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T eşvikiye. yangını münasebetile 

Müddei umumiliğin Ter 
kos aleyhin e takibatı 

Türk - Yunan 
dostluğu 

Hariciye vekilimiz 
dlyoı- ki: 

Telefon: (idare) 2."370 - (Yazı işleri) 2.4371 Sayısı 5 Kuruı 

Hücumbotlarımızdan birisi 

dün denize indirildi 
• 

Dttn gene susuzluk yilzünden bir ka~ eır sun gelecek ki iki hUkO· 
ır met arasındaki hudutlar 

ailenin eanı yandı ıııvedlhnlş oıacakbr 
yapıldığı söylenilmektedir Atina, 12 (Hususi) - Dün gece 

Evrak müddeiumumilikten tahkika Yunan başvekili M. Venizelos Cenev-
1ın daha ziyade derinleştirl1mesi için re~en hareket eylemiştir. Salı günü 
müstantikliğe gönderilmiştr. Atmaya vasıl olacaktır. İstasyonda 

H h kendisini teşyi edenler arasında Türki 
Or Orda beş ev' ye Hariciye vekili T Rüştü bey de bu-

ilÇ dilkkAn yandı lunuyordu. T, Rü~ü beY Cenevreden 
Evelki akşam sabaha karşı saat salı günü hareket edecek iken Yunan 

2,40 ta Aksarayda bir yangın çıkmış, - Bulgar itilafına yardım etmek için 
beş ev ve üç dükkb yanmıştır. h~re~.etinl ~hir etmişti. Dün Tevfik 

Ateş Horhor caddesinde kömürcü Riiştu bey, Yunan başvekili 1\1 Ve· 
Hüseyinin dükkanından çıkmış ve iter nizelos ile uzun bir mülakatta bulun
lemiştir. İtfaiye derhal yetişmiş ise muştur. 
de musluklarda su bulunamadığından Bu mUlikatta Yunan başvekAlet 
evlerin sarnıçlarından ve Valide cami müsteşar1 rum muhacirlerinden M. Pa 
indeki havuzdan su alarak yangını sön pa Zatos da hazrr bulunuyordu. Yu- ~hrimlıe getfrildiğlnt yazdığımız heyet tarafından teslim almacaktır. 
dırm.eğe çalrşmıştır. Fakat gayrete nan başvekalet müsteşarı, rum muha· hücumotlarııınıızdaın biri dün Haliçte Botları yapan ltalyan fabrikasının mü 

E 'kf k ki H h ..,nmdan rağmen ateşin, civarının ahşap olmasın cirlerinin lsmet Pa(,t~ ııazretlerl ile denize indirllmiştlr. m~li M. Biyotl de teslim muamele-
ve a Şam Of Or yene· d d ) d'~ l • k . • r""' n·~ H...l.....! b • • • 

hazin bir manzara an o ayı ıger ev ere sırayet etme endısıni Atinada alkışlamakla bahtl· ıger ıaıı::ıı ugün indırilecektir. . d b 1 mak üzere şehrimize gel .. 
Geç.ende Teşvikiyede çık8:1' ve bir.isinin ön~n~. geçi.~emem.iştir •. Yangın ~r ol~caklannı Tevfik Rüştft be!.e Botlar blr'kaç güne kadar Hali~en :;r. u un 

çok el"İn yanmasiJe neticelenın yangın l çıkan komıurcU dukk~nının sıgortasız ı soylemiştir. Tevtik Rtlştü bey bu soz dışarı çıkarılarak Marınarada tecrube . . 
1 

dl 
11 

bil 
ta..hkikatı bir müddet evel adliyeye in- olduğu anlaşılmıştır. Zabıta ateşin lere şu cevabı vermiştir: l~ri yapıl~cal4 tecrübeler miispet ne· Resmimiz ~~n ~enize n r en • 
tikal etmiş, müddeiumumilikçe tah- ne suretle çrktığını tahkik etmek- - Siz bizzat muhacirleri Türk - tıce verdJgl takdirde mUtahassıs bir cum hatunu gosterıyor. 
kikatderinlqtirll~L ted~ ~nMmün~~nm ~mimi~~i~=~====~======~======~======~ 

Bu yangında, çok defa olduğu gibi Kömürcü Hüseyinin dükkanından tasdik ve itiraf eder görmekle bahtiya. 
~rk~~ kumpany~srnm yangının çabuk so.nra ateş Mehmet beyin evine geç- nm. Bir gUn gelecek ki, iki hükilınet 
siSnd~ uı ... em.emesın~e, geç su vermek ımş, bundan sonra da doktor Fahri, arasında hudutlar lağYedilmiş olacak 
suretıle amıl oldugu mevzuu bahsol- Adil ve geçenlerde neşriyatını tatil e· tır. 

Ali Kem rildl? · asıl gönd 
Yazan ~ M. :/\.. 

muştu. Bir yangm hadisesini tetkik den Yılmaz gazetesi sahibi Kadri bey- Nim resınt Esti a gazetesi, Türkiye 
ederken, kanune~ yangının neden, na· lerle Dürdane hanrmtn evleri ve İsmail Hariciye vekili Te~ik Rüştü beyin A· M t s t . k ı . e 
ad çrktığnu. tetl<ilc eden a~liye,. ayni ; e~endinin dükkanı ne diğer bir boş diik tina ajansı muhabirine "uku buıan be· O or ama ya IS e eSID 
zamanda yıne kanunf vazıresi mı.hın- kan tamamen yanmı~nr. yana.tına başmak 

1 
• i tahsis eylemiş 

dan olarak, bunun sirayet dairesinin tir. a esın ıd• h d• • d ı• 
genişlemesinde her hangi bir kast Başvekilim izin tenezzUhU Me~Qr gazete Te"ffik Rüştü beyin ge J ay· 1 gı e ) m • • 
ve ya ihmal bulunup bulunmadığını da Ankara. 12 (Vakıt) - lsmet Paşa akalliy ti h , ski beyanatıını ' 
tetkik etmektedir. Bu hadisede de Hazretleri bu sabah Çankaya civarm· m ebaehr d akkmd 1 k tt - '6 -
boyı 1 d t1 hl zı ti 1 • evzuu se ~rek iki ınem e e e ya. ,_ ~t:;;;:IllJI 

e vapı mış ve haber aldrgımıza gö· ~ a •.. r e ti Y:aptı ar. Mbtea.. şıyan Türk v e Ym•an akalliyetlerlnin orduya asker derneği blle. ~ .. gunu"9 
re. yapılan esaslı tetkikat netfcE' ... ·,, kıben koşklerinde Trabzon meb'usu b ü kü 

1 
. · i 'ki .11 ti hıl"" tü. Ona şaki demiş, otta hayattt d&a 

d r müddeiumumilikçe terkos kumı Hasan beyi kabul ederek bir müddet 1 ug nd Y1 va:ii~tıerba, 1t mı .e b t ., mi(,t_ ona en çirkin, en galiz kelimeler 
yrı; ., . b ..... ·· t .. I ıyan ostane miinase ve reva ı ın :17 

" 3 u yangında m-es'uliyet tevec· oruş u er. ve Anka d 
1 1 'tilAfna ile hitap etmişti. Bu ordunun neferle· 

~eceğf kanaat· h 1 1 k H ra a fmıa anmış o an ı d 1 di 
- 1 usu e ge ere , ollanda llf'J mukavele melerin b' f l olduğ u söyledik rine, zabitlerine, kuman an arma 

::ı mpa.nya aleyhJınde kanuni takibat Ankara, 12 (Vakıt) - Dolanda ile ten son 
1
; n;:.:e;. .. ştü beu~ bu b~ya- le alınmıyacak hakaretleri yapmakta. 

ı. .. rasuıa başlanmıştır. . hali mümkerede olan ikamet mukave- natı ilcra •
1
: 1 ;nda yın ut olan hiçbir beis görmemişti. O bu ordu· 

kıı~atln, ceza kanunundak; men- !imamesi için en ziyade müsaadeye sa.mimiı ~~ ~~ra; ettir~;( ve iki nun elindeki mukaddes müdafaa si. 
ve gayri menkul mallara hasar ve mazhar millet esasına müstenit bir m ·ıı . Y'e ' şa . ta ed ]ahını attırıp onun yerine siyaset ta• 

zarar lraşına dair ahkAm mucehince düs hazırlanmıştır. 0 ~· • etin mefkurelen lıakkuk ece· bir ettiği bir kelepçe ile hepsinin elle-
, gını yazıyor. 

rlni, ayaklarını bağlamak istemişti. 

Olmıyacaktır '• Fakat bütün bu gayretleri boşa git • Harp Pi• yanko ınişti. Millet Mustafa Kemalin ay • 
dmlık gözleri ile gördüğü hakikat yo .. 

M. Brlyan Cemiyeti akvam meclisinde ıunu takip etmekten vazgeçmemişti. 
b l b 320 1 t Ve işte nihayet bu ordu 1stanbulun ke 

e emm yetil ir nutuk söyledi 71 numaralı bi e . Ali Kemal hazan kendi kendtn eı narına kadar gelmiş, Ali Kemn!l eli· 

Harı·cı·ye vekı·ıı·mı·z Fransız harı·cı·ye (35) bin lira kazandı düşUnüyordu. Anadolu hükumetinin, ni uzatsa t~tacak kadar o~a y~k~:tşmış 
Mustafa Kemal kuvvetlerinin Yunan tı. Hatta ışte onlardan ıki kışı gel • 

• l tt• 11 İnci tertip tayYare piyanko- lılara karşı elde ettiği btiyük muvaf- miş, kendisinin yakası~a yap~mı~, hi9 
D8Zlll01 Zlyare e 1 sunun ikinci keşidesi dün biti· fakıyetleri göz önüne getiriyordu. Bun hatcr ve hayale gelmıy-en hır koşede 

bileceği bazı ahval vardır. Cemiyeti rilmiştir. Iar hakkında (Peyam Sabah) gaze • meçhul bir izbede hapsedilmişti. O 
Akvam, bu boşluğu 1924 tarihli mü· tesinde yazdığı 0 baştan başa müs- halde acaba bunun neticesi ne olacak.. 
tekabil müzaheret ve muavenet pıoto 35000 lira 32071 numaralı bi- tehcen sözleri, o kalem ~ fikir rezalet tı? Burası çok meçhul görünüyordu, 
kolu ile doldurmağı düşünmüş idi. lete çıkmı§br. Bu biletin bir terini düşünerek biraz içinden pisman Bütün buınlar ile beraber yine Ali 

Biz öyle bir sistem derpiş etmiştik parçası şehrimizde, Ankara San- Ixk his.si duyuyordu. Vekayiin keııdi Kemal kendisinin hala lstanbu! hudut 
ki şayet yıaşaımış olsaydı tahdidi tes d ki izmirde I< yazılarını bu kadar az bir zamanda ]arı içinde olduğunu hatırlryordu. Bu• 
lihat konferansının mesaisini basit-

1 1
' ve onyadadır. tek2ip edeceğini hiçbir vakit hatmna rada ingiliz polisleri hala bekllvordu. 

leştirmiş olacaktı. Fakat başka isti· 12000 lira 1443 numaraya gejirmemiş olmasına hayret ediyordu Onun için Ali Kemalin sabn tükeni .. 
kametlerde bunun teHlfisi çareleri a- çıkmı,tır. Sonra Anadoludakilerin kendi hak· yordu. İngiliz polislerinin de aradan 
ranılabilir. Bütün milletlerin, ayni ma Dün çekilen numaraları sıra- kındaki düşüncelerini ve hükümlerini bu kadar zaman geçtiği halde arayıp 
sa etrafında toplanarak beklenılmek- ya konmuş bir halde iç sayıfa- pek iyi tahmin ediyordu. Anadolu zi. kendisini burada bulmamasına şaşıyor> 
te olan aşağıdaki munzam Ye muazzrun mızda bulacaksmız. mamdarlan kendi aleyhlerinde bu Jra. du. 
sözü söyliyecekleri dakika, pek ülvi dar ağır yazı yazmış olan bir adama Öyle ya, Ali Kemali ~yoğlunun en 
bir an olacaktır: ı.arşı elbette rahmet okumazlardL O· kalabalık bir yerinde büyük bir gU~ 

"Artık harp yok, harbin yeniden Bu nün nun için şayet iti1ı1f devletleri lstan- rü1tü ile kaldırmışlardı. Hatta bir 
uyanmasıınr kabul etmiyoruz ve emnüs ~ bulu Anadoh.l hüıkumetine teslim ede- de ecnebi bir sefir kendi gözü ile bu 
selamet vücude getirmeğe amade bu. M cek olursa kendisi için artık burada hadiseyi görmiiştü. Binaena!evh İn· 

M. Brlyan· 1unuyoruzt,. enfa hayati yaşamak imkanı kalmıyacağını anlı - giliz zabıtasının bu hadiseden derhal 
Fransır.ı: hariciye nazırı M. Briyan Muazzam sözü teHi.ffuz edelim, mil d yordu. haberdar olmamasına imkan olarnazdı. 

Cemiyeti A.kva.m meclisinin içtimarnda letler o zaman şenlik yaparak mes-er- De emektir? 0 halde ne yapacaktı? Haber almadıklarını kabul etmek af. 
hararetle alkışlanan bir nutuk irat et retle~ini ilan ed.e-biHrler. Üstat Halit Ziya Beyin Fakat bunu da şimdiden pek dil - fedilmez bir hata olurdu. Haber aldrk 
miştir. l'tf. Briyan sözlerine Cemiyeti .. E.~er bu dakıkada devletler bu sö- hallraları arasında şünmek istemiyordu. Bu düşünce ol- lan t akdirde de mutlaka kendisini a-
Akvam.ın maksadında muvaffak oldu- ~ soylerl~r, bu hareketi yaparlarsa, sa olsa lstanbulun siyasi mukadderatı rayıp bulmaları lazımgelirdi. O ltalde 
ğunu, yolunda ehemmiyetli adımlarla e~er Cemıyetıi Akvam misakını tel- - 4üncü sayıfaauzda- taayyün ettiği zaman mevzuu bahis bu adamlar nerede idi? 
ilerlediğini söyl.emekle başlamış, sö- vıs .~den .1

1
e
1
ke ortadan kalkacak olursa G ) k olabilirdi. Ali Kemal buna da daha (M.) Beye gelince 0 arkadasc (C.) 

. o gun mı etler donanma k J•Z J• UVVetl r · h d' B . · ' • zünii sulhün tensiki meselesıne nakle- t1 . . . . yapara e epeyce zaman bulundugunu esap e ı eyı bekhyordu. Çünkü (C.) Bey 
derek 1932 de toplanacak tahdidi tes- ~;:rre f er;n; ılA.n .. edeb!lecekle~dir, yordu. Fakat hiçbir vakit bugünkü a- Ali Kem~li otomobilden indirip (.M.) 
lfhat kon~ransmın çok müşkülatla ha· 1 . vdaü~ ye ben1evvur etmış v~ m1llet- İçinde ldbetin başına gelebileceğini havsala-- Beyin evine koyduktan sonra: "Ben 

. f enn ~ar u undukları derın müsi v d d 
zrrlendığmı söylemiş, bu kon er:lnsın betlerin s beb. . 1 d'l . • . sına sıg ıramıyor u. Refet paşaya gidiyorum. Haber vere• 

e ı ıza e e ı mış olacaktır - 5 mel s f d B .. l b' · t · · d .. ·· · tehiri mevzuu bahsolursa Frans<tnm B. Briyan k" .. d . k . ayı ım1z a - oy e ır vazıye ıçıne uşunce yım.,, Diye ayrclmış, gitmişti. 
' ursu en ıner en ge. t b"i ~·mdi Anadoludakileri d .. ·· ü ( 

buna muhalefet edeceğini ifade etmiş- rek meclis ve gerek h-azirun tarafın- ka de . .. . n 1 ,ı uşun - . C.) Beyin bu gidişten maksadı 
ti d .dd tl Ik 1 Y şayan görulmektedır. !yordu. lstanbulun ta şu kenarına hakıkaten Refet paşayı ve 0 vakit ıs 

r. an şı e e a ış anmıştır. l\L Gran Cenevre ll (AA) TU k' h k d 1 'ş 1 d . Ali K . 
1\1. Briyan demiştir ki: dinin, Fransız hari~iye nazınnın elin. 1 . klli T vr· · İ.r -:. r ıye ~-ı ~ ar ge mı ~ an °~ u e.~alın tan bul valisi olan Esat paşayı ve polis 
- Maamafih yine harbin zuhur ede hararetle srkmağa şitap etmiş olmas: ;..:~~ezi';aret e:mi~ir: uştu bey ?.L Brı- ~~rkaç sden:_ mudterniad~ıyen. her gun sö- müdürünü görmek, hadiseyi habfor nr. 

ş • ğüp say ıı;,. or u ı. Alı Kemal bu (Luti en sayıfayı çeviriniz) 



~ 2 - VAKiT 13 Eylül 1931 

1 Spor Haberleri 1 ı 1: f,j .] Vj i 
Eldivensiz ~aç yapan ' j: f 1 ! . ı .j J ! .j iJ 

son boksör öldü 
1 

Londra, 11 (A.A.) - Eldivensiz ola ıvı. ~novde 
rak nıaç yapan eski boksörlerin sonun 

, cusu o1an Jem Smith bugün Londrada lngiltereyi tehdit eden,fakat 
ölmüştür. atlat.lan mali buhrandan 

ehemmiyetle bahsetti 1863 de doğmuş olan .Tem Smith ? 

1887 de Fransada Ameı•ikan boksörle 1.,ondra, .1~ (A.A.). - M. ~!10,·de.n 

1 Adliye Haberleri 1 ' 

Yokuştaki arozöz kazasJ. 
1 

Müddei umumilik, etfaiye şoförü Fahrettln 
Ef. ile birlikte Belediyenin de malen 

mes'ul edilmesini istiyor 

SON======== 
~B A B·l B L I 

Neşriyat komltes• lhda• 
edilecek 

Ankara, 12 (Yakıt) - Anka 
merkem baktriyolojihanede 

zere bir neşriyat komitesi ihdas c 
cektir. Komitenin gayesi bayta · d J 1 k'l . .1 kl 'k b' telsızle neş10lunan hır nutuk sovlem•ış Adliye ı 

rın en a ~c ı raın ı e ası ır maç . M ·ı h b . · . . E b' B -
t K ık b .. . tır. umaı e uhranm hır tanhccsı •pey ır zaman evel, tıyog!unda lardan teşekkül edeceği şeklinde <'ıkan yapmış ır aran ı asması uzenne . 1 .1. . .. J. '"' h dd · d ı · d · • 

d d l .. b k 1 .. nı yapmış \'e ngı ız lırası dusmıye çe var ca esın e yo <UŞ cıvarın a bır yazrdan doJayr açı1an fikirleri teh-

evel, vekiller heyetinin meb'us olmryan 
memlekette tamim olacaktır. 

maç ur uru muş ,.e musa a a ıu- .. ·· ·t d· - · • . d ... - . ı..: .. k ı 'tf · f" · 
1 .. .. dd d'l . . yuz gos er ıgı Yamm an a muhım mık L1ır arozoz azası o muş, ı aıye şo or y1ç du·ası, dün lstanhul üçüncii ce-
c urnsuz a e ı mıştı. t d ı t 1 . ı · d F h tt · f d · t f d 

. a~ a a ının ngıltereden çıkmış ol- erı~. en a re .•n e en ı .ara ın an za mahkemesinde rüyet edihni~tir. sakkafat tahriri nizamı dairesı 

Erzincanda tahrir 
Ankara, 12 (Vakıt) - Erzincan 

Amerlkada hafif sıklet dug-unu hatrrlatmıştır. l\fumailevh tecrube maksadıle sevkedılen hu a-
0 

. k' . , .. .. .. . . 
•bok am · 1 ğ · ta ıt gazetenın mes ul nıuduru tekmıl edılerek tammlanmıştır , • s Ş pıyon u u ezcümle demiştir ki: memleket uçuru rozöz süratle inerek Avram efendi is- bulunan Semsettin Ertuğrul bey mah • ' 

Ne.vyo~'. 11 ~A.A.) -. To~y _~a0ı;: ma ne derecelerde yaklaşmış clduğu-. minde birisine \'e diğer iki kişi.re çarp kemede hazrr bulunmuş, bu h~berin Ankara ıçme suları 
zonerı lngılız Kıd Berg ıle yaptıgı muzu bilemez. Eğer bu ucuruma mış, bunlardan Anam efendi \)!müş- ya 

1 1 
• 

1 1 
d h 

1 
. Ankara, 12 (A.A.) - Ankar ş 

beş ravuntluk bir boks maçında h~smı d" .. ~ .. 1 _ . n ış ıgı an aşı ınca er a tavzıh e-
• w " h f'f u~muş ol~aydık, paramızın kıymeti tu. Hu kazayı stanbul agır ceza dildiğini t I . h' t• d içme suları komisyonu tarafın nı sayı hesabıle maglup ederek a J d k d d" kt' b hk . t tk'l·J . ld" • ~asen e lYJÇ ma ıye ın e 

. - ~ f ne ereceye a ar uşece ı unu ma emesı e ı' e mz!igu ur. olmadığın .. 1 . ı· şehrimizin su tevziatı şebekesinin sıklet ~k.s şampıyonlug.unu . ~ıu •. a a- kimse takdir edemez. Memleket bu Son celsede tahkikat safhası bit- .. ~ soy emış ır. . . . . ,. .. . 
za etmıştır. Canzonerı sekızıncı ra- f 1.k tt A 'k F d k . "dd . . C .1 b .. 1\tuddeıumumf muavını Sadun bey lahı ıçın \ ıyana darulfiinun profe .. .. .. e a e en merı a ve ransa an ·re- mış, mu eıumunu emı ey, es .. .s . • . . . ' • . • 
,·u~tda hasmının vucudum~n befd,en a· diler tem'in eden hük(ımetin icraatı sa hakkrnda mütaleasını bildirmiş, şo- cez~ .'s~emış, reıs Kudr~tullah, aza lerınden 1\1. Sefercak davet edılmış 
şagı kısmrnı yumrukl_amaga ~aş.a.~ış yesinde kurtulmuştur. Fakat herta- för Fahrettin efendinin tecziyesini ve S~bı~ le Kem~l beyler müzakereye ~e-
tır: B~ ~a.reket B~~ın şampıyon ılan raf edilmiş oJan tehHke tamamen za- arozözün sahibi olan belediyenin de kılmışler, netıced~. teşkfüitı esasiye ka Ticaret alem.inde 
echlm~.ını ıca~ .ethrdı.. F~ka~ :'1ev- il olmamrştır. mal sahibi sıfatile mes'ul edilmesini is ırnnuna n_azaran bo~le bir şeyin doğrn 
york hu~fı~etının atle~ız~ ko~ıs:vonu- Hatip, siyasi prensiplerine hiyanet temiştir. olmıyacagını haberı okuyanların he- Bu seneki mahsü 
nun yenı nıuımnameS'~. vucudu.n ııe .t~ etmiş olduğu suretindeki iddi<ılarr Davacı varislerin vekili Cemi! bey, men anlıyabileceği kaydile, tehyiç id
rafına olursa. olsun hucum ed.ılmesı~ı reddetmiş, ve bilakis 1\1 .Mak Donald bu itfaiye aroıözünün 1339 senesinden diası ,·arit görmemiş, istihfafla bera
makb~l sa):dıgmdan Canzonerı ~ampı· ile kendisinin bu prensipleri hi.maye kalma olduğunu, eskiliğinden dola}'l et kararı vermişlerdir. 
yonlugu elinden kaçırmamıştır. · için 40 sene ele le vererek çalışmış ol- tanzifat işlerine tahsis edildiğini, ora- Afyon piyasasına dair neşriyat 

i l. l d duklarmı söylemiş '\"e bütün hükum-et da da kullanıtn11Yarak sulamak i~in ay "Son Posta,, gazetesi aleyhinC! Afyon 
Mua ım er arasın a erkanile kendisinin işsizler tahsisatı- rıldığını ileri sürmüş, şöyle devam piyasasına ·menfi tesir icra eden n('şri-

Maarif müdürü Haydar bey ve bazı nın tenzilinde mustar kalmış olduk etmiştir: yat kaydile acrlan davayı dün İstanbul 
maarif müfetti~leri dün yine İstanbul )arından dolayı mütessif bulundukla - Bu arozöz, 1!Velce de şoför C<'mil üçüncü ceza ~ mahkemesi tetkike baş. 
maarif mü~ürlü~ü. e~rine verilen Ana rınr beyan etmiştir. efen.di ~arafrnda~ kullanıJmıŞ, y o srra. lamıştır. 
dolu muallımlerının ılk mekteplere ta Gandi Fransada nasıl da bırgun frenlerı bozuk oldugundan M hk f . 

. . . _ . . .. a eme, a yon pıyasasıntn va-ymlerl ıle meşgul olmuşlardır. ? hır magazaya gırnuş ve bunun uz-erine . t' 
1 

kk d ı· t f' . d . f 
Istanbul dahilindeki ilk mektepler- karşılandı • Cemil efendi, bu otomobili artık sev- 1z~yedı ıba 

1 
ın ak ıc~re 0 ısınhekn ıs 1 ~ 

A d 1 t · d'l ıı· · . b. am a u unma uzere, mu a ·emeyı den na o uya ayın e ı en mua ım- Hl tll 1 . b t ketmek isteme·mıştır. Böyle ır oto- b k .. b k t 
k . 'd' B b k I b 1 n re sın eyana ı . b' .. b . . aş a gune ıra mrş ır. ler 18 ışı ır. undan aş a stan u M .1 (A.A.) G d' R . mobihn işlek ır caddede tecru e ıçın 

kaza ve köylerden 70 kadar mu:ıllim arsı ~a, - an ı, aıpu- sevki, hatadır. Belediye bu hatadan "f unus Nadi Beyin davası 
d 1 . . . . tana vapurıle 7 ,.'JO da buraya vasıl ol- t t b 1 'k' · k · de Ana o uya tayın edılmışlerdır. A- K d' . t .1 ! t • mes'ul olmalıdtr. s an u ı ıncı ceza mah ·emesınde, 

nadoluya gönderilen lise muallimleri mufşturh. b' e1n ~sınekga~fe be.cı ehr,lk
0
k:?.gt. Beledi,re vekili Rami bey belediye- dün (Cümhuriyet) başmuharriri Yu-

. ra mu a ır en ve esı ır a u - J ' N . · · · 
3 tanedır. 1 .. t' kt 'd" nin mes'uliyetine imkan Q\madığını, eh nus adı beyın (Yarın) başmuharrm 

esı ın ızar etme e 
1 1

• • . • Arif Oruç bey aleyhindeki hakaret ma mek, ayni zamanda bir motör ha • Gandinin baı:ır acıktır sırtında be- Iı vukuf raporlarının kazanın ıctınabı . . . . .. . 
:. ~ ' · k b'l ı rak . k Jd'lr' · hıyetındekı neşrıyat davasının ruyetıne zırlamaktı. Motör hazırlandıktan yaz pamuktan milli elbise ve ayak?arın gayrı a ı o a ~u ua ge ı..,ını, 

t ··ı..- · tlak k t 1 başlanmıştır. sonra bunu Samatya sahiline ~e-tire da mesin sandal vardır. Kendisini ecruı.n:nın mu a yo uş a yapı.ması . . 
cekti. Burada Ali Kemal motöre ko- selaml~yanJara ellerini kavuşturmak icap ettiğini ,,e s~ğlam olan frenin tcc .. A.~'~. Oruç. bey ve gazet~nın ~es'ul 
nacak, lzmite götürülecekti. Bu pla ve bekliyenlere doğru uzatıp yukarı rübe sırasında. bırdenbire bozu!duğu- rnuduru Slfatıle !lurh~nettı~ Alı bey 
nın tatbik edilebilmesi için günl'şin kaldırmak suretile mukabele etmiştir. nu gösterdiğinı. Fahrettin efend~nin mahke.m~ye gelmışlerdı. Istıcvapların-
batmasma, karanlığın basmasına ih- Mary - Bay denilen katibesi Misse elinden gelen fedakarlığ'l yaptıgını da,. ıkı.~i de ~Yarın) da yazılan şey-
tiyaç vardr. Tabii Ali Kemal bu pJUn Slade, Gandinin namma şu beyanatta söylemiştir. •v . .. lerın (Cumvhurıye.~) te :azrl~n şeylere 
dan haberdar değildi. bulunmuştur: Muhakeme1 ,dıgf'r vekihn mudafaa cevap oldugunu soylemışle~~ır. . 

• K ı ('L) n- · •· d b Avrupadaki ikametimizin ne kadar ya hazırlanmasr için kalmıştır. Muhakeme, müdafaa ıçın .Arıf ve Alı ema ,, ıx:ym evm e eş b l . k'l" l k .. 
ı. d b tl b k devam edeceğini bilmiyoruz. Eğer fikirleri tehYlçten beraat Burhan ey erın ve ı ı ge me \ızere, buçuk altı saat na ar u sure e e · .. . . .. . .. b k 

1 
t 

ledi. Nihay~t (M.) Beyin gözcülük ya konferans akim kalacak olursa uzun (Yarın) gazetes1nde, hır muddet başka gune ıra ı mış ır. 
pan zevcesi evin dışarsında bir ada- müddet kalmıyacağız. Maamafih 

mrn dolastığını haber verdi. (1\1.) 'Hey Gandi, İngiliz milletine ve bilhassa 1 San'at a~nıinde 1 
tekrar d;şarı)?a çıktı. Ilu defa arka· Hindi~tan sanayiinin inkişafından f'n L---------------'
daşı (C.) Beyin gelmiş olduğunu gör- ziyade ~?teessir v~ mu~arip olarak O· 25 Fransız seyyahı 
dü. (M.) Bey endisesini söyledi: lan lngıhz amel esme hı tap etmek ar. 

- Yahu, burada ne dolaşıyorsun? zu!'ıundadır. Gand~, onlara Hinr1is- gelİYOr 
İngilizler haber almışlar bizi arıyor- tanda milyonlarca ınsanın ilka etmiş ·Sah günü şehrimiıe, Pariste 
I: t tutacağız. Ofomobfl nerede? olduğu vaziyeti izah etmek ve onlarla 
ar, 

0 
b'l dd d 0 birlikte iki "atanrn menfaatlerin.:> r..nı- «Les Nouvelles Litteraires,, isimli 

<~·~ Bey - ~to~o .1 
ca c ~:1 • rnf11k bir teşriki mesai esası aramak mecmua tarafından tertip edilen 

iomobı~ı bu:~ya .,.,-et~elım ... Ik>; ~~~e- istiyor. Siyasi noktai nazat·dan, Gan seyahate iştirak eden 25 Fransız 
foy~ gıdecegım. Ora a motor e. •ye di Hindistanrn muhtariyetini müda- seyyahı gelecektir. Seyyahların 
ceğım. . . . . foa edecek, fakat lngiltereden ayrıl 

Otomobıl (M.) Bcyın e'·ının yanı- ması talebinde bulunmıyacaktır. ~ı- hepsi Fransanın edebiyat ve 
~a get~rilmi~ti .. <.C.) Iley de Sarnaty:ı nıflar meselesine gelince kendisi bun- san'at alemine mensuptur. 
lS:kelesıne gıtmıştı. tann ortadan kalkmasını istemekte ol Seyahati tertip eden mecmu-

~ihayet yarım saat sonra <C.) n. duğunu ve çünkü bu gibi imtiyazla- anın direktörü ve başmuharriri 

Rontken şuaatı lle 
bir cani bulundu 
Bundan bir ay kadar evvel, J{o-

penhag civarında yüzü gözü tanınmaz 
ve iki ayağı gövdesinden ayrı bir ka 
dm cesedi bulunmuş yapılan uzun tan 
kikata rağmen kim olduğu anhışıla ·
mamıştı. Polis, nihayet, cesedin defni 
ne karar vermek üzere iken bir kadın 
gazeteci, secede bir defa da rontgen 
yapılmasını teklif etmiştir. Bu tek 
lif kabul edilmiş ve bir hafta sonra 
da ~atil yakalannu~trr. 

geldı. Kapıyı yavaşça çaldı: rrn, farkların elemli ve daima hak· M. Maurice Martin du gardenin 

- Moför Samatya iskelesine gel- sız bir takım şeylere yol açmakta bu- riyaseti altında bulunan heyet müştür. Bunun üzerine kendisinin bir 
di. Haydi gidelim.,, lunclug•unu söylemiştir. ·ı yerde tedaYi edilmiş olmak ihtimali 

Bakınız mesele nasıl olmuş. Radyo 
neticesinde cesedin, ci~erlerinden 

birisinin veremden hasta olduğu göriil 

arasında gazetecı er de bulun· 
Dedi. Gandi, saat 16,14 te hareket eden düşünülmliştür ve rontgen ile alınan 
Şimdi Ali Kemale yeni vaziyeti ,.c Parise uğramaksızın doğruca l\ale· maktadır. Fransız seyyahları: Şim- fotoğrafı şehrin hütün hastanelerine 

münasip şekilde ifad~ etmek Iiizımı- re giden Rombay _ Kale ekspresine di Ymıanislandadırlar. Yarın gönderilmi~tir. Birkaç gün sonra bir 
geliyordu. (C.) Iley içeriye girdi. Ali bineceldir. Kendisinin refakatinde oradan lstanbula hareket ede- hastaneden haber gelmiş ve fotoğrafın, 
Kemale: Ilopal httkimi, Siroki mihraçes!, Ma- ceklerdir. kend.i hastanelerinde yatan bir hasta 

- Kusura hakmaymız. Za!ınııa dam _ l\fohan, ve Benares ela- Fransız seyyahları burada per- nın ciğerlerinin fotoğrafının ayni ol. 
Refet paşa buraya gelecek, demiştik. rülfiinun emini bulunmaktadır şembeye kadar kalacaklar ve duğu bitdirilmi~tir. Hastaneden ka -
Fakat gelememiş. Kadıköyüne ge~- Marsilya, 11 (A.A.) - Yüksek tah- dınrn adresi alınmış ve nihayet zarnl 
mis. MalUm ya, ismet pa~a Lozan sil gören talebe birliği Gandinin şere- şehrimizdeki tarihi asara ziyaret tının dostu tarafından bir münililaş.-ı 

Memleketimizin belli başlı i 

racat maddelerinin rekolte mi 

tarlan hakkında ihracat ofisi b 

anket yapmaktadır. Henüz bütil 

mmtakalardan malümat gelm 

diği için bazı maddelerin um 
mi yekunu daha beUi olmamı 
tır. Bununla beraber tamaml 

nan kısımlara nazaran bu sen 

ki afyon rekoltemiz 3500sandı 
incir 28000 ton, fındık mabsüJu 

muz 160000 çuval iç, üzU 

mabsülümüz 29000 ton tahmi 
olunuyor. 

Bursa mıntakasında bu senek 
mahsüJ miktarının geçen sen 
den az olduğu anlaşılmaktadır 
Bu mıntakadan geçen sen 

2,067,805 kilo tütün istibsa] edil 
miştir bu miktarm bu sene 1, 
milyon kiJoya ineceği zannolu 

nuyor. Geçen sene mezkur mı11· 
takwnın a1'y- -b•DlU 10

1
<T09 

kilo iken bu sene ancak 13,00" 
kilo mal alınacaktır. Buna asli" 
kabil İzmir mıntakası tütün mab" 

sUlü geçen sene derecesinde 

isede tütünün kailtesi çok ytık" 
sektir. 1930 senesinde izınlt 
mmtakasında 16, 705,415 kilo 
mal alınmıştı. 

Fransaya gönderilen kavunl•' 
çok raGbet gBrdU 

Fransaya gönderilen kavunla" 
11mız Pariste büyük bir rağbet 

kazanmış ve lrilosu elli kuruştan 
satılmıştır. Parise şimdiye kadar 

daha ziyade ispanyadan kavun 

getirilmekte imiş, ispanya ka
vunları ise tatlı olmadıklarındao 
üzerine tuz ekilerek yenirmİf· 
Gelecek sene vasi mikyasta 

Türk kavunu getirtmek için Pa
risteki yaş meyva satanlar şinı
diden teşebbüste bulunmakta" 
dırlar. 

lionferansına gitmek için geliyor. Onu fine bir kabul resmi ,·apmıştır. Gan- edeceklerdir. ld" 
J neticesinde ö urüldüğii anlaşılmış ka-karşılıyacakmış. Bizim de hir motör di henüz tahsil çagvında iken tt!rtip e- Heyet arasında bulunan Fran- hakkında ahiren ihracat ofisin• 

- til de tevkif edilmiştir. 
ile buradan Kadıköyüne geçmemiz i · dilmiş olan 1889 sergisini gezip görmek sız profösörü ve konferan~çı bir istaf stik gelmiştir. Buna nı" 

Fatsada fındık ihracatı 

Fatsanın 1930, 1931 sene!İ 
f andık ihracatının kati neticeleri 

cap ediyor!,, üzere Parise yapmış olduğu seyahat M. Albert Thibant bu ı.iyaretler Ankara ekspresleri lağvediliyor zaran bu mıntakanm bir senelilı 
Dedi. Ali Kemal birT -.s:r shl'rl<' • ten çok güzel hatıralarla döndüğüni.i esnasında heyet azasına ziyaret Yazıldrğrna göre 15 eylülden ıtibu- fındık ı'hracatı 852 733 kı'fodur• medi. Ayağa kalktı. Ali '-Pmn oto- hatrrlatmış, cebir ve siddett? ıniiste- ' 

~ d'Je l hakk d · h t ren Ankara ekspres servisleri il!!a edi ·h t -h· k .. i mohilc bindirildikten sonra (1'1.) ney nit olmryan siyaset usulünü mliclafaa e 1 n eser er 10 a ıza a 
1 

k h 
1 

. k . ··
1 1 

ı raca ın mu ım ısmı ya•• 
kapıya geldi. ZeYcesine ve<l:ı etti. Ye etmistir. Gandl sorulan bir snalc ,·er verecektir. ece ' un arın yenne aım 0 aca { 643,674 kilosu italyaya .;e 
ayrılırken eline beı;> k;iğıt lira Yereli. rliği .ceYapta Londrada bütün Hind is- 16 40 t M ·ı d l t ır·ı ekspreslerde ikinci mevki bulun:ıcak- 103,0:ll kilosu Almanyaya yapıl" 

r - l . wo • • • ' a arsı ya an ayn mış ır. <. tır. ZaYallı liaclm aghyordu. nıı H.'Ş tan namına söz söyJıvecegmı ve Ilındıs k t' d h' b' h d. ima mıştar. 
] . ·1 b ' I' d'? A b · bi . . · • re ·e ı esnasın a ıç ır a ıse o • 
ıra ı c ne yapa ı ır ı. ca a ze\·cı r tan ı<~ın istiklal istemekte - bu ıs- t l\I G d .. t . d ı.· üksek iz mirde bir yangın F t b k' k it si d h d .. .. . l T . d'., n 'kI. ı J • • mrş ır. . an ı ıs asJ on a J • a sanın u sene ı re o e a a onup evıne ge t"Ce c mıy ı. 1

.1- tı · a nri nwk ıstenmese bıle - ısrar t h .
1 

t 
1 

b .. 
1 

b' k il ~r ta r 
nunla beraber bu kadın mütareke s1>ne \'e ~ebat edeceğini söylemiştir. Candi afsıd a e 1e.sı 1

1 e ırçto mecus c • İzmit· gazetelerinin yazdığına göre beheri 44 okkalık 13000 kant• 
1 f d k l A d l T .. ·ıA f . . . . ra ın an se am anmış ır. Sar "il" H v t··ı·· v . 572 000 k'l ld b ... er n e oca arı na o uya geçen ur bir itı a zcmını bulmak içm vaktıle ' ıgo u Man aganrn u mı maga. yam , 

1 0 0 
uğu ta n:ıı .. 

klerin şüphesiz en bahtiyarlarındandı. kendisinin linç edilmesinden bahı::et- lhtlllf halledilmiş a!'"a!.. zası yanmıştır. Mağaza 190 bin liraya edilmektedir. 
En rniişkül şerait içinde evlerirı c or. miş olan Lancashire i~çileri ile bilhas- Nevyork, 11 (A.ıt.) -: Sın~ma yıl· sigortalı imiş. 
para bırakmaksızın gidenler vard ;. E- sa mii?.akereyc giri~ceğini ilave etmis dızlarından Marion Davıs gelır vergi- ----------------
ğer Ali Kemal bunlan görmüs olsny- tir. Gnndi sorulan başka bir sual~ si dolayısile Amerika hükumeti ile ara N A K f L 
dı. hunları Anadoluya geçme

0

gc sev· cevaben Amerikaya ğideceğine ihtimal sında çı•kan iht~lafı 825 bi~ ~olar tedi- Bakırköy çimento T. A. ş. "l{m·t . . At.i~ayı _ziyaret ede~ek olan Baş'~ 
keden hi~fyatı anlamış bulunsaydı vermt-diğini cünkü kendisinin Amerika ye etmek suretıle halletmıştır. çimentosu,, yazıhanelerini Istanbul, kılımızın Kıbrrsr da zıyaret etmeJe 
Peram Sabahtaki o ~eni yazılar Ya7· da bulunması istenmiyen kim~elnden Gandl lngiltere yolunda •• Bahçekapı 4 üncü vakıf han ı ~in~ii Kılms tiirkleri tarafından rica edilı1'1f 

· kR 1 zdr ld ğ .. ı · t• p · 12 (AA.) G -0· p . kat 7, 8, 9, 10 numalara nakletmıctır. d h . dıl' maınna ım n Q ma (B•t dl) sa~·ı r mı soy emış ır. G d' . arıs, 1 . . - an ı, arıse gt>l Telefon: 2. 1768 Telgraf Çim-ento ~le- se e una vakıt ve imkan otına 
ı me Marııdlya, 11 (A.A.) - an ı sııat mıı ve ngıltereye hareket etmiştir. tanbul. bildirilmiştir. 

Kıbrıshların daveti 



GÜNu··u =-- ~=-~-=-
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Manken bin Abdullah 
ve ftktrlerlmlz 

Btl1'llk kolıra ı.taabula trampe~ • 
teşi altına ahnmıı bir cephe vaziyetıne 
aokunca A.bdtillaamit ffhremaneti be 
lediye ;avuıtanaı, müfettişlerini so
kak ba~dannda seferber etmiş, kolera 
ile mlleadele için bUtUn vasıtaları kö 
şe hatlarına yığını§! 

Galiba kolerah keşfeden beldiye 
memurlanna ikramiye fJlin vaade · 
dflmfş. 

Bir ıUn dükkanlardan birinin ö
nündeki mankenlerden birine birisi 
çarpmış. Tesadüfen manken devril • 
miş.. Uzaktan koleralı arıyan belediye 
çavuşları insana benzer bir şeyin yere 
yuurlandığını görünce derhal koş • 
muşlar dükkanın önünü almışlar. Mü
c.adele silahları dükkana çevrilmiş bir 

taraftan da müfettişe haber gitmiş. 
Dükkin bir taraftan kireçlenir. bir 
taraftan dezenfkte edilirken öhür 
taraftan ölünün hüvi}etini tesbit için 
harekete geçmis ler. 

Heyecan içinde hunall'ln müfet· 
tiş Bey kalemini kağıdını eline a1mrş 
kemali azametle sormu~: 

"- Müteveffanın adı.? 

Dükkancılar. 
•- Bu insan detfldir demişler am

ma kimi 1,nandırmak imkanı var. Me • 
murlar: 

"- Dilkklncı kendi dükkanında ko. 
l~ra hastalıir zuhur etti demesinler di 
ye bir adamın adam olduğunu inkar e 
diyorlar di)e. çıkısmışlar. Israr ıs

rar filltiine.. dükkancılar . öylemişler: 
- Mank~ndir efendim.. 

j Tiearet odaamda J 

Dün senayi işleri 
görüşüldü 

Sanayi erbabı don öğleden 
10nra ticaret odasında umumi 
bir toplantı yapmıılardır. Top-
lanbya ıebrimizde bulunan umum 
sanayi mlldilrll riyaıet etmiştir. 
Evveli Şerif bey, bu toplantınm 
sebebini izah etmiı ve aanayii
mizin iakiıafı çarelerile bu inki· 
ıafa mini olan amiller hakkında 
sanayi erbabmın fikirlerini din-
lemek istediğini söylemiıtir. 

Şerif beyden sonra bazı tüccar 
söz alarak bu mevzu etrafında 
söylemişlerdir. Müderris Haaan 
Tahsin bey de muhtelif sanayi 
erbabını temsil edecek encllmen· 
ler tefrik edilerek bu suretle 
her sanayi şubesinin inkitaf ve 
tarakki çarelerile inkişafa mlni 
olan amillerin tesbit edilmesini 
teklif etmiş, fakat baıbuhalin 
umumi ıekilde yapılması daha 
muvaffak gMlmGftllr. 

Sanayi birliği reisi avukat 
Nazmi Nuri bey de sanayiimizin 
buiilnkll vaziyetle inki~afı ça
relerinden babı ve krediye olan 
ihtiyaca ehemmiyetle işaret ede

rek buna da bir çare bulunma
sını temenni etmiıtir. 

Neticede teşviki sanayi ve 
tarife kanununun bazı maddele

rinin sanayi erbabı lehine tadili 
ve kredi temini Jhım geldiği 
kararlaşhrı lmışbr. 

Müfet~iş bey }azmı~: Edebiyat Fakültesi 
.. _ luteHCfanın adı manken, son 

ra ~.:_m~!°dennin adı .. dükkancılar ce Dl vanın istediği iza
hatı dün hazırladı , .. p nrmiş1er: 

- Rilmiyonız efendim .. 

Müf etti söylemi : 
- Runun pt'der.ı malum değildi. O~ 

le lıııe yazalım. Manken bin Aptullah .. 
O l'fln manken bin Aptullah defae

dlhnlş! .. 

• • • 

Edebiyat fakültesi müderrisler 

meclisi dün toplanarak divamn 
bazı noktalarının tevzibi için ia
de ettiji fakWte bütçeaini tek
rar m6zlkere etmifti. 

Divanın vazih buJmadıiı nok-
Hn gtln sHler lft.tlyoruz. Birçok talar her mOderriain ders ve aa• 

mefhumlar ardı arkası sıra sayılıyor, atlarının ne kadar olduğu ve 
dökülUyor. RUrriyet, devletçilik, sol müderrisleri derslerine gare asli 
cen~ anlar, de, Jet so~yaliımi.. toplu ve ihtisasi ~iye iki snufa ayır· 
tedrisat. na:ıarf insan ilah .. ilah!". masanda nazarı itibare alınan 

Ba gümbür, gümbtir, uluorfa ileri esasdır. 
sürülen fikirler etrafında gene güm · Fakülte mecliıinde bu nokta

bür gümbür münakaşalar oluyor. Bu far etrafında lconuıulmut, diva• 
münakasalardan onra dayanıyoruz d 

mn iste iği izahat hazırlanmıştır 
hükCimete. Efendim şunu yapmıyor, bu fakültenin cevabı bu gUn Darül-
nu yapmıyor .. Şunu yapıyor, bunu ra- fünfin emanetine verilecek ve 
pıyor. Dert yanmakta belki haklıyız, 

divanın pazartesi gijnkO ictima
hatta ben bu dert yananlardan biriyim. ında görilıilJecektir. 
Fakat bir gecede kitapta okuyup erı--==-=---------..,.--
tesl run hayatta tatbik edilmesini ic:te- 1 PoUa Haberleri 1 
dlilllllz fikirleri taşıyacak bir pJAt. . 
formd•n mahrum olduğumuzu ha- K• J d ? 
trrla1119k bfze hfl'RZ ıtilÇ gelfyor ga. ım yara a 1 • 
Jfba. 

Mekteplerimizde. hatta dar61rü _ DUn Cerrahp•'8 haatan•al 
nunumuzda halı\, hanl, hanı libe • kapısına bir Y•rah bırakıldı 
ral mektebin nazarlye1erf 'Te bthfkah DUn bir otomobil içinde CerraJ,paşa 
öğretilir, orta mekteplerde çocukları- hastanesi önüne bir yaralı getirilmiş, 

ıza liberalizm taJlm olunu.rken bir bırakılmış ve otomobil, müteakiben 
. tt b"t.ü d 1 .Uratle uzaklaşmtfhr. imde bır saa e u n ev et meka- Ya 

1 
lf 

1 1 
b 

.. . . ra mın asan am nde iri olda-
izınasının kafamıza gore ışlemesıni fu anlaşılmrftır. VficudUndekl yara. 
temek acaiptir. Kaç müdürü umu- lar, bıçak veya tabanca yarası defli· 
imiz, kaç memurumuz, kaç iş ada - dir. Kendı.lni getirip bırakan ve he
ımız fstedlttmiz bilgilerle yetişmiş • men uzaklaşan otomobiJfn sademesine 

ir? Kaç ada111a iümat echrek rlevlet ~ğ~adığr ve mecruhu hastane tı:a;ısı 
'lik tatbikatını istlyebiliriz. o~une bıraktık!an ~o~r~, şoförün izf. 

U tmam.ak lazımdır ki yeni hadi- nı kaybetmek ıstedıği 1htimal dahilin 

1 inu k' te yeni cereyanlara şekil de göriilmektedlr. 
er ta ıp ' K r· t dl' b'Jd' · ı kontrolda elimizdeki ey ıye 8 ıyeye ı ırılmis, mUd 

erıtıekte on arı k . d . deiumumilik tahkikata başlamıştır. 
beri unsurlar man enı a am ıs~ı 

at ardan pek farklı değil- Sokakta b•l1rıp ç•l1r•nlar anan ça,·u)' E · 
velkı akşam saat bir buçuk radde 

r . hareketin iJk milspet nokta- lerinde lleyoflunda İstiklal caddesin-
lle.r~·k· l . tatbikatını ku"'·etU de sarhoş olarak bağırıp çağıran Men

~ yenı ı ır e~ı~ tanımaya raptetmek met ve Abdullah isimlerinde iki arka-
ır şuura te ıyı daş yakalanmıftır. 

ir. 1 umumun istirahatini bozdukları irin . f'k. J • yapmadan yapı a- M h A :r 
Yem ı ır erı . anken bin e met ve bdullah hakkında takıbat 

ak tatbikat hep bırer (1\1 • yapılmaktadır. 
t Hah) olacaktır. Laftan le tenkit- -----------

e: :vvel yeni fikri, yeni sistemi tat- Lise mualllmlerlnln m•••• 
ikatçıolara tanıtmak, öğretmek ldıım lstanbuldaki lise ,.e orta mf'ktep • 
ır. ler muallimlerinin eylül maaşları bu., 

SADRI ETEM gün verilecektir. 

1 Tetkik aeyahaterl 1 
Hastaneye kız girdi, Cavalı bir fakir şeh-

4 aylık çocuk 
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[Söz , rasmda 1 
k k kt ! rlmlzde tecrObeler Balkan maçlan 

ve bir merak ! 
er e çı ı yapacak 

KUçUk ŞUkrU 
Dört aylık bir mini mini kız 

son günlerde Haseki kadınlar 
butaneıinde ameliyat edilerek 
erkek yapılmışbr. Bu mini mini 
Kaaımpaşada oturan komisyoncu 
Nusret Ef. nin çocuğudur, Şllk· 
riye ismiJe ve ishalden ve cil
dindeki yaralardan tedavi için 

hastaneye getirilmif ti. Hastane· 

de çc.cuk hastalıkları mutahas· 
sısı Dr. Ali Şükrü B., küçük 

Şükriyeyi tedavi etmeden umu· 
mi muayenesini yapmlf, bu es
nada kUçOğUn tenasülf azasının 
gayri tabit vaziyette olduğunu 
gBrmUştür. Bunun uzerino Dr. 
Ali Şükrü B. , tocuğun vaziye
tini ufak bir ameliye ile tashih 
etmif tir. Bunun üzerine küçük 
Şükriyenin ismi de de;ittirilmiş· 
tir. Kendisine bundan sonra 

Şükril denilmektedir. 
Ktlçük Şükrü ishali ve vilcu· 

dundaki yaralar: da tedavi edil
dikten sonra evine ~dcrilmiştir. 

Cavada Bata\')·a darülfünunun-
dan mezun Mustafa Raden isminde Her giln oku.> oruz: Balkan .maçla· 

. . : . . . , . rınn iştirakimiz takarrür etmış, ha-
bır fakır şehrımıze gelmı~tır. fi akı- zırlanmn a h:ıslamısız ... diye. 
rizm tecrübeleri y.apacak. ve bir hafta Gene ·her gün okuyoruz: Futbol 
sonra Anka raya gıdecektır. derecemiz İ:>i değildir, saha ız!ık ~Ü· 

Mustaf Raden efendi dün kendi- zünden atletlerimiz hazırlanmış değil. 
sile görüşen bir muharridmize sunlrırı dir di)e .... 

söylemiştir: Her halde bilgisine ve görgiisüne 
"Batavya darülfünunundan mezu- cok emin olduğumuz l tanbul futbol 

num seyahatim esnasında yazdığım gi mıntaka ı reisi: 
bi gi~tiğim şehirlerde fakirizm. t~crü· _ Ben ha1·icle tema ı hariçte yapmak 
belerı yapmaktayım. Seyahatımın a: taraftarı değilim. Milli takımımızı, 
sıl maksadı bütün memleketlerdekı e511ci le bildiğimiz kadro dahilinde ~·· 
gençlik teşkilatnı, spor ' 'e beden teı· karmak zaruretlnd~ olduğumuza göre, 
biyesi müesseselerini de gezerek tetki geçen senelerden kunetli bulmı~ıt im
kat yapmaktır. 1-6-929 sene~inde Ba· k.1n yoktur. Oyuncularımızın bfr kıs
tavyadan hareket ettim. Singapor, mı ) aslanını tır, onll\ra idmanla, ta
Ci1on, Aden, Portsayit, l\farsilya, timle daha fazya nefes kabiliyeti vere
Paris, BrükHI, Roterdam, Amsterdam me~ iz, diyor. 

Bremen, Hamburg, Berlin, L~yip· ~ne eski " kıymetli bir atlet olan, 
zig, Zağrap, Sofyaya uğrryarak İs· Jsianbul mıntaka ı atletizm heyeti re
taııbula geldim. Cavaca, Malllka, }~s i i de: 
pranto Almanca, İngilizce, Holandiya _ Hazırlık tarafoıdan bir şey yapıl 
llsanlarile konuşmaktayım. Türkiye- mamıştır. Değil beynelmilel bir mil· 
de gençlik teskilitını tetkik ederek Ca sabaka için senelik sehir milsabakalan 

• ;J w b'J k: (' aeJece'< idmanlara ba•Ja-\'8 gazetelerıne makaleler yazacaı::-ım.,, na 1 e el 1 r. .. 

namadı. Kadıköylinde yaptıırılmakta 

Belediyede: olan pist nktinde ) etl~miyecefin• 
- den. kamp ve grup hahnde idman 

Mezarlıklar mUdUrIU- meseleı:;i suya dU"mü9tür. Kanaatl-

ğtlne kim tayin me göre ge~en !ened~n iy~ defiliz, 

dil k? Atinava bu sekllde gıtmenm aleyhı&· e ece ·· 
rıyım, diyor. 

Belediyede yeniden bazı te· 
beddüllerden baba edilmektedir. 
Bu arada mezarlıklar müdürlü
ğune itfaiye müdilrü Ihsan, mO· 
fett11 Ali Yaver ve Darülbedayi 
mOdOrü Memduh beyJerdea bi· 
rinin tayin edileceği aöylenmek· 

tedir. 

Hortumlar testim edlllror 

Belediyenin evelce mUnakasa

sını yaphğ'ı 7000 metre hortum 

iki güne kadar teslim edilecektir. 
Yeniden alınacak olan 130,000 
liralık itfaiye levazımatı için 
bir hAftaya kadar mDnakasa 

açalacaktır. 

Fakat bUtGn bunlara n ha hakf
katlara rağmen, gene Balkan mUsa· 
bakalarına gidilmekten bahsediliyor. 
hazırltklar yapıldığı sözleri devam e
diyor! 

Tuhaf değil mi, bu satrnlan olnl· 
dulctan sonra fnsan kendi k!ndlne 
dilşUnilp bu işi bir türlü halledemi,.ar 
ve ayip deiil ya halledemeyfnee de 
meraktan kurtulamıyor. 

Acaba hakikaten Balkan milsabae 
katarına niçin i~tirak ediyoruz! 

A. Sırrı 

Vil&yette: 

Erzrum beledlr••l latanbuldan •----------:~~---ı bir mUtaheuıa istedi 
Takvim - 1 aıır ı~ l::)lul 9 uncu Erırum belediyeıi İstanbul be-

Günün 
Muhtırası 

Yarın gazetesinin im· 
tlyazı iptal edildi 
Yann gazetesinin bqka eller 

tarafından tekrar çakanlmak 
üzere vilayetten müsaade iaten· 
diğini yazmlfbk. DDn aldığımız 
maltlmata g&re bu gazetenin 
imtiyazı iptal edilmiftir. Din 
bu hususta vali muavini Fazlı B. 
demiıtirki, " Yarın ıueteaini 
devren aldığına dair BurbanettİD 
Ali B. tarafından verilen beyu
name Uzerinde yapılan tetkikatta 
iıde muvaraa olduğu anlaplmq 
ve mezkur gazetenin nqriae 
müsaade edilmiyeceji tebBf 
olunmuıtur ve bu suretlecle Ya• 
nn gazetesinin imtiyuı iptal 
olunmuıtur. 

•v 1931. senenın llunle'1 geçen 256 lediyesine müracaat ederek Erz· 
\.~lan gunlel" 109. 29 RebiülAhir IS50. kb J 
Ç a} lak fırtına~ı. rum ıebri haritasmı Ye mOıta e 
GUne!-Doğuşu 5 38 Hauşı 18.24 bir planını hazırbyacak muktedir 
Namaz vakltlerl- Sabah 4,14 bir mlıtahassıs istemiştir. 

Ôğle. 12.ıo. ıkındı J5.43 Akşam 18.29, 
Yat~ı. ı 9.58 ım!;ak :i,56 

!!,•va - Dünkü hararet ıazami) 26 
(asgarf) J 62'.*°Bu.ün ruzgar elıscriyetle J;ıb· 
leden esecek , e havı hafif bulutlu 
olacaktır. 

• 
Bu~ 

Gelenler • pldenler.- Bir müd· 
dettenberl fehıımizdc bulunan Fransız 
meb'uslarından , c eski Fransa maarif 
nazırlarından M. Şarl Reyber dun akşam 
Pycdoti upurile Fransıya donmuştur. 

§ Muhteln mübadele kornis\•onu eski 
bitaraf murahhaslanndın Jsviçrell Ccne· 
ral Ackreman c\ "elkf gün 'ehrimize gel· 
miştir. Ccneral lsıanbulda birkaç gün 
kıldıktan sonra salı günü Belgradı gide· 
cekılr. 

• 
Radyo 

latanbul - Saat 18 den ı 9 a kadar 
gramofon plAkfan neşrl)ab ıg.30 dan 
20.30 a kadar birinci kısım alaturka 
saz, Anadolu Ajansı habeılerı 20,30 dan 
21,30 a kadar cazbant 21.30 dan 22,30 1 
kıd:ır ikinci kıs m sa1 .. Borsa haberleri 

Vakıt:Abone '8rtl•r11 

1 3 6 12 
Dahilde 150 400 750 1400 
Haricte - 800 1450 2700 

Hin sartlar1mız: 

Aylık 
Kuruş 

.. 

lk ın l lususi 
'aıın ıo Kş 12.so Kş. 
antimı 20 .. 25 ., 

KUçUk llln '8rllarımız: 

1 2 3 
30 50 65 

.. 
75 

I • 1 O Defalık 
100 l\uruş 

A - Ahonelerimı ın her uç a~lı
~ içın l ır defa mcccanendir 

K - 4 nan geçen ılAnlıınn f17.Ja 
ııaun ıçın 5 kuruş zammolunur 

____________________ _. 

Teftişler 
Gümrllk, Tütün inhisarı Ye zarp 

hane maam.datınıa dOnden itiba
ren maliye mDfettifleri tarafın
dan teftiıine baılanmıfbr. Gllm
rilk maamelab Muammer, CG
neyt ve Mahmut, TDtlhı inbilan 
ismailHakkı, ve Hadi Zarpbane
de Hultisi, Nihat ve Rıza beyler 

tanfmclan teftit edilmektedir. 

Oç aylıklann verilmesi bitti 

Miltekaitler, yetimler ve dullar ma memurla1 a tamim olunmustu. l\lııli)e 
aşları evelce zat işleri muhasebeciliği memurlaı ımızın üç a) lıklarrn tevziin· 
tarafından verilmekte iken maliye miı de mütekait. yetim \C dullara şefkat 
fetişlerinin tetkik ve teklirleri netice- ve hizmetten geri kalmadıkları görül· 
sinde bu daire lağvedilmiş ve bu ma- müştür. 

aşlann verilmeslle mal mlclilrlükleri Defterdarı t . . bel rl b · · :r d'l ıgın amımı, şu e n u 
n maliye tah ıl ıabelen tavz e 1 

• hususta biribirlerile müsabakaya gi-
mi ti. Uu ay ilk defa olarak mali} e . . . . . 
tahsil şubeleri U~ aylık maaşların te\'· rişmesını mucı~. olmu tur. Resmımıı 
zi ve tecliyesile meşgul olmuş \'e 1edi- bu nezaket 'e uhulet rekoru kazanan 
>at dün muvaffakıyetle bitirilmh,tir. maliye şubelerinden Koca l\lustafapa 

üç a)lıd< maaşların daiıtılma._1 işi fa mali}e tah. il şube inin tevzi gisesi· 
mal müdürlüklerine geçtikten sonra ni \e ikisinin de ismi Remzi olan :n 
şubelerde tertibat ahnmı~ ve halka a- bu şubede telziat, )ıtpan menıurJan 
zaıni kolaylık n nezaket ıöıtterilmesl halk arasında ıöstermektedir. 
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• OKSFORD T ALEBELER1 
Evelki gün Piyerloti vapurile şehrimi No. : 44 Hatıralar Arasında Hz. ISA 

Küçük Haberler 1 (Vakıt] ın Tefrikasıı• 

ze Oksford darülfünunundan ~'l ta· 

'lebegclm~~ring&ülec~"rlerini~ •• ------~--------------~----•.ı 
gezdikten sonra_ dün ~kşam ayni vapur Oldürülmüş adamların kanları kesti 

·--~--*-_:_ .... -Menfa hayatı manevi mevcudiyetin 
--· 

' 

la hareket etnnşlerdır. 

• TİCARET ODASINDA - Bir ay leri koyunların kanlarına karışmış 
danberi mezun olan ticaret odası umu 

mematı demektir 
Menfanın tahribatı - Siyah bir adam - Bir yeis faciası - mi katibi Vehbi beyin mezuniyeti bit-
Gayra muntazar bir tellkl - Ostattadın k'U

1
phetlerl

1 
- Veda miş ve dU.n vazifesi başına gelmiştir. 

ederken - Bu ilk mUIAka n a an es r. 

Bu maktttller lsanın nazarında giinahk 
dılar. ÇU.nktı onlar da kan dUkmttşler 

• ŞEHİR SULARI - Şehrimizde 
- 66 - Yazan : Halit Ziya Dizanteri hastalığır olmadığı anlaşıl- lsayı bir filosof olarak gösteren Pilet askerlerini gönderdi ve . 

Menfanın tahrip kuvveti ne de- ziyen bir yere götürmekte olduğuna masına rağmen belediye sıhhiye mil- maliimatfiiruş ve şaşırtıcı eser- birçoğu kesildi" sözünü L(ika inrd 
mek plduğuna Süleyman Beyin avde- dikka~ edince anladım. . . dilrlü ~ .. şehir sularının sık, sık nU.mu- lerin intişar ettiği bir devirde, alelade lsa hakkındaki şu sözleril~ . 
tinde, izmihlali halini görünce vakıf Süleyman Bey orada bir teneşırın 1 gul k tahlili ·rin alakadarla- bir takım müfessirler, yukarda (va- ettiğini söyler. Lfikanın sozlerı 

• üst' " d lbise ·1 b'"' k t ne er a ınara •~ O ki b ı.:~-ı oldmn. Ancak bir sene süren bu musı un e, henüz e sı e, ı,ıare e , . ·ştir ız) dan naklettiğimiz satırlar arası- lardır: " va t azı ~er 
d b'h ht ra -emır vermı • b' k d bet, kurbanını kemirmekte acele e en ı ayat, şakağında bir kan pr ısı . . _ f na "Kötü işlerin müstahak olduğu hü- Piletin Celilden gelen ırta ım a 

bir açlıkla onu maneviyatından başlı· ile yeşil bir çehre ile yatıyordu. Ağla- * CÜZ'l KÜSUF - Dün bır kllSU : kiim süratle infaz olunmadığından in ları keserek onların kanları ile k 
yarak cismaniyetine kadar dişlerinin maık, haykırmak, üstüne kapanıp o- cü~'i ol~uş fakat b~. ~-aln~z .B~hren san oğuIIarının kalbi kötülük etmek leri kurbanların kanını karıştırd 
arasında ezmiş, çiğnemiş, onda ziha- nu kucaklamak icap ederdi; hayır, bun bogazı cıvarrndan gorulebılmıştır. arzusu ile doludur. (1) sözünü karıştr haber verdiler. 
yat, pürneşe, daima kendisine tuhaf ların hiçbirini yapamadım, ağzımdan A I h ki B ran sahtekarların ilavesini lsayaı Hadiseyi daha makul bir su 
görünen şeyler için kahkahasını sah- bir feryat değil, bir kelime çıkmadı. v r;z y5 ~ l . t "ni yükle!Mk~ ve bu sathl, ve ancak is- , anlamak mümkün olsaydı, bu 3i 
vemıeğe, sonra kahkahasmı keskin bir Sadece Mustafa Beyin eline yapıştrm, arşova a 

1 
.. enı~ı gaTz~ ekslı . tihkara değer hikmetleri yüklemekten timin kanaatini reddetmeğe mahal 

hicviye ile terceme etmeğe meyyal ''beni buradan çıkarın! .. ,, manasile... çıkarmakta 0 can Şımal ilr erı tehaşi etmiyorlardı. Bunlar, bütün mazdı. 
müstehzi ne varsa onları emmiş bi onun ve benim elierimizin bu birleşme ediplerinden Ayaz ishaki B. Şeb- günahkarların ilahl gazap ve azaba Bundan maksat Piletin sarrafl 
tirm~ gibiydi. Şimdi o dalgın, bir si bir zelzele gibiydi, o mu titriyordu, rimize gelmiştir. uğramalarının yalnız bir zaman me- ve satıcılara taarruz eden lseffl 
bulut içinde sinmiş, sanki siyah bir ben mi titriyordum?.. • ........... : .. ""::···:: .................................... selesi olduğunu ifade eden tıflane fiJc. karşı vukubulan mukabil har 
adamdı; uzun sükutları vardı ki eğer Bende ve bütün ailede, hele biçare . Gen dondum,. ~nunla be~ber ı:e ri ona atfetmekten zerre kadar tered- işaret etmek, ve bu hareketin arife 
bunlar bir düşünceye delalet ediyor annesinde bu matemin tesiratını aulat caızadeye karşı gıttik, 0 da bı7..e dog- düt etmezken kitabı mukaddese en nü vukubulduğunu, bu sırada 
idiyse bunun ne kadar müz'iç ve mü- mağa lüzum yok. Nihayet öğrenildi ki ru, hep vapurların birer birer ismini az vakıf olan bir kari onlara yine ki- yunlann kesildiğini ve lsanm ına 
tip bir iş olduğuna vakit vakit yukarı Süleyman bey yine meyus bir aşkın ne okuyarak geliyordu. tabı mukaddesin şu sözil ile cevap ten çıkarak kendisine yemek h 
kalkan kaşları, ve kırışan alnı bir ticesi olarak o gece Elhamrada sevg). Nihayet tam karşılaşınca Tahir verebilirdi: "Yolculara sorunuz, siz }attığı yere gittiğini söylemek eıne 
işaret teşkil ederdi. Onu her hangi lisinin karşısında, hiç beklenmiyen Kenan takarrüp etti. O gtlya bu te- onların işaretlerini, tanırsınız. Nice o zaman LOkanın rivayetile tama 
bJr bahse celbetmek IAzımgelse san- bir zamanda, tabancasını şakağına sadüf mukarrennişçesine hiç şaşma- demler olur ki kötü adam helak gü - tavazzuh eder. Çünkü o zaman 
ki bir merdivenin üstünde uyuya kal- dayamış ve intihar etmiştir. dı, hatta ben kendisine takdim olun~u nünden uzak kalır, fakaıt bunlar ancak herkesin günahkar yaşadığı 1 
mış bir adamı kucaklıyarak yere in Niçin? Bunu tamamen anlamak ğum zaman: - Ya, siz misiniz? .. bile gazap gününe yaklaşıyorlar.,, (2) umumun tövbe etmeleri icap ett 
dirmek, ayakları üstünde dik dur- mümkün olmadı, ihtimal kendisinden demedi. Sanki o sabah blribirimizden Bununla beraber bir kimse gafil değil, fakat felakete götilren yold 
mJLsına çalışmak lazxmgelirdi. sebebini sormak mümkün olsaydı o da ayrılmışız da Istanbulda köprü üstün- kalmadığı bir nokta, Isanm, devrinde geri dönUlmesi ve henüz vukubolall 

Hiçbir zaman ne nefye gönderil- cevap veremiyecekti. Bu yeis lıareke- de buluşmuşuz gibi. ki bütün mesihler gibi bu dünyadaki tecavizane hareketlerden dolayt 
m~nin esbabını, ne menfada ge~iri- tine onu sevkeden aşkı mıydı yoksa Bize anlattı: Onu Abdülhamn bir haksızhklann nasıl telifi olunacağı be edilmesi icap ettiğini söylemiş 
len hayatın safahatını muntazam bir iflas eden hayatı mıydı?.. heyeti tahkikiye riyasetinde Tra!>lus na dair bambaşka bir fikir beslediği- tur. 
silsile halinde dinlemek mümkün ol- * * * garbe göndermiş. Evvela bunu bir dir. Onun t.elakkislne göre öyle bir an tsa, öldUrUlen adamların ka~l 
madı; Hele muhabbetimin onun üze· Bu sıralarda mıydı, da~ evve! nefye benzeterek endişe etmiş, lakin hulOI edecektir. O (aU) hulftl ettiği ne kesilen kurban kanlarmm birı 
;ıiııde teessüs eden nüfuzunu istimal miyd~ tarihini sıhhatle tayın edemı- hak'k t .. le değilmiş. Orada ifa- zaman bu dünyada ıstırap çekenler ve ne karıştığı haberini getiren ada 
ederek istikbale dair irşatlara, ba- yorum. Bir gün bankadan çıkmış ve 

1 ~fe 0:ıunınuş, sonra iş bitince çü- mücadele edenler (ili.hl melektt) un ra, maktul düşen arkadaşları11, 
basından intikal eden ve her halde rıhtımı takip ederek mekte~ doğru y~a~~ u.rla avdetlerine irade çrk- zeV'kini sürecekler, buna mukabll kötü yatıta kalan arkadaşlardan daha 
onu servete yakmı bir si'a içinde ge- yollanmış idim. Birden d~nız kenarın- r ır .v~p b1I Çil ilk bittdiril- ler bu ilahi melekOttan koğulacaklar- günaM:lr olmadıklannı, hepsfn!tt 
çindirmeğe kafi olan şeyin veçhei isti- da rıhtrma bağlanmış hır vapurun m~ş. ~ı~n ep r ~P~~~şmiş. Uir dır. ayni derecede isyana kanştrklaT'I 
maline dıair telkinlere t.eşebbüs etsem karşısında birisini gördüm: Onu arka mışler • una eyce zı ~ 

1 
. Yuhanna incilinde, lsanın ana - nun için tövbe etmlyenlertn mot1 

muhakemesine kuvvetinin fevkinde dan görüyordum, fakat derhal tanı· çok ~rızalarda~ 8?n1:1 n~h.ayet 7:'~:e da.n doğma kör adamın ne kendi işle· a}"lli şekilde helak olacaklarmı ızah 
bir ameliye tahmil olu·nuyormuşçasma yarak hayretten dondum. gelmışler, faka: zih~me ~lı~n ş ~ · diği, ne ana babasının işlediği günah mlştir. 
ellerini uzatarak: - Yeter! .. demek Recai zade Ekrem Bey .. Bu na· hususile seyahat refıklennın tabına yfi?ıünden kör olmadıfını söylediği lsa bu sözlerle su(, ceza, t 
:istiyen bir yorgun halini görürdüm . .mi oluyor? O lmıirde ne anyor, ve bu hiç muvafık geJ.Dliyen hal ve tavr~u .nva,...t o1unuyOT. -(!l) ·~ -a- ı--.- naamcıa: 111nu1M ıreyanatta bUl 
Bu feci tahavvülü, o ateşten tahmir rada vapurun a~ndakl . ~zıyı bir 0 dereee- bidr ~ tr~_ret _, l· -ıJu~-ve--eeza-inddmadala telllddııhıtn E- 'maktadır, Bilakis lsa, vu'k1111' f. 
olunmuŞ kadar in'şiale müstait fit- muamma hatlederceSlne niçin temaşa re çıkmış. Fakat burada du~ak, tanm yüp kitabının t.elAMdsine tamamile mu hadisat ile son derece alakadar~~.; 
retin bu sönük halini herkesten ziyade ediyor?.. mak şüphelere sebep 0~~cagı~ndan he- tabrk olduğunu göstermektedir, hatta muayyen hadiselere ip.ret P i 

ben görüyordum; fakat benimle be- Bu o derece ~ayri mu~tazar men diğer bir vapurla donmege azmet- Onun için Lftkadan yukanya nak· sözler söylemiştir. . 
raber kısmen herkes de görüyordu. bir şeydi ki aldandıgmıa hükmet. miş... . . }ettiğimiz muhavere bizi bir takım te o halde maktul dtlşen (Celıll 

Onun için mümkün mertebe yalnız tim, yalnız resmin~ uzun uzun mua- O vapur ancak ertesı gün bulu~a- nakuzlara düşürmemek icap eder. tisinin günahı ne idi? Bunlar İ!ll 
kalmamasına dikkat oluın~rdu, ve Güat yene etmiş olmakla ta.n~dı~m ~sta~ın bildi. Hiçbir yree ç.?'mıyarak, lsmı • Ka.tı olan bir hakikat, Jsa. tarafın- arzusu hilafmda ne yapmışlardıT 
düzden ziyade geceleri vakit geçirmek şu deniz kena.rmda dikılmış pür ~ık- rin hiçbir tarafını gorm~yerek. burada dan söylenen sözlerin, tarihi sırasile Bu suale cevap vermek için 1\11' 
mçin şurada burada uzun uzun kalış- kat adam olamıyacağına karar v~rdım. geçirdiği saatlerde zihnen ° kadar tertip edilmemiş old·uğudur. u sözlerini hatırlamak lazıtO 
Jarmda ekseriyet refakatinde Kadı· Aksine kail olsaydım, .. onun hak.ıkaten meşgul, kendisini gittikçe istila eden MeselA. tsanm mabetteki sarraf ::.ıos bu sırada vukubulan had 
hanhzade hoca Emin Efendi bulunur Recaizade olduğuna hükmetseydım. k~n şüphelerle ve endişelerle o derDce tara ve sığır, koyun satıcılarına bil - terden bahsederken "ihtilal esnast 
ttu. Bir aralık onun her geceyi Elham dieile muntazaman muhabere. eıttığım muhat idi ki belliJnle uzun uzu·n konuş cumuna, mabedin yakılmasmı lstf'~ katil filini lrtlklp eden fitneciler,, 
·ra gazinosunda geçirdiğine vlktf ol- Ustada yanaşarak: - Ben, sızi~ gıya- ınağa bile kudret bulamadı. sine ait vekayi dörd'Üncil incilin son 1 duğunu anlatır. 
Clum, hayat tarzlamnızm ayrı istika- ben tanıdığınız filAnca.. diyebılecck • Yalnız veda ederken: - Artık» muharriri tarafmdan, haklld ve tari- un 1sa kendi vtedanile uzıın uza 
metlere teveccüh etmiş olması harektt miydim? Hiç.za~netmiyor~~ı!u ::a~ tanbula gelseniz, orada dalma bulu- ht yerinden aynlmış, bu hadiselerle miicad;le ettikten sonra arkadaşl 
:ve sekenatından beni ıurasile haberdar ~ bulabılmış olayım.. d k ··rüşiirdük. dedi Ve bu lsanm te•if, muhakeme ve mahkd- ·ıah taşımalanna müsaade ede 
etmete mlni oluyordu; fakat daima dan, belki dönüverir de beni tanır kor ?~r ub 

1
ve dgo et bende' günden güne miyetiıne mü.teallik hadiseler arasında nml 

810 
bu sillhlarla kendilerini Dl 

fımd d .... ü_.· d izi d . il ka..+ • be• on adım sonra .uttan u a av rtad k ld l rak on arın 
iç e onu uşun ~en, en n erın k0811 e, ~ .. rm' ~ tkar- bUyü en bir ihtiyacı şiddetle tutuştu- ki münasebet o an a ın a faa etmelerini kabul etmişti. F 
]l:klerlne inen bu maneviyetten suyun tesadtlf karşıma Tahv Kenanı ç a: b' körük vazlfesiiıi gördü. bertaraf edilmiş, bu hadiseler onun me b Uaaadeyi veren tsa taraftarl 
sathında kalarak yüzen bir şeyin, aşk dL S rac ır 'zad Ekrem Beyle ilk mü sihlik devrinin mebadisinde vukubul - u m şehre akın ederek Romalıları 
lptiİAsınm hill mevcut olup olmadıfı- Onu eıterlnftn tuttum: - en _ lşte Recaı 1 ~a geldL muş gibi gösterilmiştir. (1) ~lı Pfleti kesmelerine müsaade 
ııa dair zihnimde bir sual uyanırdı. Recal-mdeyi tanır mısın? lakat bu surete it .Zi V akı ad Vekayiin sırasmı bu fl!lkilde tahrif • miydi' 

~ Bir gQn bankada bermutat işlerin - Nasıl tannnam? dedi. Bal ya: ff z e etmekteki maksat tamamlle qlkArdır. mış lsanm .böyle bir harekette buluO 
h:diha.llu arasmda meşgul idim, bir- tt Çünkü bu .......... ilde hareket, 1saının le- ıc. k b 1 ed b" kimse yoktur. 

ımd d "' . 1 k" ük Her kuvve e 9"'"" il h k gUDU a u en ır Cien yan a. eulıze açı an uç pen yan yapan bir müfsit 91fat e mu a e 1 'yetinde bulunan 111 

cerenin anilnde bir gölge farkettim Elektr·ık Moto .. r leri me olunduğuna dair bir fikir hA.sıı 01- ritleri·;~:a:::armı ve pıanıarııı• 
:ve müteti.şi parmakların cama vurdu- masum mini olmaktır. Halbuki bu zah ed J füs, hatta lsayı ittih 
'tonu işittim. Başımı çeviTerek orada A h 1 esası hhistiyanlar da kabul ediyorlar ed Ren 1°se "dd 'umumi bile oll 

k" rakl d h be H VE Tezga arı h'b" b en oma 1 mu eı 'dedemin. es ~ çık ad~ngibianh abe ş vla- dı. Lt\ka incilinin hsa :ı~ ı ~na işaret böyle bir tecavilzü emrettiğini söyl 
CI Selimın yıne en ı a ş og u ederek: "Kavmi ta rra edıyorlarch" i 

1 
Mehmedi gördüm. ~eterden be~i (Z) der. Fakat buna rağmen vekayiin ~==!e~ ~n e~İtaraf bir müverrih, t 
kendisine rasgel~dıfrm Mehımedı.n Strası nrıştınlmış, 1sa111n t.evkif Kudtts! ·nneden evvel, taraftarl 
siyaha ya.kın rengı aslisi bulanık bır muhakemesine ait vak'alar hare ~. k i . ld d .. u...,;ı E ba ve ' nm kan dökmeme çın e en e 
kireç rengine donm >""... Ule • ketinin mebadisine getirilmekle gerek h asıt müracaat etmelerini 
na: - Gel! ... ~edi. Fırladım,. ~tı~, yahudllerln, gerek Romahlarm . lsa sie;e vetti~: kat'iyetle kabul edebi 
o zaman ytizüme. ~mıya~. Sil- tarafından yapılan işleri adıt takıbata Muhakkak olan diğer bir nokta, 111 
leyman Bey- dıyebıldi. d' ~:;ndu defer mahiyette görmediklerini onun 1 ·n . ve cengıl.ver olan C'!lil • 
iVe ancak: - Yaralan~--~~e t 1İ ~tt lsanın senelerce mabette vaazet- ~ ~;ın, bir kere silahlan sıyırdı1' 

Derhal anladı~ kı h f k ~ ya ;;z meie ve çalışmağıa devam ettiğini gös 
18 

ran,kan dökmeden onu tekrar 
bundan ibaret değildir, a a ne n termektir. son 

1 
d 

so~fa, ne o. söylemeğ~ ~~ar~: LQka, Markosun incilini okuyan na s:=~~c:!;:~ü:;ayı anlıyan 
demıyorduk. Bıraz sonra:~= desi ve bilen bir adamdı. Buna rağmen i sa hitı ta~ıyan bilha.cısa Kudüs. 
~hadan atdladıkhavel gure t~ an . Ldka, lsanın "Bu mabedi yıkacağım,: 1~1 v: Romayı irİ bilen her insan 
run kapısın an v usına geç ·· .. ·· ı k -amış, bunun yen ki 

En ı bir tarafta amca Sadık sozunu yer ne o,,.··· betteki satıcılara ve sarraflara 
Be;le ak::vı:dan müteşekkil bir hal ne yah~di . ve kendisinc~rs:!:;!A:; vukubulan taarruzun, herhaldf' 
ka gördüm, hep bana baklyorlardı .. ı 1 1 d lan ~lutler.ın ağzı;:an b bitler hep kaç insanın havatına mal o1~uı; 
Sonra amca baştabip Mustafa Beye s A T e ler soyletmıştir. u şa ' i ler takdir eder. Bunu anla.mak içrn 
beni göstererek: - Götürünüz de görl lstefanos aleyhinde şehadet etm ş kosun on beşinci babını okumafa df 

sün!- dedi. • VERES.ıYE SATILIR dl. Ltlka (lsa) nın telmizterile vuku· tiyaç yoktur. 
Bu cümle bende evvela: - Yaşı- ' '(Bitmedi) 

..,.0rı .. um·· idini uyandırdı, lakin Musta B bulan mükllemelerinln sırasını da 
,, Metro Han: Beyoğlu - Elektrik Evi: eyazıt L-- bul (1) Vaz !(8. 11) 
fa Bey beni elimden tutarak yukarıya H UU'omuş unuyor. 
basta koğuşlarına tevcih edeceğine ta Muvakkithane Caddesi 83 Kadıköy - Şirketi ayriye Mü<lekkiklerd~n Brendts, Goethal (2) Kitabı Eyüp (21 • 29) 
havlunun &te tarafında mahzene ben· iakeleıi No. 10 Üsküdar ile beraber (Jose:fıüs) tın "Roıaa valisi (S) Yuhanna incia <3 • 1~ 
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No.29 
(VA n c 1 t3 EylUI 

{§ünyıida ·neler oluyor~ 
Cenubi Amerika 
Mirno~op JJalata - Eğer 

güollo birinde cenubi Amerika 
ormanlarına gi- . 
decek olursanız /,J/ '~ 
bu ormanlarda ~ 't:'·' , ...,,. 
bulunan nebat- ~ ;11 ' ~ ~ ~ 
lara yerli halkın ~~ ~ " . ; 

;t;İ'.• 

reyini almadan ~ ·..t.· 
.l 

dokunmamam zı 
tavsiye ederiz. Yoksa size pa
halıya mal olur. 

Bir gün cenubi Amerika or

manlannda yolunu kaybetmit 
olan bir seyyah ziyadesile susa-

mqb. Medarlar mıntakasında 
kesretle tesadilf edilen ve usa-

resi serinletici olan fidanlardan 
birinin bir dabm kesti. Ağa· 

an . usaresini içtikten sonra 
bir yudum rum içti. Fakat vü-

cudünn hemen büyük bir uğu

ıukluk kapladı. Gözleri görüyor 
kulaklan itiliyordu. Ancak hiç 

bır azası kımıldanmıyordu. 

Birkaç saat bu suretle geçtik
ten bir sonra bagırsakJarını şedit 

sancı kapladı ve iki gün zarfın
da sancılar içerisinde öldü. Ya-

pılan fetimeyit ameliyatında ba
gırsakların kauçukla birbirine 

yapışmış olduğu görüldü. Zavallı 
seyyah bilmeden Mimosop Ba
lata denilen nebatın usaresini 
içmişti. Bu nebatın usaresi ispir-

t1!90 ile temasa gelince kauçuk 
alibetinde bir mayi olur. 

• * • 
lnglltere 

lort installın kaplumba
ğası - lngilizler hayvanları çok 
severler hemen' 
bütnn İngiliz harp , '" ~ . 
ıefine l e r i n de , (, ~ ' , , ~· ,;,.. 
iemiciler keçi , ~: ' • - , '·, 

maymun , kedi 1~DU00Ft; 
gibi bir hayvan 
beslerler ve bu 

hayvanın uğur getirdiğine ina
ıurlar. in5iliz alaylarında da böy· 

- - - -
Şimdi Benzedin 

Nasrettin bir sabah geziyordu kırda, 
Gördü bir leyleği karşrki çayırda; 

Dedi: 

- Allah Allah, bu da ne olacak? 
U u uzun bir gaga, kocaman bir bacak! 
Hiç biçimli değil, bu nasıl da bir kuş? 
Böyle hayvan olmaz, mutlaka yanlış doğmuş; 
Hele düzelteyim kusurlarım, dur, 
Belki yakışıklr bir hayvan olur. 
Büyük bir kayanın girdi arkasına, 
Zıplayıp yapıştı kuşun yakasına, 
B~ğladı güzelce onu kuşağile; 
Sonra alıp gitti acele acele. 
İşine başladı, evine gelince, 
Bir destere ile uğraştı epeyce: 
Biraz bacağından, biraz gagasından 
Keserek dedi ki: 

- Gördün mü ulan? 
Evvel ne idin, miskin? 
Şimdi kuşa benzedin! 

A. ismet 

, 
Sinir Doktoru 

( 1 perde komedi ( IYazan: H. Bedrettın( 
(Geçen sagımı.zdan mabat) rum doktor bey. (Antn parantez) ŞU• 

Kamil _ (Yalnız) Hani bu da o- rasını dikkatle dinleyiniz hastnlrğ1m 
nun gibi ise vay halime şunları bir at;.. geçsin diye bütün il!çlan istimal e
la.tı versek de treni kaçmnasak ( dışar diyorum nasıl güzel değil mi il!ltimal 
dan) Mahmutl Vecdinin sesi gelme- etmediğim ilaç hemen hemel kalmaı.uş 
~ başlar. Dok~r münakaşaya kulak tır. E'Vime teşrif etseniz görUrsilnüz 
verir. ya. her taraf ilAçlarla doludur !Onra e. 

C d. A 1. d dokun- fendim bendeniz sizin bu nammm l· ee ı - y.. e ım uvara 1 d d ı 
d ıb :ı tü d" Eyvah şittlm b r efa a size muayeneye t'C • 

u ay_ e sem sana sıar n u. d' d kto be be d ı-1 "JA-. ım aman o r y n enaı o ıuu-
ayağım sana dokundu şımdi ne yapma den kurtarınız rica ederim istirham e
lı senden bana hastalık geçecek eyvah- d 

1 er m. lar o1sun .. 
• . . Kamil - Merak etmeyinh efendim 

Kamil - (lçerden) Al hır tane da- k' 1 1 teşerrüf ediyorum. 
ha ah azizim sana değil asıl bana ey· ım n e • 

hı b. ta i d k t ld d'ıg;.e Vecdi - Nasıl kendhnı takdim et. va ar ır nes n en ur u um • .. • 
in ttı h · b ·· b · ,. ldırtıp medim mi? Vecdi kolenız Kanlıcada. y:ıı-r e ça m anı u gun enı :ıl d h t .. ı ı lanmız var n4' er mer umu anll'SI• tımarhaneye gondermezlerse ne mut u ı r- . 
· · d '·to ld " d b' pı'<:ı.. nız deg"il mi efendim mıralay Şemseı. sınır on ru o agu ma a ın -. 
manım fakat hep kabahat Mahmudun tin Bey. 
Mahmut pertevsizin de krrılsm senin KAmil - Tanıdrm efendim. Siz so 
kafan da kırılsın inşallah bunları b:ı.· yununuzda muayene. edeyim (Vecdi 
şrma ne diye gönderdin. ceketini çıkarır Ka.mıl bey muayeneye 

VÇVNCU MECLiS 

Vecdi • KAmil 

başlar.) 
Vecdi_ Aman efendiın rlea ederim 

gıdrklamayınız sinirlerim tutuyor. (Si
nirleri tutmuş gibi titrer) 

aene evel Avusturalyaya yaptığı 
bir seyahatinde bir cesim kap· 
lumbağa getirmiş ve ona hu
susi bir yer yaptırmışt1.. Lort 
geçenlerde öldü. Vasiyetname
sinde servetini yeğenlerine bıra· 

kıyor. Ancak koyduğu şart bu 
servetinin iradtle kaplumbağaya 
iki hizmetçi ve bir hususi bay-

Geçen haftaki bU1t1eceml:ı ec ı - ( ırer doktora ıtal}Çn .,,mı -1 1 
V d. G' h' "'- ) KA ·ı Rahat durun da iyi ntl!a-

.A.. doktor bey yalnız rica ederim ben- yene edeyim. 

tar tutulması ve kendisine gayet 
ihtimamla bakılmasıdır. 

Mirasçılar ancak kaplumbağa 
ecelilc öldükten sonra miras biı-

selerini alabileceklerdir. Kaplum· 
bcrğıılsr eles~nyli· "Asırhnca yaşar. 

Bu düşünülecek olursa lordun 
mirasçılarınan hisselerine konun
caya kadar epeyce bekliyecekleri 
anlaşılır. 

VAKiT 
-

Çocuk Sayıfası 

Geçen haftaki bilmecemiz: Göksu, denizi nasıl söyliyeyim (utanarak) mu Vecdi - Aman efendim, rica ede-
gÖık, su, kök, ökse, kuskus idi. Dilıoe ayeneden evvel bir elinizi yıkasanız f e rim oralara dokunmayınız dedim ya si 
ceyi halletmiş olanların takdir vara- na olmaz bani hastalık geçer diye nirleniyorum.. Ay! ayl- am•n aman 
kalannı alnı.ak için matbaamıza ::ııü- korkarım ma.lftm ya bendeniz köleniz ay! ay! 
racaatlan rica olunur. · bu gibi hususiyetlere çok dikkat ederim KAmil _ (Muayeneden~ katkllr) 
DİKKAT: Gerek bundan evelki tak bilhassa evimde efendim çok titizim eY· Rahat durmuyorsunuz efendi. 

dir varakalannilan verilınirenler Ve· den dışarıya çrkmam birisi gelse me- Vecdi _ Na811 durayım efendim, 
re~ bu ~ftaki takdir vara.kaları. önü- sel!, hiç yani hizmetçim gelse soura gıdıldıyorsunuz, hastalığımı anladı· 
m.üzdeki perşembe günii saat bırden efendim terliklerini kapıda çıkarır a- nız mı? 
itıbaren teni edilecektir. Başka za- yakları ucuna basarak girer anladı- Kamil _ Sizde zafiyet daha doğru-
man müracaat edilmemesi ehemmiyet nız mı doktor bey.. su kuvvetli bir sinir hastalığı var. 
le rica olunur. Kamil - Evet anladım sizi.. Vecdi - (Hayretle) Ne buyurdu-

' Yeni bilmecemiz l 
~-----Yeni bllmece..'..ıı şudur; 

1 

2 

3 

4 

s 
-

1 

1 
1 

1 

2 3 

' 

4 5 

1 
f 

1 
1 
1 1 

Vecdi - (Keserek) durunuz efen- nuz, ne buyurdunuz? 
dim daha bitm~di bendenize doktorla\' 
öleceksin dedi şimdi ondan . korkuyo-

r • ' 

"' fn 

Yukanda.ki murabbalara o sutetle 
ledir. Birçok İngilizler ise eski isim---------- hartın koyunuz ki soldan sağa ve yu-
beygirlerine ibtiyarlamıt köpek- karıdan aşağı okundukta: 

lerine ve kedilerine irat bağlar- Adres 1 - Geçen bir mevsilll 
2 - (Arada) 

lar. ingilterede Karlayl kasaba- Bilmece halll ----- 3 - Bir isim 
ıında sakin lort Instal isminde 4 - Eski bir tahsil devresı 
biri de böyle harekette bulunan 1 5 - ESki Roma kavmi iki sandalcı salları baAlatmak için bir sandalcı 
lar arasına kaydolundu. Lort 

30 
.. ____________ _. Olsun bilenler birer takdirname arayorlar, onu görUyor musunuz ? 

~~~~~~~~~~~~~~=1-,==========~_-_~--~~-- ~v~arak~~ası~~a5ı;ac~ak~l~ar~ch~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[~H~c~di~y~es~i~y~o~kw~r~]~;:=::==~~~~~~~~ 
Tefrika 
No. ı 2 

rinde idiler. ra göz kırpıyor. 1 da idam kokusu gelıen bu kapının civa,. 

!; ı· z ı ı· K u u u e ı 1 er ı· ~ ,. n de T:::::e Verdifim mektup eıı-eyce heyeean ''Dur l .. Kim o?...,, Bir anda altı rında hiçbir şahsın dolaşmasına nıU. • U U Doıan uyandırdı. Bir tanıdık Ytia:başı: alman askeri yerden bitmiş gibJ yam- sa.ade y~ktu. . 
.~~~~==~~==~~=~=~~~~~~--~~y~,~~~·~zU ~~~~~~du~~~~a~ldi~ ~hl~~ ~~~~~~·~e 

"Çok mük~mmel ·yaptınız ne arzu. ruz. Kendimizden maada elimizde kurtarab~ecek halas . deliğini gös _ diler. Benim daha fren yapmama. rin olup bittiğini bilmezler. . Bu dort 
nuz var? .. ,,. Ben Ruslar hakkında ma- binlerce esir de var. Onlar için de ter.,, Dedı. vakit kalmadan biri sordu: duvar arasında: casus teşkılUı dUş-
lQma.t verdım. Kumandan beni ka • yiyecek tedariki l!zım. Dilşman ate Ben de cevaben: "Parola?..,, Ben uvaben: man ca.suslannı yakalamak, istihbarat 
rargı\hın~ d~v~t etti Burası küçük şine ~arşı onlan ön tarafa koy9.ra.k "~iç de lüzum yok .. Daima Rusla· "Büyük karargahın otomobili,, çalmak ve buna mümasil gizli. teşkl· 
blr oda ıle hır. ıne~ ahırından ibaret kendımizi müdafaaya çalışıYoruz. Baş nn ı~lnden geçmeli, donu R 1 "0 halde sizi karargaha emniyet tatla bu hususta feda olunan bınlerce 
ldL Bir masa ıle bır de eskici iskem~ ka türlü imkAn yok zayiatımız her da· çok insaniyetli adamlar_,, ::ıım. us ar te isal etmek tazım,, üç kişi derhal o- altın akını ve öliim sahneleri canlanır. 
J.esinden ibaret mobilye. Eşya olarak kika çoğalıyor.,, Baş .kumandanlığa ~erilmek üze· toınobile atladılar .. herde bizi bir mü Ben şimdiye kadar 1 A kısnunın 
bir demir soba ile bir. de süpürge göze "İşte şuracıkta,, kuınandan acı a- re elıme bir ldğrt srkı~tırdılar. Bu Jazim karşıladL Benim k!ğıtlarrmr mu teşkilat şubesile meşgul oldum. Benim 
çarpıyordu. lkl zabıt otlar üzerinde! cı sözüne devam ediyordu. "Üseranın mektubun ilk ~cede hedefe vbıl olma ayeneden sonra hareketime müsaade emrime verilen istihbarat şubesi ile 
paltolarına sarıJ.nuş ,,uyuyorlar. Islak sevki için vagonlar ihzar ediyorlar. 1!11 l!zrmodı. etti. Buradan itibaren yol iyi değil· harbin cinsi safhalarını araştırmak Hl 
90Iap]ar kurutuJmaga asılmış, bir Pencereden bak·arsanız Ruslan görür Gerisin geriye yine Yola k yul • dl. Otomobilin lambalarını yaktık. zumu vardı. Lodz köyünde bir casus 
karavana içinde üç kaşık; masa üze- sUnüz.,, duk. 

0 
Talihsizlik bu ya otomobil bir çamur kızın idamını görmüştüm. Bu kızı o-

rfnde haritalar. . . ~ Küçük bir atfı nazar hepsini ispat Bir şose bizi Lowicz d Lod k" ve taş yığmına saplandı. Bin miişkü· rada meşhur casus Rus miralayı (Te 
_ Maalesef sıze ver~cek yıyecegi- ediyordu. tki bin adımdan fazla me- yüne kadar götürecek, Yol ;! def az ço: ıatta .. n"' sonra 

1
sabaha karşı büyük ka • r~chob~) bkırakın1 ış, bu krz bu sureti~ bf.i 

mfz yok seyyar mutfak bıraz sonra ye- saf-ede beygirler ü:zerinde kazaklar do tehlikeli deg"il. yalnız d" t rarga.ııa vflsı olduk. zım ırço sır arımızı ifşa etmışt 
1 ' U~l&n op- B k . . 

tlşecektir!. aşıyorlardı. çulan 0 civarda. Karanlrkta !ıiçbir O za.ın:ınbr (başkumandanlık) u ızın. ıdam cezası ınfaz olunur. 
Ben vazifemi anlattım. Kuman • Ben kumandana muvaffakıyetler şey görmenln imklnı yak. Yal ı top karıııgtltıınrn mnkac!dE>s tanınmış ko ken kendımi bakmaktan menedeme • 

dandan mevkilerine dair mahlmat al- temenni ederek 25 inci kolordu ku _ çu mevzilerinde toplann ağzr:~an çı ridorlarında dolaşanlar kapıların u .. miştim. 
dım. Bu unutulmaz bir sefaletin mandanına vueceğim mektup için er- kan alevler, zaman zaman şimşek gi- ~rinde 1 ~' 1 B. yah~t, l~I B. şeklinde Benim cephe için istihbar zabiti 
tarihi idi. "Her taraftan ihata olun- kamharbiyesini aramağa çıktım. bf göziikiiyor. bir takım ışaretler gormüşlerdir, olduğum muhakkak idi. Zeminlikler· 
muş, ümitsiz bir vazi~ette dört tn!sli ~ş~m.a doğru kolordu erkbı . Bir aralık bizim arkamızdan bir Bu sonuncu istihbarat şubesini gös de casus teşkilMımrzı ilerletmek dliş 
düşmana karşı harbedıyoruz. Soguk harbıyes:ını buldum. Altı üstüne gel projektör ışığı parladı; bunu müteakip teriyordu. man casuslarını yakalamak ve en kı· 
açlık bizi kırıp geçiriyor. Kafi dere- miş bir köyde kumandan jeneral fon tüfek ateşi duyduk. Artık yavaş ya IIIB kapısının arkasında birçok sa müfit yeni maltimatı A. D. K. ya 
cede otmıyan cephanemizle gittikçe,Schaffer (Şaffer) karargAh kurmut - vaş ilerliyebiliyoruz. Müthiş soğuk gizli planlarm oynanması 13.znnge. bildirmek başlıca vazifemdi. 
Claralan bu sahada merkeze çekiliyo tu. Bütün erkanıharbiye atlar iize - var. Havadan bir iki yıldız bize arasıjliyordu. İçinden biraz sürgün biraz (Bitmedi; 
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Dünkü Ke~idede kazanan Numaralar 
Beyaz11ttd Y enıi ikbal kişesi listemizin gösteırdiği ikramiyeleri biletlerin 

ibrazında derhal tediye edecektiır. 

N Türk 
o. lirası No. 

Türk N l Tür~ N Türk o. . o. . 
lirası hrası lırası 

N , Türk N 1 Türk o. . ' o. . 
lırası lırası 

No ı Türk 
• lirası 

ürk 
No. 

lirası 

168 40 155 265 Sb 827 40 ıu2 4U 748 
:~ 

673 40 :Hu 7ol ı 40 283 4~1 

178 40. 264 407 419 40 988 40 2171 ıoo 8081 756 2~~ 5921 761 40 521 ! ıoo 
330 40 28~ 419 479 4J Bl28 4 J 223 4( 993 40 913 750' 7761 40 6)9, 40 
389 4 301 438 432j 4' 1511 4~ 229 40 9Y71 ıoo 35023 40 755 799 10 772 40 
479 40 846 40 329 761 549 20 157 ıoo 380 103 31003 40 47 40 881 819 40 811 100 
491 40 4049 200 333 3080 772 571 40 200, 40 414 40 63 

'!~ 1031 1( o 39J0) • 40 898 1000 894 40 
519 100 59 40 3581 84S 6)3 40 206 40 469 40 9t j 136 4 4r. 40 ~09 4< 917 ıoo 
597 2oc 10 40 421 865 60'3 40 J98 ıOo 571 40 183 141 40 60 10( 42233 lOO 47osq 40 
613 40 109 40 479 87~ 6~2 4( 3S4 200 657 lOJ 184 ıco 228 40 75 ıo 'O 256 4!! 250 40 
932 <0 155 4 499 ~o 903 724 4 393 40 715 40 313 10 l 248 40 lOJ 4r 370 40 352 1000 
653 40 277 20 50) 40 12154 7 ~4 40 418 40 122 ıooo 375 40ı 427 200 343 40 464 40 545 200 
738 50"0 36J 40 80J 2uo 253 835 100 457 1000 7941 40 376 100 559 40 360 100 523 40 564 40 
915 ıoo 660 4 849 4( 277 848 100 60) 40 833 4r 522 J O')( 6')5 20t 456 40 736 40 569 40 
443 il o 685 2J 935 40 314 878 lOJ 713 40 886 ıoo 537 40 731 40 513 40 753 40 627 100 

1065 ıOO 808 2GO 954 40 331 9J9 4( 717 4~ 9171 10]0 654 I~ 751 40 609 40 789 4 658 40 
~o 40 828 <o ao3- 4 481 910 40 763 40 919 40 773 40 850 40 634 100 879 41 664 40 

1221 10& ç,s2 100 81 40 486 913 lOo 815, 4fJ! ~8128 40 771 40 8J5 IOJO 705 1000 965 100 666 40 
193 4 5044 2lJ0 176 ıooo !)Q- 996 40 889 40 30} 100 824 40 36014 40 729 40 t3os2 40 66J 40 
i72 10 71 100 3J 4 931 2018 4' 937 40) 316 4(1 964 40 51 ıoo 776 4C 146 100 697 40 
330 4 125 4 338 4" 959 41 :~ ~4424 100 340 1 OOJ32045 ıoo 971 40 793 40 274 100 729 40 
443 1 :.ooc 256 40 418 ıoo 13048 46 320 200 481 1011 71 :i50JO 175 100 824 40 275 40 1 736 40 
494 4( 261 40 439 40 54 476 40 372 ıoa 518 40 237 40 319 4C 10049 40 295 40 48059 100 
605 4 5284 4( 508 41 56 491 40 468 40 610 4~ 281 40 420 40 52 40 300\ 40 164 40 
650 1 ( 401 lQ 544 40 67 60 40 '!4546 40 691 10 32397 40 421 40 7~ 40 328 ıoo 190 40 
fi8 I 20 434 4L 592 4 71 20)() 894 ~o 554 100 717 100 460 10 . 448 100 90 40 4491 4l 330 4 
837 ıoı O'"') 5( 637 40 250 40 H 160 200 611 1 4~ 818 ıoo 514 100 480 40 gg ıoo 4S9 4C 337 40 lL 
842 10' 479 4( 717 40 254 ıo: 116 40 629 40 831 40 518 40 559 40 148 100 492 200 370 10 
885 ıoc 513 10( 771 ıoo 391 40 3:~7 4d 12~. 40: 9181 40 567 2CO 579 40 228 4~ 558 40 548 10:) 
892 ıot 554 4 837 ıoo 453 4r 274 100 9841 2004 9591 1000 6IO ıoo 614 40 354 200 558 200 564 200 
940 4( 55~ 4 838 40 540 ıo 455 40 ~5036 4Q 930 100 614 40 773 40 360 100 43765 4l 569 4 
961 4~ 634 ıoc 9J15 41 618 100 574 40 58 4( 985 4~ 622 40 799 40 480 40 945 4C 582 40 

2004 4l 73 ) 4(. 67 1 ' ) 638 4 66)1 4 81 200 rn >54 '~ 6411 4J 844 .+O 489 40 44047\ 100 601 100 
35 4 737 10( 124 :.oo 674 100 724 40 99 4~ 116 

20 b75, 4\:ı 949 40 51) 40 104 ]QQ 701 4 
164 4( 780 ıoo 195 40 740 4'1 8~51 4~ 184 40 137 :~ 676 10JD 37013 ıoo 606 40 242 200 934 4 
30) 20 887 1()( 388 ıoq 7~9 40 929 10 213 20 138 774 40 20 40 6251 200 26~ 40 986 4 
4-g 4 84.l 4( 405 4( 820 40 959 200 '242 4 156 4& 844 100 48 ıoo 721 100 401 1000 49020 4 
475 4C 6 13 30) 503 ıoo 847 50 962 40 345 <0 326 4 B.:H ıooo 71 40 792 ıoJ 534 40 41 I~ 530 10( 5e: .. o 551 100 872 ıoo 975 40 455 1 349 40 33222 40 115 ıoo 201 40 642 1000 105 
600 10( 1031 4( 837 40 l4130 4 685 4( 641 4( 465 40 249 1000 133 40 800 IOJO 739 4 243 40 
945 4( l 62 2v0<. 947 40 J37 40~2046 2ao 716 4' 575 4"' 256 ıoo 1371 40 8771 100 741 1 40 305 40 

3031 ıoo 245 4( lO Ol 4U 171 40 77 40 743 ıoo 6'.)7 loo 303 4 }\ 147 4C 979 40 965 4., ~9426 40 
77 40 :.m ı! 10 30 40 ııı 40 148 ıoo 78) 40 659 lÜL 527 ıoo 28Z 40. 993 80J ısoo4j 100 437 200 
86 4 397 20 254 40 293 1000 176 40 884 20JF. 722 40 539 40 29~1 40 '11 OJl 200 205 4 443 40 

25J 4( 476 4( 264 lOO 3 >7 40 179 20l 925 1~ 830 40 592 40 634 4~ 73 40 403 tOOJ. 508 4 
26 40 591 4 34L ıOJ 487 40 205 40 {)6) 4 834 7fü} 

~ 943 ~ 14<> ıo 40'1 ~-+ ı+O 

311 1( o 717 10) 42 1 4!) 519 40 29ô 40 969 1 982 40 878 779 40 225 10 550 40 610 40 
351 I((Y. H3

1 

40 594 4'\ 527 40 392 4 ~6019 40 3)032 20J 895 40 826 200 251 100 648 1000 660 100 
373 40 813 4~ 622 40 532 ıoo 420 1001 58 40 247 4C 34DB7l IOOo 838 40 2J9 40 698 40i 822 200 
447 40 82::! 4 670 4'.) 645 100 429 40 ~5089 20Q 264 100 153j 40 916 IOC 369 40 709 4( 833 40 
449 40 892 l 00( 1 J32 100 63'3 JOO 560 40 139 40 285 40 230 40 380311 4( 373 40 823 1000 912 40 
530 1 LÜ(' ~J3:" 1 ()" 45 4 80.:3 4 ~2521 4' 491 40 367 ıoo 3131 10(., 43 4J 449 40 903 IOOJ 973 401 544 4C 94 40 48 ıo o 878 4 536 40 598 41) 371 4J 478 200 130 ıoo 454 100 930 10 
567 4 g 1 40 110 40 89:1 40 537 40 753 401 572 40 498 20) 131 40 507, 40 46073 2~~ 617 40 70'J7 40 ı l 4 10 9~81 40 672 4(} H054 40 588 40 524 4~ 191 40 615 40 148 
661 4( 38 40 127 40 931 200 6SO 40 89 40 741 40 617 40 38356, 40 691 200, 234 40 

' ~-·· '.. • . • .. " ... ı:"' . f•' •·\r.. . . 

buluyorlardı. Dir ak:ı;am ona, Adaya, 
misafir gittim. 

Yazan: . Ilen.i görür ~örmez ~çmeği. teklif Daha kaç sene yaşıyacaksınız ? 
ettı. Dıt<kat ettım, se:;ınde hır me. . . . .. . d 

.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~F~l~k~re~t~~~d~l~I~ t d D iz .. . d b" . Daıı ınsanlar vardır kı hır gun 1'ab1oda kadınların erkeklerın ' 
rare var ı. en uıerın e ır gazı- . .. ki .. d.. .. k ··ı · - -

Hazerdc Jolanm t d k .,a· ka t .. .. . gelıp olece erını u~unere mu ~ssır ha çok yaşamaga müsait oldugunu uoya o ur u . µ y gorunmıye ça • •. ·ı 
Hanrtlır muan l b" ·I du. olurlar. A~agıya nakledecegım tablo, rüyoruz. Bu da gösteriyor ki kendt e 
Naını H1JmMt ışır tr Se . .., e sor · .• k' l • • b" _ 1 · · . • " tt' 

insanlar mukadderatın elinde bi-ıt&nıdı. Du aşinalık, tahmin ettiğim gi - Doğru söyh» onu nerede tanı - bu gıb.• ıms~ er ıçın ır te e lı belkı nı er~e~l~rden daha zaıf ol_ar~ g05 ~ 
rer esirdir Rivaz·ı hnk"ıkatl"' h· .. t b" can kt ç .. kü n h . dın? de aksı olacaktır. mtk ıstı~en kadınların bu ıcldınları • .; "'r -ıy .. ı ı, onun , mı ı ı. un a rı · ,. .. • . . i . . d .ı: 
mızı tanzim eder. Fakat biz onları dünyada mevcut bUtün kadmlan arka 1 Hakik3ten hatırhyamıyordum. Bil l' ~lnız . unu 0Y!•yelım kı, _bu ta~ d?ha b rçoklan gıbı pek doğru eı 
görme) iz. Çünkü göze ıçrıyacak ka daşlarından kı kanır, hiçbir arlmda ltün teminatım Bahriyi tatmin etnıedi. lo, ~ı~er bı:er ald~~ı~ız takdırde. hır dır. G • 
dar açıktırlar, (sır) değildir. şının kendisinden gizli bir kadın ra· - Uç gündür görmüyorum. Anne r.ert. ıçın dogru ~egıldır .. Tabı;. '~a elelım tabloya: 

* * * bıtası olmasına tahammül edemezdi. inin yanına gideceğini söyliyerek ny. tı hır ~urette ve ıstatfstiklcr .".e ı~e. ~n Yaşamı ihtimalleri 
Asıl ismi Ilahri değildi. Deniıdc Mamafi, bana fevkalade ve son _ rıldı. Ben ertesi gün evine telefone de l<'ransada mey~ant~ geti~lmış~.r. \lıınvven ,·ııc ~ Kadın 

doğduğu için babası arasıra onu !Ju i· suz emniyeti olduğundan bu hi iııde ettim. "Buraya gelmedi, Adada,, diye Bu tablonun hdususıye kmkul,a)~en 
1 1

1r 57,5 Sene 60,3 Scıı• 
• v b" , . yaşa gelen ka ın ve er e erın ( a 1a 60 sımle çagırır, ız de eğlenirdik. Kt>n fazla durmadı. Ne esi yerine geldi. «Vap verdılcr. k Jhtı" ., 11 • ld • 2 57,7 .. ,4 " 

d .. k k'' ·· .. d" . . K d" 1 . B -1 nd" p k kaç sene) aşama m,. en o ugunu 57 (') 59 9 ı ı -ızar, ·opurur u. Fakat hıdde. Ve nişanlısını e-vıne bıraktıktan son· en ıs nı eyog u "'• arma • .. k el" 3 .~ .. • " 
timin arasından ben, onun gözlerinde ra bir nefeste anlattı: kapıda gören arkadaşlar var. Yok~a ~osterme -te ır. 4 56,5 .. 59 3 .. 

Dünyada Olup Biten Meraklı Hadiseler 

Deniz Hikaye 

müphem l.ıir vehmin gölge gibi kayı ı- - Selmayı denizde gördüm, elen iz daha evlenmeden.. naat getirine~ anlattı: 5 55,1 ,. 58,5 .. 
nı görür, ısrar etmezdim. :E"a en de tanıştık. 40 )aşında adamım, bu Sözünü bitirmedi. Ü.::t üste içmi - O gitti gideli uyuyamıyorum. JO 51,5 ,, 54,5 ,, 
Dahri fe,keıtenebbühi~eti asabiye - kadar kadın gördüm, fakat nasıl 0 1. ye ha ladı. Zorla eve getirdim. Odnsı Her akşam içip e,·e geliy<ır ba~ımı yas IS 47.0 ,, 50,I ,, 
ne çare hn:.kn türlü anlatamı~acagım du bilmem bu 18 yaşındaki kız ~ni na çekilip yattı. tığa koyar koymaz .. insi adımların 20 4~.9 ,, 46,2 * 
- i olan bir hasta idi. llir sürü e\' lıitircli mr hafta içinde anlastık ve Evde, yalnız ikimizdik. Büyük muntazam bir yürüyü~le merdh enden 25 39,3 .. 42,4 ,, 
ham onun gecelerini tırmalar, alkol, cvlenmiye karar ,·erdik. Dillyor un bir evdi bu. Geniş sofalar, loş kori- çıktığını duyuyorum. Yataktan fır- 30 35,5 ,. 38,6 " 
ha tnlığ·ını hat lıir deneye çıkarıı·dı. ki koskoca evde yalnızım. Bizimkiler dorlar vardı. Bahri, evhamlı Bahri tar fırlamaz ses kesiliyor. Ki:ndir 35 31,6 .. 34,8 ,, 
l\'nç defalar elinden usturayı aldım. bu sene gelmiyecekler. Buna ı·cığ • hu evde yalnız başına nasıl oturu:ror· bu, yoksa ~ni öldürmiye mi geliyor· 42 27,8 ,. 31).8 " 
kaç gece onu sabahlar~ı kadar bekle men kızın o kadar itimadı var ki her du? Bunları \'e zavallı do tumun şü.P· lar? 45 24,1 ., 26,9 " 
dim, bilmiyorum. Filvaki bunda ncf gün bana geliyor, outuryoruz. helerini düşünerek uyudum. Bahrinin yüzüne baktım. Deliriurn 50 20,4 ,. 23,0 " 
ı-imi miidnfna kaydı da yo'c değildi. Evlendikten sonra Parise gidece • "' * "' tremens'in bütün alaimi onda me\'CUt· 55 ı:-.o ,. 19,2 " 
Çiınkii böyle zamanlarında Bahri ğiz. Karım öyle i tiyor. Ha .. onu so Gece yarı ı birdenbire uyandım. tu. Bu za\'alh adama nasıl anlatıthi • 60 13,8 ,. 15,6 " 
J)e-k telılikeli, salgın bir mahlUk olur racaktım nereden tanı ıyor unuz·: Yüzüme doğru iğilmiş, de,· gibi bir lirdim ki bu st'S, onun helecandan ve 65 10.9 ,. 12,3 • 
du. Bilmiyordum. Belki de onu müş çıplak ,·ücut, elinde bir kama tutan eterin tesirinden ~arpan kalbinin sesi 70 8,2 • 9,3 • 

Deniz mev ... imi. Ynz. Ada. nahri terek bir dostun e\•inde tanımıştım. bir kol gördüm. Eter kokan bir nefes dir. 75 G,l .., 6,8 " 
bizim de Ada;> a gitmemiz için ısrar et- Bahri'ye \'erdiğim hu eksik cevap o- sordu: AŞk, böyledir işte. Onun olduğu 80 4,3 .. 5,0 "aı 
mi ti. fü:41 gi<lcmedim. O gitti. Arası· nu hu) ]andırdı. Rengi döndü. Şüphe - Duyuyor musun? yerde sükun yoktur. Bu tabloya nazaran beş yaşııt" 
ra onn gi ler, knlırdım. - insanların asıl duyguc::u, bilhassa ödüm patlamıştı. Aklımı başıma * * * bir ~ocuğun eğer erkek i e ri5 sened ,-

Bir gün oıırlnn lıir telgraf aldım. Bahrinin - içine girmişti. toplayınca, karşımda mumya gibi lki gün ~nra gazt?telerin polic:: biraz fazla, kadın i e 5 eneden dlls' 
(Çabuk gel) diyordu. Gittim. İskele- * * "' yüzü ile Bahriyi gördüm. Elile işa • havadisi sütununda şunu okudum: fazla yaşamak ihtimalleri vardır. dl 
de ~ni görünce adeta üzerime atıldı Aradan günler geçti. Bahriyi hiç ret ederek tekrar etti: "Kartal ı;ahillerinde balıkçılar t~- mi al iizerine siz de yaşınıza gör~ tJ' 
ve: görmüyordum. Fakat bütün onu ta· - Duyuyor musun? rafından bir ceset bulunmuştur. Ya;u ha ne kadar yaşamak ihtimalinizı ıl l 

- E,·lcniyorum, dei, nişanlımı ıı:a nıyanlar yakında evleneceğini söylü· Hiçbir şey duymuyordum. Fakat lan tahkikattan «si!din Ada sakinle· tahilirsiniz. Yalnız bu tabloyu ~ııd_, e 
na tJtkdim e-deyinı. yorlar, 40 yaşında olma ına rağmen o i rar etti, kalktık e\'İ baştan aşnğı rinden Bahri Beye ait olduğu ve mu oku) ucularımız yalnız hulunduklllf1 

Kıu &örünce tanıdım. O da bent 18 yaşında bir kızı almasını JrÜliinç 1'adar sredık. Kimse olmadığını ka- maileyhin intihar ettiği anlaşılmıştır.,,j manlarda tetkik etmelidirler. 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1~ VAKIT 13E~ın1~1~ '!!~~!!!'!!!l_~~-----b---1---!!~k---f--~!!""""'~.-.-d":-~.. 3. K. o. Sa. Al. K. dan Devlet Demlryolları ilanları ı 
stan u ev a mu u- Ez;ne ve civrnndaki kıtaat iç;n Si· Banliyö hattına ait seyı üsefer tarifelerinin 15 - 9 - 931 tari· 

ğır eti kapalı zarfla münakasaya. ko- hinden itibaren tebdili münasebetile Pendik - Tuzla arasında 
e • d nulmuştur. ihalesi bir te:;;rinie,·el I 16 25 20 27 rlyetın en: 931 de perşembe günü 1:; te Ezinede as kain içme nam mahalJe devam ettirilmekte o an - -

keri satın alma komisyonunda yapıla- 24- 29 26. 33 30. 37 No. lı banliyö katarları 15 - 9 - 931 tari-
caktır. Taliplerin şartname almak ve 1 d·ı · f B .. d det 1 e . a . . n münakasaya girmek üzere teminat ve hinden itibaren ağve 1 mış ır. İ r $ 9 n 9 m U 1 C r 1 Ç 1 teklifnameın;ıe tzinede mezkü• sa tm Bunların yerine yeni tarifedeki 12 - 19 20 - 25 24 - 29 28 : ~3 

ı I Ak alma komisyonuna mürncaatlan (21'0) No. Jı katarJar atide göslerildig~ i veçhile içmeye kadar gıdıp Mttzayedeye vazo unan em a c22n) 

• • * geleceklerdir. 
1 _ Ba1>çekapıda dördüncü vakıf banın zemin kat.oda 8 ve Ezine ve Bayı·amiçteki kıtaat ihti- Bunlardan maada 9 - 10 No. h Ankara katarları mezkür 

11-3 ve 12·4 ve 14-7 No. mağazalar. yacı için un kapalı zarfla münakasaya mahalde birer dakika tevakkuf edecekJerdir. (2423) 
2 - Hanın zemininde 1 No. depo (dipten ikinci direğe kadar.) konmuştur. İhalesi 28 eylül 931 pazar- işletme Umum Müdürlüğü 

d tesi giinü saat 16 buçukta Ezine-de as-
3 - Hanın asma katın a 2,12,14,16,35,36 No. odalar. kert Sa. Al. Kom, nunda yapılacak- Köprü Haydarpaşa ıçme Köprü 
4 - Hanın birinci katında 8-1,26,27,28,33,35,36,37 No. odalar. tır. Taliplerin şartname almak ve mü K Hareket Hareket Muv. Har. Muvasalat 

5 - Hanın ikinci katında 8-1,10,12,14,16,18,29,30,31,32,34 fi~~::;~~r7f~"ie~n~~~re ~e;;~~tsv:. ~~ ;t;~ 1~0 6.25 6.50 8.i5 8.20 10.-
No. odalar. Kom. nuna müracaatları ('277) {2269) 20-25 8.40 9.10 10.25 10.30 12.55 

6 - Hanın 4 üncü katında 12,14,16,18,21,22,27,28,29 No odalar. * * • 
2

4 _ 
29 

11.40 12.08 13.40 13.45 15.35 
Müddeti icarlar: 1-6-931 den 1-6-932 tarihine kadar 1 sene. Askeri ihtiyaç için E~işehirde ya-

2
8 _ 

33 13
.SS 14.20 15.35 15.40 17.30 

pılacak bedeli keşfi 22651 liradan ıbJ-
lkl sene mUddetle icar için müzayedeye vazolunan emlAk ret inşaat kapalı zarfla münakasaya 9 6,01 6.02 

7 - Hanın dördüncü katında 26 No. oda. konmuştur. ihalesi 21 e-vlül 9:n pa:rar- 10 22.41 22.42 
Müddeti icar 1-6-931 den 1-6-933 tarihine kada.r 2 senedir. tesi günü saat 10,30 da Eskişehirde kol 

ordu satın ~lma komisyonunda ya.p~l~ 
Uç sene müddetle icar için mUzayedeye vazolunan 6mllk caktır. Talıplerin evsaf ve şeraıtını 

8 - Dördüncü vakıf banan zemin katında 66-17 ve 22·5 No. anlamak ve şartnamedek'i şurut ve ku
yut altında olarak münakasaya gir-

* * * Mudanya ·Bursa hattında yolcu ücretlerinden mühim tenzilat 

mağazalar. mek üz-ere teminat , .e teklifnamelerile 
9 - Hanın zemin katında 6-2 No. telefon dolabı. mezkur komisyona müracaatları. (2:;!;) 

15 eylül 931 tarihinden itibaren Muda~~a-Bur~a hattında, 
yolcu ücretlerinde mühim nispetlerde tenzılatı havı 1 numaralı 
tarife tatbik edilecektir. Nakliye vergisi dahil olduğu haJde 

Mudanya-Bursa yolcu ücretleri, 1 inci mevki için 75, il inci için 60 
1 O - Hanın asma katında 1 No. oda. * "' * 2112 

11 - Hanın dördüncü katında 11,13,15 No. odalar. Aşağıda cins ve mikdarı yazılı iki 

Müddeti icarlar: 1·6-931 den 1-6-934 tarihine kadar 3 senedir. kalem maden kömürü Gümüş suyu has 
k b k h't tanesi için kapah zarf usulile milnaka Mebdei icarlar: Eski müstecirler için ~ b sa 1 ın 1 amı saya vazedilmiştir. İhalesi 26 - 9 - 931 

yeni müstecirler için teslim tarihidir. cumartesi günü saat 15 te icr;t kıhna-
Müddeti müzayede: 7 Eylül 931 den 29 Eylül 931 salı günü caktır. 'l'aliplerin teklif mektupları

nı yevmi mezkurda vakti muayyeni.ncl~ 
aaat 15 e kadar. Kom. a vermeleri ve münakasaya ı~tı-

BalAda muharrer eml8k kiraya verileceğinden müzayedeye rak için Kom .a müracaatları ,·e şart-
• "h ı ı 15 namesinin Kom. da okunacağı. (269) vaıolunmuşlur. Taliplerin yevmı ı a e o an son gUniin saat ine 

2202 
kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek Ton 150 Kok kömürü .. .. .. 

d · t' 1 t k .. 1 t b l E k f "d" ı·· · •· d Ton ._,!°'JO Krı'ple mad"n kom uru. müzaye eye ış ıra < e me uzere s an u v a mu ur ugun e "< 

varidat müdürlüğü akarlar kalemine müracaatları ilan oJunur. * * * 
6 ncr K. O. icin 125 ton kok kömi~-

Evsaf ve müştemilata hakkında malumat almak istiyenler nü münakasai aleniye ile mübayaa et.1.~-
bu müddeti zarfında müzayede odasma müracaat ederek ecri misil Jecektir. lhaJesi 20 • 9 - 931 pazar ~·ı-
raporlarını görebiJirler. (2290) n.ü .saat 16 dır. Taliplerin ~a~tname-

sını okumak Ye münakasaya ıştırak et
mek üzere yel'mi mezkurda Fındıklıda 1 lstanbul Belediyesi ilanları f · K. O. SA. AL. komh~yonuna müracaat · 

_ . ları. (2iS) - 2069 
Bedeli keşfi 3781 lira olan Üsküdar-Şile yolunun 26+555 - * * "' 

27+055 arasındaki 500 metrelik kısmın tamiri kapalı zarfla .. Çatalca müstahkem Mv. ihtiyacı 
ü k k t T r 1 · ı k k f ıçın alınacak sığır etine kapalı z:ı.rf-m na asaya onmuş ur. a ıp erın şartname a ma , eşi evrakını la teklif eclilen fiatıar Jıaddi itidalde 

görmek için her gün Jevazım müdürlüğüne müracaatları münaka- görülmediğinden 14 _ 
9 

- 9.31 pazar-

III ncü mevki için de 30 kuruştur. 
Diğer istasyonlar arasındaki ücretler de 

Fazla tafsilat için Mudanya-Bursa hattı 
edilmelidir. (2352) 

bu nispetlerdedir. 

istasyonJarma müra• 

Büyük Tayyare Piyangosu 
11 inci Tertip 

3 üncü Keşide ıı T eşrinievveldedir 

Büyükikramiye 100,00 liradır 
AYRICA: 
( 40.000, 15.000, 10.000) Liralık 

ikramiyeler 
Ve : 30.000 Liraık bir 

ıaya girmek için bankadan alacakları 284 liralık teminat makbuzu tesi günü saa t ıı te Fındıklada 3. K. 
k f l k b 'l '- f O. Sa. Al. Kom. da pa,ıarl ık~a. al_ma-eya e a et me tu u ı e ıartname, tcKli mektul:>unu ve Ticaret ca.ktır. Taliplerin ı::ar.tnarnesını l\om. 

odasında kayıtlı olduğuna dair vesikayı mühürlü zarfa koyarak da görmeleri ve ih;le saatinden evci 

mükafat vardır 
ihale günü olan 14 Eyliıl g31 pazartesi günü saat on beşe kadar teminatlarile Kom. da hazır bulunma- ı Mahkeme ve icra IUinları E D tarı. (288) _ (2~83) • . 

ncümeni aimiye vermeleri. * * * lstanbul beşinci icr<1 memurlugull- tahkıkatın gt.}aben icrn kılınac:ı~ı ila 
• * • }{ d 'ht· · · ku d • neıı t~hliğ olunur. Beşikta• beled' . d B "kt V ld . N h onya aki kıtaatı ıyacı ı~ın . an. ı r· t t bT 17 --- ---- - ---

. . . ! . .ı>:esın .. ~.n: eşı aş a eçeşmesı amazga • ru ot ayrı anr 5ıartnamelerle Ye l.:a- Mahçuz kapa 1 ıa ~ 0{11° \!b· /stanhul Yedinci icra Memurlu • ıttısahndekı şımdıkı Tutun barakasının bulunduğu mahal tarik ı>alr zarfla ~üna"'kasaya konmuştur. eylül 9:n tarihinde saat ~- 1 c1e~. 1_ 1 : 1• y-undan. f 1 1 b. l k t'l b' dd l k lh ı · 8 •11 b ünü Taksim nıevdanında ısa ı ııc,t1'1 ı • · az ası o masana maen pazar ı sure ı e ır sene mü et e iraya . a es~ - 10 - % pcr~m e ~. r~n · . · , Üs) a hanı mm Moi:ı efendi varis verileceğinden taliplerin 29 · 9 - 931 salı günU saat 2 de Beşiktaş :saat 1.1 te Ronyada n:. o .. Sa .. Al. f\.om. lan olunuı. <1666) _ Jeri zimmetindeki alacağından dolayı 
belediyesi Encümenine müracaatları ilan olunur. (2463) nunda :rapılarak.! 1 ~· .. T:ılıpleı:ı~ şa!·t~~ . . · ti.caı\?t rrıalıkeme- mahcuz Kasımıpa~ada _ çatma mesçit 

m~ almak ve mun.ık:ısaya gıı .mek. u lsta11bul iJ..;ıncı mahallesinin orta sokngında atik 18 \'C 

• • • zere teminat '"e tckhfna~~lerıle hon· sinden: . . üe defa 18 miikerrer c<'dit 19, 21. 2:J, 
Emônönü ıabık kantar merkezi binası bir seneden üç seneye Y•da m<zkür Kom. na.,muraca~t~a". Yo•gi Kendros efendıye aıt olup ,,; numarnlal'la mürakkam dört bap 

kadar kiraya verilmek için açık münakasaya konmuştur. TaJipJer ~-99> - <-·1.ıl) aliki şarkiye Fransız hankasma hanenin nı sıf hiı-;se~i birinci ihalesi 
şartnameyi görmek için Levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. 27 _ 9 _ 9:n tarihinde Konyadıı merhun ve mahkemecl' satı mast rn- y~~ılma - uzerl' o uz glln mu e e * * mem 1 ı k ·· t -': "dd ti 
Müzayedeye girmek icin 23 liralık teminat lazımdır. Bu teminat kapalı zarf us.uliJc ihalesi vapılaca·~ı . . . olan 14 _ 9 - 9'll tarihinde muzayeclcyt! konulmu, !ur. . . Y

a nakten ve depozı'to suretı'le yahut hu''kümetçe muteber tanın- fl~ l2 - 9 9'\1 t rihli niish ı· rd·ı i- ıaıglır. -. Y·ılot gazetesinin 1911 nu- Hududu: Murat elendı hane ı, "~ 
V . - · · 

3
• • · a a ' sah acagr ' .. . . • . ralı hanenin ayni olup Corci ve Dımış bankaların birinden getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu ctn cdıle~ ~~.u~. ıhılılc ıade~ :-;.arıf~ mara ve 11 eylul 9.n cuma ıle Mıllı- mitri eftndiler kiracıdıı·. CA!dit Z:J nu-

ıekilde teminatla beraber ihale günü olan 5 • 10 - 931 pazartesi ... · ' "' nazar edıldıgı ılan.~ o .. ~. nur. (2~ 1) 11 ti ·.·et gazett>.sinin 200·6· nu .. mara ve 11 e.r- n1aı·alı hane: Bir antre, bir . ta .. lık_, 
. .. * .. 1 .. 1 931 cuma gunku gazetclerıle dört sofa, .} edi oda üç kiler bır hala günü aaat on beşe kadar Encümeni Daimiye müracaat edil· .. İ7.mır mustahkem rne,·ku J,ıtaatıı .u. dilen emvali ticariyeniıı lstanhııJ bir mutfak hir merdiven altı ve iki kö· 

melidir. (2460) ıç~~ un, arpa ve yulaf t,apalı zaı:rıa 11!~~:üğile Galatada Büyük :\ı:ııct mürliik. bir dolap bir t.ıra~n v'\rdır. 
.. • • munaka5aya konmuştur. lhalelerı n- gu . l t b ld E ... nanede Ester ve Rasel hanımlar kira· nun 1 - 1. teşrin 9:31 Perşembe. arpa hanında olmal ıp s an u a mıno- d . .. Beşiktaş belediyeıindeo: Kuruçefme Kır caddesinde 15 No.h ve yulaf :l - ı teşrin 9:tı cumarte~i Unde Yalde hanı itti~nlinde meıkfır er ıı. 

1 

h n· t bir k h 
'tt' l' d k b 1 d 1 k f 1 ·· " t ı~ t. ı · de ıı.ı·· l\I ~ 11 • F~ b ı <l 9 :; numara ı ane: ır an re a ve ı ısa ın e i e e iye ma ı tari az asının pazarlık suretile gunu saa " c 1.mır n us. ı v. ~a. maliki ı;;arkıye ransız an ,cı.tst e- k .-d b' . 

1
• 

1 
bö'lu"nmüs se b 

Al K ı "tpıhc kt . Ta me • · on or, ın came rnn ı ) · ir sene müddetle kiraya verileceg-inden ta)ı'plerı'n 29-9-931 salı · om. nunca ~' 'a 11 • •• da bulunduğu ve vedi ..;·ındık ,.e ı· d ı· tf ı · "k' h·ılii. dörtkö-
liplarin gaı-tname .. ini alınak ,.e mii· posun . · • 1 ,ız o a , 11r mu a' ı ı • ' 

günü saat 2 de Beşikta~ belediyesi encümenine müracaatlari ilin nakasara girmek iizere teminat ,.e }"edi balyadan ıbaret olan kumnşlıırını miirliik ve fü: sofa ve bir taraça:·ı muh 
olunur. (2458) teklifnanıcledle mezkılr koıni<yomı 16 _ 9 - 931 çar amba günü aat on tevidh·. Hanede l"irkor ve Ahya il· 

• Jf. • müracaatları. (298) - (21:>0) d ,·e müşetri bulunmadığı t.ıkdirde 1 tendıl<'r ''e .. Anastasya hann~. kırnfr -Zabıtai belediye talimatnamesinin 33 Uncü maddesine aşag-ıda ·~ * •:• a 
1 

hhip edl'n günlerde a' nı saatle , dır. Her cloı1 hanede elektı ık ve .. ter 
Yazılı fıkra ilave . edilmiştir. Ji:apnlı zarfla alınacağı evelce ilfın on; la~ağından talip olanlaı:ın ınaluıl - kos tes i · atıı nıevnıt o~ı~pl cadde. ,uz~ 

edilen 27~ hin kilo samana verilen fi- sn 1 
• • • • . . , • • . ~ • rinde ikinci kattan ılı larcn sa.rnış Belediyenin tensip etmediği tekilde ve yerlerde reklam ma hi·· at hadd; i tı da ı de görü ı ıned i•'i nd en li me•kut d.ı m uıa< aa tl.ııı 1 ,ı ,Jııh' • , ıı rd ı r. 1'a U p nlıı n 1 ~ '"n to ma m ının. kıy: 

yetinde levha talik ve teşhiri memnudur. t2462) 16 - 9 - 931 çarşamba günü ::wt t ı itan olunur. m('fi mtıhammene-ı->ı olıı~ on altı h.•.n ,ıı 
Şark Tezyini San'atlar Mektebi 
Müdürlüğünden : 

Duhul şartları: 

Mektebimiz nihari ve meccanidir. Talebe olarak kayıt ve 

kabul için her hangi bir şehadetname ibrazt mecbur değildir. 
Kayıt ve kabul için pazartesi ve perşembe günleri saat 12 den 

2 ye kadar Fmdıkl!.da Güzel Sant atlar Akademisi binası dahilin
deki müdüriyete muracaat. {2446) 

eşiktaş akar.atı vakfiye idaresinden 
Beşiktaşta Akaretlerde 3.., numaralı hani.' 3 !'enen 1-3, 7, ıı, 43, 28 numara. 

dükkanlar birer sene müddetle bil müza~ede icar l'dileceğinden işbu e.r

lün birinci salı gününden itibaren 20 glin müddetle müzayedeye konnıuş

r. Talip olanların ye daha ziyade mahlmat almak istiyenlerin eylülün 

inci salı günü saat 13 çe kadar mahalli m~zktirda 5.1 numarada mütevel

a} makam lığına ,.e saat 16 ~·a kadarlsta.nbul evkaf müdüriyetinde idare 

cUmenine mürcaat etmeleri. (21~2) 

te pazarlı~l~ alınacaktır. Taliplerin - . " . ,. - - - rad .ın hisse)e mu,..ip mıkta~ı~ın :n1~0~ 
~artnamesını okumak ve münalmsa\'a /st;anbul zlancı ııcar'd malıkem ... · - onar nispetinde pe) al çe 1111 1eslımı 
iştirak etmek iizere J\orn, a müracı\at silldell: \'ezne E') lemelerini 'e fazla mnlfımat~n 
!arı. (

297
) - {

2
-149) · Beyoğlunda MıH·lrn Pala~ta nıuldın ~J2S - 11269 nurn 'ını .lı. dosyada olrlııgu 
* * * · . .. - . . . . ve 11 _ 10 - n:n t:ırıhınde saat 1 l - 16 8 9 9C)l 1 .. .. • . • mühendıR tuccardan Sadıettm Eıneı k la . h: rinci ih·tlesi )apıJacaıh iFın . . ' - •) ~a [ ı.ı:unu !'latılacagı ılan . . . k R 'f l . .. r ya tH ı 1 - ' • ' 

ed "len K O ıt..' K TR. clak· •)- .. bn be\ Yek ılı a\ u a.t ~1 at >e) taı '1 1111• olunur. (16:J.ı) 1 
' • .n · 

1 
_.)() aı '1 

• • · J k d T • 1 · 'k" t f l gübreye talip ıııhur l'tmediıi;in rlen pa- elan Gala tada ~'~ ıane ar asın a oz Te' fik efendı ıanc s ı w ı - ı ara ı yu 
zarlıe;1 17 - 9 - 9·~1 p~rsemhe t?iinii ~:•- koparanda miiselles hanında nıi;kim ile mahduttuı·. 
at li ye talik cdilmi~ tir. 'falipl e ıin Am<>riJ,an Smelting end lfafayin kom _ l\feı;ahası: 2l :i n~etre m~ıralılıaı a -
KO:\I. na müracaatl:.HJ. (:!94) - (~~06) i ale~ hine ikame olunan 16'.i bin razıden 210 m.et.re hına ve . ı metre ay· 
- ---- ---------- pnn , •'i dınlık mahallıdır. 

lir:ılııl~ zarnr ,.e ııvan davasının l l - (' rt Hl 1 h J>' 
, ___ z_A __ YiL_E_R __ _ 

lstanbul yirminci ilk mektep

den aldığım şehadetnameyi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmii yoktur. 
Yirminci ilk mektep 930 müzunlaıından 

Üh·i Fuat 

.. - . .· · 1 . . tt· ... : iıı· e ı ı , num· ıı·a ı nne : >il' an-yctı ıçın 'akı olan tel> ı~,L ·1 m~z., fre bir koridor, dört 5'ofa on hil' oda 
kumpanyanın üc ay evel Alman_\ :lya iki ·ahit dolap. ıliirt hala, iki kömür· 
gittiği H adre"'i meçhııl hulunduğu liik hir nu.' rd.h ; n ultı \'C bir tarns.ı iki ; 
tebliğ" varakasındaki miihaşir ve ma- mııtfag-ı hav ı dır. Bu hanede O::;ya 

il · ht e"ruhntındnn an- hanım otunnal~tadır. 
ha esı mu an m ~ C a·t "l · · 1 h· · 19 numa -

h k k . l m·ılth~mel eri e ı - num,ua ı me .. !aşılmakla u ·u · usıı • ~ 

kanununun Hl inci madde::ıi rnu eelıin 

ce bir lmçuk ar müddetle ilüıı en 

============== tebligat icra~ı tahkikat hakimliğince Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet karargir olmuş ve müddeti me1.!dıre 

AMELİYATSIZ BASURA ÇARE 

HEDE SA 
\'AKIT :\tatbaası zarfında cevap \'ermediği takı.lirde MEMELERi KURUTUR KANI KESER 

EVCAI TESKiN EDER 
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Toptan Fiatına Perakende Satış 
• 

Galata 1 Karaköy 

Erkekler için 
ıngiliz 

rt uşambalan 

Çevrilebilir 
ı. uşambalar 

Liradan 
itibaren 

'' 
Müflon Ue gapardin 22 1; 2 

Pardesuler ' ' 

Trençkotlar 

ingitiz biçimi 
Kostümler 

'' 

'' 
marka Cihanşümul 

Mandelberg 
EMPERMEABiLiZE 

Pardesüler 
271/2 Lira 

11.--1 

' 

Çanakkale Naha başmühen-
disliğinden: 

Çanakkale - Bahkesir yolunun muhtelif mahallerinde inşa 
edilecek olan beher adedi 2610 lira 16 kuruş bedeli ketifli dört 
adet tamirci kulübesi 17 • 9 - 931 taıihinde ihale edilmek üzere 
19 - 8 - 931 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf 

Hanımlar için 
Deri taklidi mütenevvi renklerde 

ipekıi 
\luşambaiar 21 1/2 

Liradan 
Jtibaren 

'' 
'' 

Çocuklar için 
ingilız 

uşambaian 
4 1/2 

'' 
Trençkotlar 81/2 

'' Yüniü Paltolar 81/2 
'' 

Erkeklere mahsus 
pardesüler, paitolar, 
kostümler ve mu
şambal~rla Hanım
efendilere mahsus 
ipekli mantolar ve 
muşambaların mün--· ·-· tahap çeşitleri. 

• • •• • • 1 • - l • • • - • • • • :. ~ ... 

~--MEKTEPLiLER ---.. 

BEY
.,oz Kundura ve dibagat fabrikasının yeni modelde 

... şık, zarif mektep çantaları 
evrak çantaları, kasetler ve yemek çantaları 

GENÇ MEKTEPLiLER: ~:rli i!~:~~~·n~~ 
Tiil'kiye Sanayi ve Maadin Bankası fabrikalanna ait 

Yerli Mallar Pazarı 
ndao tedarik ediniz. lstanbul Bahçe Kapı Birinci Vakıf Han. 
Beyoğlunda Elhamra Sineması sırasında (Sabık Strongilo) 

Yerli Mallar Pazarı 

SEYRiSEF AiN 
Merkez acentasıı Galata köprii başı 8. 2362 
Şube A. Sirkeci Mühürdar zade han 2. 2740 

TRABZON POSTASI 
( ANTALYA ) Yapuru 15 

Eylül Sah 17 de Sirkeci 
nhtımından hareketle Zon
guldak, lnebolu, Ayancık,Sauı· 
sun, Ünye, F aba, Ordu, Gire· 
son, Trabzon, Rize Mapavriye 
gidecektir. Dönüşte Zonguldak 
yoktur. Of, Sürmene, Tire
boluya da uğrıyacakbr. 
PiRE· iSKENDERiYE Postası 

(iZMiR) 15 Eyliil Salı 10 
da Galata Rıhtımından kal

kacaktır. 

15 Eylülden itibaren Hay
darpaşa Kadıköy tarifesi de
ğişmİf ve yeni tarif eler iıke6 
lelere talik edilmiştir. 

14 Eylül pazartesi Bandır
ma postası yapılmayacaktır. 

Çiralı fabrika kütlik 20 m3 
Cıvata 1000 Tane. 

Yukaı"ıda yazılı iki kaleuı 
eşya pazarlık ile ahnacaktır. 

Teminat % 10 dur. 
ihale 15-9-931 saat 16,30. 

(2337) 
, 

TAViLZADE VAPURLARI - AYVALIK·iZMIR Postası 

Saadet 
vapuru her Pa'" 
zartesi akşatı1• 
17 de SirkecideO 

hareketle Gelibolu, Çanakkale. 
Ayvalık ve izmire azimet "'' 
Çanakkaleye uğrayarak avdet 
edecektir. Yolcu bileti "'•'" 
pu.rcla da .,...;]i_,. Arl••a• V ,.miş'te 
Tavilzade biraderler. Telefoo ı.
tanbul 2210. 

·- .. .-.... !fa: 11-ıım-ın=-......... i .............................. . 
n 

1 
Sadık Zade Bira 
derler vapurları 

11 
Karadeniz 

~Du~l~;ına 
il Vapuru p !l z !I r günli ak" 

13 Eylül U U şamı 17 
de Sirkeci nhbmından hare

: ketle (Zonguldak, lnebolu, A-
usulile münakasaya çıkarılmışhr. Taliplerin yevmi ihale olan 
17 - 9 • 931 tarihine müsadif perşembe gilnü saat 15 ten evel 
Çanakkalede makamı vilayete ve şartnameyi görmek ve tafsilat 
almak istiyenlerin Nafıa Başmühendisliğine müracaatlan ilin 
olunur. (2363) 

•• 
r=·===-ım:==- U d B · k · D k · ........... = ....... . 

yancık, Samsun, Ordu, Giresun, 

1• Trabzon, Sürmene ve Rize) ye 
if azimet ve avdetle ayni iske· 

~-----------------------~~iiWerleG~deHÜ~~e~-

Maarif vekaletinden: u ny•r·k ··det edecektir. ~~i~:i. c::::::~ ç ay a iÇ 1 ve l iŞ ~::::ın:5i5i?:\~ 
iii$ On beş senedrnberi miiessesem yüzlerce mezunlarının muvaffakiyetleri ve :m 
~ . ~ 5fö içumat hayarta ibraz ettikleri mevki dolayısile gurur hisseder. En son ve idi 
•
5
:m en kolay Vtansız usulü ile 3 ayda tualet, erkek ve kadın tayyör ve beyıtz im =·· •••• 
Ei~i takımları teferrüatile mükemmel öğretir ve devir sonunda Maarifçe mysad- ~m 
lfü dak şehadetname verir. Mezun olan bir çok hanımlar kendi hesaplannn em 
5fü mektep açmağa muvaffak olmuşlardır. Dersler 30 eylıll çarşambadan itibaren mi 
efü başlıyacakor. Talebe kaydı pazartesi, salı ve çarşamba günleri öğleden sonra m! 
gg icra edilmektedir. Müdavimler paso ile gidip gelebilirler. Gedikpaşa Bali m: 
:::: . . jiEi :m Paşa yokuşunda Esırcı Kemalettin sokağt Vabram Asaduryan eczanesi fev· :m 
m; kinde No. 1 Gedikpaşa Biçki ve Dikiş dersanesi müdürü· m: •••; . . ... 
:::.:::::::::::::::::::::::::::::~ıı. Mad N · A d ........... ...__. ........... :::= 
.................................. :1,. am oemı sa uryan ~! ······················ı·········· ::::.............................. ;::::::::::::::::::::::.:::::::::: 

Balıkesirde inşa edilmekte olan muallim mektebinin idare, 
laboratuvar ve dershanelerine ait mobilyalanmn imali ve Balıke

seir sevk ile mahalli mahsuslanna vaz ve montajı 7·9-931 tarihin· 
den 7 - 1 O - 931 tarihine kadar bir ay müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya konmuştur. 

Taliplarin ilan tarihinden itibaren on beş gün zarfında asgari 
on bin liralık mobilya sipariti kabul edip hüınü suretle imal ve 
teılim etmiş olduklarına dair vesaik ve fabrikalarınm bulunduğu 
yeri ve ihtiva ettiği makinalarla sair bütün tertibabm gösterir 
evrakla vekalet inşaat dairesine müracaat ettikleri takdirde resim, 

Gazi Hasanpaşa Vakfı Mütevelli Kaymakamlığından: şartname ve mukavelename suretlerini alabileceklerdir. On beş 
Eml~k No. Cinsi Mevkü Ecri misli k b l d 

5 DükkAn .Kışlaboyu 11. 12 günden sonra vaki müracaatlar a u e ilmiyecektir. 
53 .. Kıyık iskelesi 16,5-17 ihale Maarif vekaletinde toplanan inşaat komiıyonu tarafından 

Yukarıda yazılı iki bap dükkAn 20 gün müddetle müzayedeye vıızolunmuş- yapılacağından müteahhitler ihale glinü olan 7 Teşrini evel 931 
tur. Talip olanların 18 Eylül 931 tarihine kadar Kasımpaşadaki Vakıf idaresine f k l 

y Eylül 931 cumartesi 1tünü saat 14 te Istanbul Evkaf müdüriyeti encümenine Çarşamba saat 15 te tekli ıne tup annı mezkôr komisyon riya-
ınüracaac eylemeleri (2193) setine tevdi etmelidirler. ( 2378) 

rı Fazla tafsillt için Sirkecide 
!. Meymenet Hanı altında acen
H teliğine müracaat. Tel. 22134 .. .. 
m=c:::::::m:a::::s:m•-ıoı=:mm::::::m::: j 

DarUşşaf aka llse6 
mildttriyetinden: 

Mektep için pazarlıkla defter, katedl 
gibi levaztmı dersiye alınacağından taliP' 
terin şartnameleri almak ve nümunele~ 
görmek onda hergiln Darüşşafakaya "' 
pazarlık için 16 Eylül 931 çarşaınb' 
günü saat 9,5 da Nuruosmaniyede Ct' 
miyeti Tedrisiyei islamiye merkezin' 
müracaatlan. (2441) 

ı~Jatb<runuza gelen eserler: 

Gö .. ld ö ili ::::·m::r-:i Leyli ve Neharı ! ıa 1 ap ısı er i Ana, ilk, Orta, mmamm Mis fabrikası mUstahzeratı nu .en g o e tm-· .. ·=·e Kız ve Erkek i - 1 Lise Kısımları :-·--·:m Kolonya, ]Avanta, esans, diş macuıı0 
:Muharnri: M. Turhan ;::: :_ ....... --........... : d H ı.._._. ___ ..... _ ........ I ::ı: ,,. 

Türklüğün yüJ<sek meziyetlerini 1fü Müessisi: Nebl.z~ e amdl Hii yağsız krem, podra, gliserin sabunu 
heyecanlı bir üsJUp ile terennüm e- fü5 Resml ders porgramlarıru tamamen tatbik eder. Ecnebt lisan te~rı.:a~, ecnebt mekteplerine kat'iyyen lüzum bırakmıya- i briyantin. Mls müstahzeratını bir defi 
den bu roman, Agah . Sabri kütüpha. !Ui cak bir mükemmeliyettedir. Talim ve terbiye heyetleri memleketımızın en güzide muallim ve mürebbilerinden mürek- m5 tecrübe edenler daima ve daima ondllll 
n-esi tarafrndan tab'olunarak intişar P.!: keptir. Ana ve Baba, yavrularını 1 N K 1 L A P L 1 S E L E R 1 N E her hususta tam bir emniyet ve huzuru fü: aynlmazlar. Her yerde bulunur. (l6S6) 
mev1ifine konulmuştur. Eser, baştan ba me kalple teslim edebilirler. (Mufassal izahname vereceğiniz adrese gönderilir. Mektep Nuruosmaniyed~dir. Telefon 200f9) ifü 

.. .. .. . .. .. . - . . .. ::::::-::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::~m:::: r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::==:::!i= "1111111 1111 
şa duşun d urü cu·d ur ve ı bret verıcıdu. ::::::5::::::::::.-::::::~-=·:::::::::::;:::::::::::::::::::=::::::.::::::::::::::::::::.::: ::::::::::.:::::::=:::::::::.::::::::::::::::=:-.:::::--·--::=:::=:::=-:::: ll llll 
Bütün karllerimize tavsiye ed-eriz. 


