabahl<!yin saat s~l .. ızde, dokuz s~ melerile Rastamonuda mezkur konıis- J 1 
a " .. n.r.. ne nel ordu 1zm1re girerken Jfalkapı- yona müracaatları. (274) - (2207) Mahkeme ve icra IUlnları 

:Sl\astan gelen çadırlara buralıtrcb. l'!lt civarında \•edi~ı ;;ı•hitlcr :ı~1ı1ına * * * 
kurulaca!. yer kalmamı~ olmalı ki hir·ı r• .ı.7edil .:nlş buluna·1, ~abideye gidile- Ederemit Ye ch·arındaki kıtaat .~ar ~ Jstanbul dördiincü icr.a memurlu-

M. 

çokları da aşağı yamaçlara ve dere rek şehitlerin kabirleri ziyaret edilmi~ vanatı için arpa kanalı zarfla muna- gundan: 
i.izerindeki düzlüklere çadır kurnıuş-ı,·e bir celenk vazedilmi ~tir. • ka!-laya. konmuştur. İhalesi :"ı-10-;93L Beyoğlu Teşvikiyede birinci kara-
]ardrr. Gittiğimiz gün cuma olduğu 1 · • t· 1 1 . ..ı S·.:; . b t f pazartesi g-ünii saat 1:5 te Edremıtte kol s<>kağında 88 - 112 numaralı ha-

,ıse a e >esııı•.ien , ,ınıı ey ara m as'ce .• t k · d· yapı- . 'k ı . "k t ·"h fr 'n. sehirde iş sahihi olan erkekle;· , . . ~ . . . , n s arn alma . omısyonun a . - nede mukım ı en e ye"m ı ame g-.l ı 
• • . . . . ı d• n bır nutuk ır.ı.. edılmı:; ı:e bu nut- lacaktır. Taliplerın şartname almak merhul olan Adil beye: 
c :? orada ıdı. Hep çadır sahıplerı u:r.unj~'' süvaı·i lut'ası kıınıandanı hrafrn- ve ın:in:ı.l · aı;: va girmek iizere teminat ~ 
('ntarilerile çadırlar arasında rfola- dan mukabelede bulunulmu.'?tur: nu.lve teklif~;lr:;1·erile Edre~itte m.ezktir Murisin~z Sülde?·Jmhan pad5~nın. ·tllko-

1 B . t· k kl .. v "t t· · .. tl (?90) ,.,.~c.;-) doı; zevcesı l\lag ı anım an ı~ ı · fl)'Or ar.. ırçcl'\ er e er, so~u nu müteakip Semi11a Sfüeyya hanım 1..omısyona mura~aa aı-ı. ~· ._ ...... ı 1 d'ğ' oı»~o ıı·ı·aya mukabil ve-
1 1 .. • • * "' raz ey e ı ı ~).) -,rıntı arından topladıkJarı çopuer tarafından okunan mersivc .,.öz yasla- . f f ·ağ eyJediği 'l'eşviıldyede birin i 
le ateş yakmağa n aksamlı!• ne- ·ı d' 1 . t'. • .. :. .. Çatalca miistahke.m :Mv. ihtıyacı ~en ekı 1 k y nda atik 88 cedit 
. . . . . : . rı e ın enmış ıı. ıçrn alınacak ~ığır etme kao :ılı zarf- cı kara o so agı ' . ' 1 rnlelerınl al~bılmek ıçın şış ve pırzo- 1 Saat onda Kadifekaleden bir topa- la tel.lif edilen fiatlar haddi itidalde 112 numa.r~h maa bahçe bır ha~ han~ 

la kı7.artmaga uğraşıyorlardr. Biz tıJmrş ve evelce geluek mevki almış ~öriilmadiğinden ].! - 9 - 9~1 pazar- ile bahçenın muayy;n , m.ahalhndek.~ 
ete, çadırsrz bir nrde mevki almrş, ll bulunan su"'varı' kıt'aları ta.rafından fesi e;iiııü ~a<ıt 11 te Fındıklada 3. K. i~bu mahalde oflant'l e~n .m1ık~abnl nıu l 

• ·· · O S • .-· ·ı hin ve a ı e varıs en u unaon r1fün olmıyan, muhendıs, eczacı, kışla hükum~t ve Kadifekalede me- ·k~ta. Al. _Kom: da pazarlrık~a a~ma- şadıulnıte~anım ve Abdullah beyfo tara-
dt'kt hi · t ı t k Ak l ' . · . . ca ır. Talıulerın şartnamesıni T\om. A a e • .. . . ' • 

or r ara}a op anmış ı • rasimi mahsusa ıle -sancak çekılmıştır. da görmeJ,,ri ve ihale sı.atinden evci fınızdan aynen ~.ebeyyu~ edılmıt: olup 
~am g-eç vakte kadar orada oturduk, I Mızı•ka br taraftan sancak marşı ça- teminatlarile Kom. da hazır bulunma- alacaklı mezbu~e Magdı} hanı~ın .. ve-
Ye gec~ Çermiğe girdik Herkes gibi 1 k h Ik b"' "k b' k 1 ki lan ('>8~) ('J3S'>) tatile mahallesmden '·erılen ılmuha-
hiz de kandık .• ar e~, a. uyu ır coş un u . a . .. , - --.,,· .J"' • berce tahakkuk eden üç Yeresedcn Bo-

• Y1 • ı;ıancagı selamlamış ve alkrşlanır:;1trr. n . . d Eftim efendilerle Vasilil.i ha-
"' * • Sancak çekme merasimi yapılırken I · . ~~~~~akı k!taııt ~ay"anatı ihtn·acr n~~ olup bunlardan Yasiliki bu bap-

~~n cumarte~i g~nü ~ren olduğu. tayyareler şehir üzerine uçuşmağa baş· ~~ı;~le.~ü~a·ka~~1~/~~~u~~pa!ı zarfh~: taki alacağını B-eyoğlu birinci noter
nu bıl'.yo~d?,m. Megu kı tren ta pa- lamış, lokomotifler fabrikalar l" lesi 3 - ıo'- 9:n cuma .t~.u;: . ..... ~ Jiğinin .11~19 - ~o..ı numarah ağus~os 
zarte"ı günu varmış. Rivasta daha ' ' 1 

• 1 .eo::ı "'.unıı 928 tarıhlı senedıle Ilodos efendıye 
üc g1ln kaln ak . . 1 d' K manda bulunan vapurJar düdükleri- at b te ya?ı~acaktır. ~alıplerın şart t lik etmiş olmakla bu kere bu varb 
~rive gidec:k ış~~e;aekmı·neezvaı.rdı :Yo·jle ve bilumum <>tomobiJier de korna çal l anlame k~ure.tını Bınııd·:andaaklı fılrka s~Jt~ ı::~en yalnız Bodos efendi 11.endi 

· • ~ · k t'l b . 1• • . ma omısvonu • nıa arr ve 11.~- 1 t \ ' ·ı·k· h" . d f 'o'rün Yanında Yer buld K . ma sure ı e u sevınç ı merasıme ış- l"v" "al·t· u ....... veninde (t .. t ''e namına esa e en ası ı ı ıssesıne e . . um, ayserı t' k . 1 . "' -= • 1. ı m ... emın,1 k . 
•e do~ru yollandrk sı·,·as ·ı K ·l ıra etmış erdır. Sancak meras;min teklifnam.aJrriJı- hi rli'<te~ ı' !'ltiı·al· etmek tentlilten alaca lr srfatıle mezkur gavri 

' ,, • .. · . ı e R\serı d • ' · . ' ·, 1. •• b 1 h" · • · 
· ı9- kı"lom"'tr ... den ib tt' · n 1 en sonı•a süvari kıaatt Yalılara üzere mozkıiJ' k()m·syona nıu"'raca atla- menkulun u surete ıssesıne musıı) :ırası .J "" " are ı. u • . · ,· a "f f · 

1 h k t ·1 . ~. . ı doğru hareket et.mis ve Karantin::ı ve n. (2!l86) mıktarr ıçm m a ma<;;aı ı ve aıı e µa-

ı:.tJil 23, f . 

1 ZAYILER 

istiklal lisesi yedinci sınıftan 

aldığım tastiknameyi zayi ettim. 

Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 

hükmü yoktur. (1648) 
Edirneliapı Kesme Kuyu caddesi 

:\o. 2 Si.ileyman Fethi 

Konferans 
Darttlfüııun 

netinden: 
ema-

Tatil münasebetile Darülfünun 

ilahiyat F aküJtesi müderrisleri 

tarafından verilmesi mukarrer 

konferanslardan ikincisi müder- · 

ris Orhan Sadettin bey tarafından 
Eylülün 1 O uncu yarınki perıem
be günü verilecektir. Konferan

sın mevzuu "Aristodan sonraki 

ahlak nazariyesi 11 dir. Bu kon· 

feranslar umuma mahsus olup 

ilahiyat Fakültesi dershanesinde 
yolda, er es ren e gıtmegı tercıh R .,. d. ., . . . · _ . . -. --=-= =-- ra ·a ,·eçrilmesi talebile her ti<: borç-
tf "i için fazla otomobil islemiyordu ' e:.a ıyede aı;:;kerlenmıze sıgara H! buhan mehdemden hareket ederek ~ .. d ··ı ""d . 1 . h· 

e ıg .~ . . . şerbet ikram edilmiştir. jTilkilik - Arasf'l - }{ . lu)a gon eıı en <> eme emır en mu a ---------------
Bu seyahatte yolda buvıik hır sı-ı r 1 h"k· . • emeraltı 'e tıpları olan Abdullah l>eyle Adalet h<l ıstanbul detterdarhAından: 

clrdim ~ksi gibi her korktu! \ı~. a. ve u umet~. s~ncak ~el'.ılnıe ; hiikumet caddesini takiben kısla önüne nıma tc:bliğ edilmiş olup namınıza mu 

saat 17 dedir. (2183) 

lontı ge , b ' • d ' r·· merasımınden evel hukumet daıresi- gelmi.,tir. Ao;;;kcri krtaattan n· l·ıacl:ı. n ltarrer olan edem~ emrine mübasirinin Kiralık dükkan: Numara 496, y ~eve en ugrrvor um. Şu şo or· · k dk' th ·.... . • , . ' · w· . B 
gum ~ ;ı • • • • ·t k h d . h nın arşısm a ı 1'.aa ane tneydaııın- teşekkulun \'e hınlerce halkı istirn'• rv<!rdl~ı musacldal, meşruatta halen ıka Bağdat caddesi, ostancı, şera· 
lfrden çektıgım war 

1 
y a ~ız ve esap l da Asım bey gayet veciz bir nutuk irat ettiği munzzam zafer 'lla n ',,.eeit metgiıhmızrn meçhuliveti bilrlirilıni~ iti dahilınde bir sene müddetle 

sızdı. Fakat ugradıgım ybır muamele,1 etmiş ve talebeden Sabiha hanım da resmi iki bucuk saatten• r' y;nın ... ,,. .: _ oldu.~·un~an ih~n ta.rihinden. itilnrcn 
f .. ıere olan itimat.:ıızlıgımr, kızgını 9 eyJüle dair bir siir okumuştur 1 t"' R 1• . 9~ . az ~ suı m_u~ 2:> gun çınde hıssenız ve musıp borcun 1 kiraya verilecektir. Aylık kirası şo or . .. ... · ur. u a a~ın ıı :'\'aşın·la ıken sıla· b' k f · .1 1 K 1 k k w b' hafiflet~ıH Şofor Kayseri- s t b kt· C H F . . . .. .. : . . tamaımına veya ıı· · ısmma ve aıze ua 4 liradır ira ama a"ı arttır· lıgrmı ıraz it t ld k ... aa on u.çu a · · · mef'1cezın hıle bılfııl mucadeleı tnılliyeye istırak ·r bir guna itirazınız VH'a ya hizzatl · T 

1i idi. Sivas.tan beş a '.sa~- ?JTı. 1 ·ıde merasimi tebrikiye icra edilroiş n ledip yüz beş ya~ında verat etmis bu· ~·eya bir vekili kanu~i ~ö~derere!i der- ma, 30·9 931 çarşamba gunu 
ta:l sonra. hır an oldu k5ı. 

1f~ı-.tı·kı patla- hu merasimden sonra tebrik için bele ı1 lunan KaYaklıdereli Mehmet Ef.' nin m-eyanınız ve işbu miiddetin hitamın- saat l 5 te Defterdarlıkta. (M. 
ld w anlaşıldı. '>o or 1 e mua- di ... ·eve 'd"J · t' · · 4· .. · · d d · b b · n mış o ugu • •W. • ., • gı ı mış ır. büyütülmiiş resmını taşrYan, on altın dan ·> gun ıçın e e ı~ u orcunuzu . 4 )·(2,,' l 9) tl dılar ve lastıgı tamır ~f'"t k'b l . · d' · b' t" t · e ·i dahı , ·ini derha a a . . .. • u ea ı en zmncle mevcut cemiyet er timsali kışla önünden gecerken a- te ıyesıne ır sure ı es~ıy .> ' · ı 

· · kardılar. Bır de ne go- Ye ·· 1 . .. · · 1 • ~ • göstermediö-iniz takdirde ılan tarıhı .......................................................... " için ıçınden c;ı f mue$ese eı mıtnıt>.:;sıllerı ve hele. lay tevakkuf etmı!;i ve sabık maarıf e· "' · .. J ta b .. .. .. . w 
I' ıastik e\·ve\ce patlamış,. n~- diye heyeti tarafından ordu ve hiiku.I : . Mif'lt hev g-ayet her;;. b' ııtuk mebde olma~ üzere ~lt.mış gun ~onra s n ul ııçuncu .·cra m.emurlııgım· 

re ım, · lastik vedı sekıı t . . . . mını ' , · ı,., ır n da icrai takıbata salahıyet gelmıı:; bu- dan: 
kedilinciye kadar ıç B .:h'm bir me e arzı tebrıkat edılmıştir. Bu su- irat etmiştir. C. H. l<'ırlrn.sının b!nler lunacağı ödeme emri tebliği malrnmı- B' 

1 
t . . . ·r . . h 

Imış u mu 
1 

retle tes'it meraı;;im" · ·ık fh b' d f k · · . b ır >orcun emını ısh ası ıçın nıa • 
parçaya ayrı .. . . . . . ının ı - sa nsı ı- ce efra ı ve ır n ısmını taşıyan ar- na kaim olmak üzere 931 - 3;~7 d,mya cuz ve para .. ·a ce . ·ı - · . ukaner 

d w•ıd· tırılmıştır kl lt d .. 1 ı t' ·1· t b? ' w .J \rı mesı m şey egı ı. . • . akarlar me!"e.' . •. . . . ra · an a ın a ve on erinde 1eye ı numarasile tarafınıza ı anen e ıg o- ıı 1-2 beygir kuvvetinde 116 mit 3:> 
_Yedek bır ]astık t Ş r' :. Merasımın ıkıncı safhası olan nfer a idare reis i Hacim hey olduğu h::ı.lde. lunur. (16:S:3) amperlik dört kutuplu hir adet komple 

le tamam oJur .. diyordum. 
0 

ore soy· layı öğleden sonra saat U te R:ı<life- lzmi;de ilk defa Ye yaya olaral< hu - . elektrik dinamosu 16 e)lüJ !);n çarşam-
tedim: ka]eden atrlan hir topla haşlamt~tn'. alayın miihi·nı bir kıı:mını teşkil et- ra kadar devam edece~<tır. Gayet mu- b'.1 giinü saat ondan on Lıire kadal' i~in 

_Haydi, öyle elleriniz böğrünü_z. Bu al~y~ kıtaatı a~keriye. hminl.- miş!ercli. Alay T{ordondan ~eeel'ken azzam bir fener alayı yapılacaktır. cı arttır~a ~uretil~ E.' iip~e ~~:~.h:mye 
d e duruvorsunuz. çabuk yedek las me,·cut hılumum cemı~·etler \'e mÜp.;;. limanda bulunan vapul"lar diidülc çal· Halkın sabahlara kadar eğl-enmeı;ıini te de Altm)ıi<\ız. m~nsu~.ı~ fahı ıhk.ı1s1r.ndda en ~ ? ı b' 1 h lk · t' k · . . . . . . .. 

1 
. satılacaktır. 1 alıplerının ma a ın e tiğinizi alıp taksanıza... sese er, ın erce a ış ıra· etrnı,.t•r. mışlardır. mın ıc;ın yer yeı musamere er tertıp e- bulunacak memın·nna miiracaatlan 

_ Yedek lastiğimiz yoksa, ne edek, Günün şerefine Hiyili bir şekilde tntip Alayın liçiincü safhası gece saatse dilmi~tir ilfrn ot~ıııur. (16:il) 
be) im? edilen alay Basmane karşısrnda Gnzfı kizden itibaren başlryacak ve sabahla-
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==_J Qillette \_ SEYRiSEF AiN 
Robert Kolec 

\Ierkez accotası: Galata köprü başı B. 2362 
Makinelerine tatbik ve İngilte- ~ Şube A. Sirkeci Mühürdar zade ban 2. 2740 

rede imal edilen \ ii---T-R_A_B_Z_O_N--P--0-S_T_A_S_I_,... 

Kolec, Mühendis kısımları 
15 Eylülde kayıt kapanacak 

'\.._~====== 19 Eylülde derslere başlanacaklar. 

M D L § (CUMHURiYET)lOEylül per-

'" em e UXe\_ şembe 11 de. Maden Meslek Mekteb 
Müdüriyef nden: MIEM 

Yeni hraş bıçaklarını MERSiN POSTASI 
kullanınız ( iNE BOLU) 11 Eylül cu-

ma 10 da Galata rıhtımın
ı O adetlik paketi 100 kuruş 

dan kalkarlar. 5 adetlik paketi 50 kuruş 

Jııııııııııırnıııııııııı ıı ııııııııııııııııııııı ıı ııııııııııntıııı ıııııııımıııııııııııııııııımııı ııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııurıınııııım ııı~ 

lstanbul belediyesi karaağaç 
müessesatından: 

Sütlücede Karaağaç Müessesatmda yapılan et satış salonu 
demir bölmelerile hattıhavais i kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. Keşif bedeli 22823 liradır. Vukubulan teklifler 
haddi kifayede görüldüğü takdirde 20 eylül 931 pazar günü 
saat onbeşte meclisi idarede ihalesine karar verilecektir. Müna
kasaya iştirak etmek arzusunda bulunanlar münakasa sartname
sile planlarını beş lira mukabilinde müesseseden alabilirler. (1845) 

J fstanbul Belediyesi ilanları 

) Semti Teminatı 
Lira 

Üsküdarda Atlamataşında demirciler sokağında 71 No. h 
dükkan. 9 

19 odadan ibaret Valdeiatik medresesi 14 
1 O odadan ibaret Divanyolunda Köprülü Mehmetpaşa med-

resesı. 29 
~apalıçarııda Bedesten kapısında 12 No. lu dükkan 3 
Üsküdarda Atlamataşında Demirciler sokağında 73 No. fı 

dükkan 9 
Veznecilerde tramvay caddesinde Kuyucu Muratpaşa med-

resesi. 33 

Yukarıda yazılı mahaller bir seneden üç seneye kadar kira
ya veırilmek için ayrı ayrı açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin 
şartnameyi görmek için hergün levazım müdürlüğüne müzayedeye 
girmek için bankadan a!acakları iıizalarında muharrer teminat 
makbuzlarile beraber ihale günü olan 21-9-931 pazartesi günü 
.saat 15 e kadar encümeni daimiye müracaatları. (2121) 

• • • 
Mübayaasına lüzum görülen 750 paket müzekkerelik kağıt, 

800 eserı cedit, 750 adi çizgili, '1.00 murabba çizgili, 250 tezke
relik, 5000 adet sünger kağıdı, 2500 kopya kağıdı, 750 İngiliz 
mektupl~k zarf, 5000 tezkerelik zarf, 18500 tabriratlık zarf,35000 
adi mektupluk zarf, 400 büyük astarlı zarf, 500 küçük astarlı 
zarf, 250 büyük kaba zarf, 250 küçük kaba zarf, 3500 adi kur
şun kalemi, 500 Faber kurşun kalemi, 1000 renkli kalem, 1000 
Şişe mürekkep, 250 şişe kırmızı mürekkep, 300 şişe ıstampa 
mürekkebi, 75 kutu kalem ucu, 75 kutu ,an kalem ucu, 
yedi yüz elli kutu çivi raptiye, beş yüz kutu iğne, 100 
kutu resim çivisi, 1000 adet kalem sapı, 750 adet mühür 
mumu, 600 lastik, 20 okka zamk. 225G adet telli dosya, 100 adet 
tampon, 250 büyük bloknot, 750 küçük bloknot, 100 ıstampa, 
25 adet Remington makine şeridi, 25 adet kontinantal makina 
feridi, 175 adler makine şeridi kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. Taliplerin sartaame almak için her gün levazım müdür
lüğüne müracaatları, münakasaya girmek için bankadan alınacak 
374 liralık teminat makbuzu veya kefalet mektubu ile şartname, 
teklif mektubunu ve ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesika
yı mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 10-9-931 perşembe 
günü saat 15 e kadar Encümeni daimiye vermeleri. (1835) 

il- !lfo !lfo 

Üsküdarda Mihrimah medresesi kiraya verilmek için açık 
müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için her 
gün levazım mtıdürlüğüne müzayedeye girmek için bankadan 
alacakları 30 liralık teminat makbuzu veya kefalet mektubu ile 
beraber ihale günü olan 10-9-931 perşembe günü saat 15 e 
kadar Encümeni daimiye müracaatları. (1829) 

lf. • 

Posta gemilerimizin naklet
tiği hayvanat gübresi müza
yede ile satılacaktır. ihalesi 
14-9-931 saat 16,30 teminat 
% 10 dur. (2305) 

• çw 

Jf lKf nci UHPU~lff RI 
idaresinden: 

~af~a çarşam ha günleri 

Karadeniz barona hareket tttirilen va-
purlarımııdan mıa.da 

Fazla olarak 
ayrıca her 15 günde bir 

e 

cumartesi günleri 
Jstanbuldan harekede 

HQPE've kadar bir sefer da
ha yapılacaktır. 

~bu seferleri 

Leyli ve meccani ve tahsil müddeti iki seneden ibaret olan 
mektebimize bila imtihan birkaç orta mektep mezunu daha 
alınacağından taliplerin 1 Teşrini evvele kadar vesika larını 
Zonguldakta Mektep müdüriyetine gönd'!rmeleri iJan olunur. <2262) 

Afyon nafia başmü
hendisliğinden: 

Afyon-Konya ve Afyon·Emirdağı yollarında muhtelif mahal• 
Jerde yapılacak 6376 lira bedeli keşifli 10 adet beton arme 
menfez inşaatı 13-9-931 pazar günü saat on beite ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usulile münakasaya konuldu. 

1 - Ehliyet vesikası almak ve kaydettirmek için münakasa 
şerait umumiyesinin linci ve 2inci maddelerinde yazıh vesaikin mü11a 
kasa gününden laakal 8 gün evvel vilayet başmühendisliğine tevd· 

2 - Münakasa tafsilatile şartnameler sureti musaddakalarının 
vilayet nafıa başmühendisliğinden alınabileceği. 

3 - Münakasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale kanunile 
şartnameler ve teferruatı dairesinde hazırlryacakları teklif mek
tuplarım 13-9-931 tarihinde saat 15 ten evvel vilayet encümen 
riyasetine vermeleri. 

4 - Müteahhidin fen memuru İf hususunda müteahhit dere"' 
cesinde mes'ul olacağmdan mukavelenameye mateahhitle bera"' VATAN Vapuru ber imza etmesi lazımgeldiği ilin olunur. (2240) 

yapacak ve ilk sefer lzmir Ziraat Mektebi Müdüriyetinden 
19 eylül cumartesi K k b l . . 

gününden başlıyacakbr. ayıt ve a u şeraıtı 
Fazla tafsilAt için Sirkecide Yelkenci 1- Mektebe orta mektep mezunları bila müsabaka ahoır. Ta· 

flanında Acentalığına müracaat. 
Telefon 2I5I5 tipler mektebe alınacak miktan tecavüz ettiği takdirde müsaba-

::====::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

;i RLEMDAR VAPURLAR/ ii 
1119 ı. 

:: Karadeniz Postası i= 
~ ~ 

~i Millef 1~a1E~lliı i~ .. .. 
~~ Cumartesi ~~ .. .. .. :· 
!S günü akşamı saat 18 de Sir- ;i 
g keci rıhtımından hareketle ii 
~~ [ Zonguldak, İnebolu, Ayan- I~ 
ii cık, Samsun, Ordu, Gire- e; .. -.. 1 b R· M · r :: sun, ra zoo, tze, apavrı :i 
~! ve Hopa ] ya azimet aynı is- i~ 
.. l Ü ı. :: kelelerle Göre e ve nyeye de :: 
:: ... d . !: :: ugrıyarak av et edecektır. :: 
iS Müracaat mahalli: lstanbu ·~ 
U Meymenet bam Alemdar 2a- ·:·i: 

i~ deler T elefoo: Is. 1154 •• 
::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::: 
••••••••••• ••••••••• , L) •kt ~=··················· :::::::::::~:::::::: ueşı aş ~iiiii555i5!:5!iiiii .... y .... 
~m Dikiş urdu ~m 
fü5 E:I işleri sergisi l 2 Eylülde açılı- !fü 
:m yor. Dühuliye serbesttir. ifü 
ifü Talebe kaydına da başlandı sm .... . ... 
.••••••.•.•• , Ak ti 62 c·····-····· :::::::::::: are er :::::::::::: ............. . ........... . 
~Aranıyor~ 

Evlerde elektrik cihazları sat
mak için, komisyonla çalışacak 

muktedir tellallara ihtiyaç 
vardır. 

kaya tabi tutulur. 
2- Mektep leyli ve meccanidir. Birinci maddedeki evsaftan 

başka mektebe girmek istiyen efendiler aşağıdaki şartlan da ha• 
iz olması lazımdır. 

A: Türkiye tabasından olmak: -
B: Sinni 19 dan yukarı olmamak. 
C: Vücudu ziraate mütehammil olmak. 
D: Sari hastalıklardan salim olduğunu, musadda'k tabip raporile 

tevsik etmek. 
E: Aşı şahadetnamesi ve hüsnühal mazbatasını haiz olmak. 
3 - Bizzat ziraatle iştigal eden çift ve arazi sahibi evladı 

olduğunu te•sik edenler tercih olunur. 
4 - Kayıt ve kabul zamanı teşrinievvel bidayetine kadardır. 

Taliplerin ya doğruca veya ziraat müdürü ve memurları ve ma
halli mülkiye memurları vasıtasile mektep müdüriyetine üçer 
kıt'a fotoğraf ve vesaikile ba istida müracaat etmeleri, Jizımdır. 

5 - Mektebe kabul edilen efendiler kayıtlarım müteakip 
tahsillerini terkettikleri mezun olduktan sonra hükumetin lüzuı:D 
gösterdiğinde üç sene mecburi hizmeti kabul etmedikleri tak· 
tirde kendilerine yapılan masarifi nizamı faizle tediye edecekle· 
rine dair "Noterlikten,, musaddak kefaletname vereceklerdir. 

Bu kefaletname sureti izmir Bornovada mektep müdüriyetinden 
ve lstanbul ziraat müdüriyetinden ita olunur. (1985) 

Maarif vekaletinden: 
Balıkesirde inşa edilmekte olan muallim mektebinin idare, 

laboratuvar ve dershanelerine ait mobilyalarmm imali ve Balıke
sire sevk ile mahatıi mabsuslarına vaz ve montajı 7-9-931 tarihin

den 7 - 10 - 931 tarihine kadar bir ay müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya konmuştur. 

Fatih yangın yerinde Saraçdoğan mahallesinin Yeniçeşme Beyoğlu Tür.el meydanında Metro Ha· Taliplarin ilan tarihinden itibaren on beş gün zarfında asgari 
sokağında iki oda bir mutbah ve sairei müş~emil 8-12 numaralı nında 1 inci katta tesisatı elekcrikiye on bin liralık mobilya sipariti kabul edip hüsnü suretle imal ve 

Türk Anonim Şirketine (SA TIE) sa-
hane bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek irin açık teslim etmiş olduklarına dair vesaik ve fabrikalarının bulunduö-U 

T ~at 8 1-2 dan 9 ı. -2 a. kadar müracaat ~ a 
müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için her ~'111111-----•edılmcsı ----11111' yeri ve ihtiva ettiği makinalarla sair bütün tertibatını gösterit 
gün levazım müdürlüğüne müzayedeye girmek için bankadan V Jl K ıı T evrakla vekalet inşaat dairesine müracaat ettikleri takdirde resiOJ, 

--a-la_c_a_k_~_r_ı _9-lı_ra_l_~_t_e_m_~_a_t_m_a_k_b_u_z_ile_b_e_r_a_b-er_ı_·h_a_~ __ g_ü_n_ü_o_l_a_n_ \~ __ u··?leaU·r ·gkb_nn~~ş!oaı·uln?Or }a~l~ ~~~•~m~wcl~=ewre~ri~ ~~il«~~iliL Onb~ 10-9-931 perşembe günü saat on beşe kadar encümeni daimiye " günden sonra vaki müracaatlar kabul edilmiyecektir. 
müracaatları. (1837) ihale Maarif vekaletinde toplanan inşaat komisyonu tarafından 

yapılacağından müteahh'tler ihale günü olan 7 Teşrini evel 931 

Yu .. ksek Mu·· hendı· s mektebı· ·~ veriyoruz Çarşamba saat 15 te teklif mektuplarım mezkur komisyon riya-
Yazıhanemde çalışmak üzere az t•ok t' d' l'd' 1 ( 2378) 

daktilodan anlar 17 . ıs yaşla.rııiıla se ıne tev ı etme ı ır er. ./ 

kaydu.. kabul muamelesı· ~~~.:~~~İ):~~~ü~a~~~r~ey(ı~iı) bır ha- Beşiktaş Akareti Vakfiye idaresindetl 
Galatada Fermeneci/er Sarafilis B 'k Ak 1 d 42 N lı h 3 26 N lı 
han No. 20. Swıt dokuzdan 11 e ka- e'ı taşta aret er e o. ane sen ~ ve o. 

15 Agustos 931 tarihinden itibaren başlanılacak olan Yüksek dar miiraoaat. hane bir sene müddetle bilmüzayede icar eoilecektir. işbu 
Mühendis mektebi kaydü kabul muamelesine Dolmabahçe civa- Ortak arıyorum Eylülün üçüncü gününden itibaren 20 gün müddetle müzayedeye 
rında Gümüşsuyundaki mektep binası dahilinde her gün sabah 4000 lira sermayem var, manifatura- konulmuştur. Talip olanların ve daha ziyade malumat almak 
saat 10 dan akşam 17 ye kadar olmak üzere 24 Eylfıl 931 cıyım. Ayni meslekten lstanbul piyasa istiyenlerin Eylülün 26 ıncı cumartesi günü saat 13 e kadat 
akşamına kadar devam edilecektir. Arzu edenler bu husustaki sını tanıyan sermayeli bir ortak anyo- mahalli mezkiirda 54 No. da mütevelli kaymakamlığma ve saat 
ıeraiti bizzat mektepten alabilecekleri gibi posta ile de istiyebi- rurn. lst P.K. 46 V. B. adresirıe yazılmasL 16 ya kadar lstanbl!l Evkaf müdüriyetinde idare encümenine 
lirler. (1631) lllmm lfillllll~ müracaat etmeleri (2156) 


