
Gazi Hz. Nefis bir hikaye 

İş Ararken 
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Gezi Hz. dUn ak,am motör
le Boıazda bir tenezzUh icra 
buyurmuşlar, geç vakit saraya 
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1 Başrrıuharrlrimizin ı 
.seyahat notları : 6 

Samsunda geçen 
üç, dört saat 
Kana.deniz vapuru, 9 ı:ylül 1931 

Ent, Samsun Karadenizin Izmi. 
ridir. Akdenizde nasıl İzmir limanı 
birinci derecede milli bir ticaret lima
nı ise Karadeniz de Samsunun ik
tısadi ve ticari mevkii de böyle
dir. Fakat birkaç senedenberi S:ım • 
sunlular işsizlikten şikayet ediyorlar. 
Bilhassa son beş altı aydanberi ticaret 
hayatında büyük bir durgunluk oldu
ğunu söylüyorlar. 

Vapurumuz Samsun limanrnda üç 
dört saat kadar tevakkuf edt"eektL 
Bu fırsattan istifade ederek biraz 
şehre çı ktık. Bir berber dükkanına 
girdim. Bu b~rber dükkanı giimrük 
caddesinden hükumet konağına gi -
derken yol üzerindeki meydanın bir 
köşesindedir. 

Berberlik şehirlerde daha z,ya-
de lüks ne•."inden bir san'attır •. ~rber 
dükkanlarında işlerin azalması veya 
çoğalması şehrin iktısadi hayatında· 
ki işlerin açılmasına veya daralması· 
na miliyas olarak alınabilir. Bir adam 
her gün yiyeceği ekmekten belld ta
sarruf eder, fakat her halde t:n son 
dereceye geldikten sonra eder. Tıraş 
par.asında tasarruf tabii olarak ilk 
merhalede .1elir. 

Onun için tıraş olurken işlerinin 
vaziyeti hakkında bir fikir edinmek 
için berocre sordum: 

- Nasıl işlerden memnun musu-
nuz?,, 

Dedim. Yüzünü buruşturdu; 
- Ne gezer efendi, işler çok dar! 

çok dar I,, 
diye cevap verdi. Sonra aramızda. 

11.1 :mulı:ı..-.,..., su ;ı.·olda devam etti: 

Balkan konferan· 
sına hazırlıklar 

Toplantdar Ylldız sarayının 
merasim kö.şkUnda yapılacak 

Balkan birliği umumi hey'eti 
dün Darülfünunda B. M. meclisi 
reisi vekilı 

Trabzon meb'· 
usu Hasan he· 
yin riyasetinde 
ikinci bir top·· 
Jantı yapmıştır. 

T oplanb hak· 
kında birlikler 
umumi katibi 
Ruşen Eşref 
beye bir mu .. 
harririmize şu 
malümatı ver- Balkan birliğinin 

. r umumi ka.tibi 
mış ır :T 

1 
Ruşen Eşref B. 

(( - op antı-
da muhtelif mes'eleler hakkında 
müzakt"rat ceryan etti. Teşkil 

edilen s iyasi, iktisadi, sıhhi ve 
diğer .komiteJerin hazırlayacak
ları raporların eylül sonuna ka
dar bitirilmiş olmasına karar 
verildi. 

Konferansa muhtelif Balkan 
hükumet'eri namına iştırak ede
cek murahhasların listesi henüz 
b ize bildirilmedi. 

Murahhas1ar teşrinevvelin o
nuna doğru lstanbula gelecekler, 
Küşat celsesi Dolmabahçe me-

rasim salonunda yapılacaktır. Diğer 
içtimalarm Darülfünun konferans 

sa!onunda değil Yıldız sarayı 
meras.m köşkünde toplanacaktır. 
Bu içtimalara herltes gelebile· 
cektir. - Birknç sene evv-el ben yine Sam

sundan ı;:.-çtim. Tiurada bazı kimseler· 
le göru.-·~m. Gana o vakit de işlerde- Konferansın umumi celseleri-
ki darhktan şikfıyct ettiler. ne ve lcomisyon içtimal2rma Bal-

- Ne röyHiyorsunuz? Bizim bu • kan hükümetlerinin Türkiye se
gtinkü i~le :.- ~;::ıiz ile iki üç sene e.....-vell•i firleri de müşahit sıfatile iştirak 
işlerimiz ar::13nc~a yüzde altmış bir edecelderdir. 

Tiren tarifesi 
Bugtinden itibaren 

tatbik ediliyor 
Tarife bUtUn memlekete şa· 
mll bir şekilde tadil edilmiştir. 

Ankara, 14 (telefon) - Devlet 
Demiryollarının yeni seyrüsefer 
tarifesi yarından (bugünden) iti· 
baren tatbike başlanacakbr. Bu 
tarife Ulukışla-Kayseri (Boğaz 
köprü) hattının küşadma kadar 
devam edecektir. 

Yeni tarife ile lstanbuldan 
İzmit ve Derinceye giden yolcu
ların ayni gün Jstanbula avdet 
edebilmeleri temin olunmuştur. 

Bolu yolcularının şikayetini 
mucip olan Adapazarı muhtelit 
katarının 14,5 da hareketi ile 
bu yolcuların ayni günde Istan· 
bula muvasalatları da temin 
edilmiştir. 

Bundan başka şimdiye kadar 
25 kilometre süratle giden Ada
na, Mersin katarlarınm sür•ati 
hattın takviyesi suretile 45 kilo-

metreye çıkaralmıştJr. .. 
Malatyanın Mersinle olan mu-

nasebatını aktarmasız temin için 
haftada 3 dafa Mersin ·Malatya 
arasında katarlar konulmuştur. 

Bundan baska Ankaradan 
doğru Sivasa, İrmaktan Çankı· 
rıya., F evzipaşadan Malatyaya 

fark vardır. Yüıde altmış işler azal· 
dr. :Birkaç s2ne evvel biz bu dükkanda Bu~dan başka beynelmilel işliyecek trenler haftada üçe 
üç kişi çahı:'ıyordak. Sabahtan ak - mesai ürosu ile, beynelmilel par· 'bl ~ ı 1 ı ağ edilmiştir. 
şama kadar şöyle bir çeyrek sandalye amenlo ar birliğinin siyasi ve tj. 

~ b l Ankara - Haydarpaşa arasında 
üstünde oturrnağa vakit bulamıyorduk. carı şu e erinin ve Karnegi mü- . 
Mütemadiyen müşteri tıraş ediyorduk. essesesinin konferansa daveti ışliyen posta trenleri kaldırılmış 
Şimdi iki kişi çalrşıyoruz. Fakat sa - kararlaştırılmıştır. şimdiki eksprese ikinci, üçüncü 
bahtan akşama kadar oturuyoruz. Sa- mevkili vagonlar takılarak Ana-
atte bir müşteri ya geliyor, ya gelmi- ;rı ~ . dolu sür' at katarla.rı ihdas edil· 
yor. Cuma günleri berber dükkanları oUyurUD er,e m miştir, El<spresteki o/o 30 lüks 
tatildir. Onun için perşembe günleri 10 kısımlar kaldırılmış, mevkilerin 
biraz müşteri fazla oluyor. Yalnız o .A.Uruşluk Otomobil- fiatları ipka edilmiştir. 
gün bir kişi tıraşa yetişemiyoruz. Böy- }er rağbet kazandı Anadolu sür'at katarlan her 
le olmasa da dükkblar cuma günleri 
de açrlsa bu dükkAnı bir kişi tek ba- Fakat beledıye ile ihtilAf gün Ankaradan 18,5 da hare· 
şına pek ala idare eder. çıktıGına göre - ketle ertesi sabah 10,5 da Hay· 

- İki üç sene evvel ile şimdiki ara- darpaşaya, Haydarpaşadan ise 
ımıda işler yüzde altmış azaldı 21,45 de kalkarak ertesi gün 
dediniz. üç sene evvel bu dükkh n: 17,52 de Anka.raya muvasalat 

Prenses Emine Hanım 

Cenazesi ün. büyük me
rasimle ·kaldırıldı 

ReislcUmhur Hz. namına seryaverlörl hazar bulundu, hDkOmet 
erkAnı ve sefirlerle bir askeri kıt'amız da iştirak ettiler 

Kadrköytinde eniştesi Mahmut Muh- Ierl, hiikQmet namına Hariciye 
tar p~nın köşkünde vefat eden l\fx. vekaleti protokol umum müdürlilgü 
sır kralı Fuat hazretlerinin hemşireleri baş kııtibi SaUhattin Nusret bey, Mı· 
prenses Emine hanmun cenaze alayı sır sefiri, prenses Emine hanımın ak
diin büyük merasimle yapılmıştır. rab.1S1ndan prens Abdülmünim, prens 

Cenaze merasiminde askeri kı- Yusuf Kemal lle İngiliz, Amerika, Ro 
taat ve muzika ihtiram resmini manya, Japon, Yugoslavya, Danimar 
ifa etmiştir. Merasimde Reisicüm- ka, Irak, Norveç, Efgan sefirleri, 
bur Hazretleri vamına seryav-er (Lutf en Myıfayı çeviriniz) 

Şikago sergisi mümessili 
Profesör Makgoven Başvekilimiz 

tarafından kabul edildi 
Amerika ile lktısadt ve içtimai milnase

betleriniizin arttırılmasına çalışılıyor 
Ankara, 14 (A.A.) - Şikago şehri- bati vermiştir: 

nin yüzüncü yıl dönümünde Şikagoda Şikagonun yüzüncü yıl dönümü mn
açılacak beynelmilel terakki sergisinin nasebetile 1933 senesinde Şikagoda 

resmi mümessilleri olan ve bir iki gün dünyanın en büyük beynelmilel sergisi 
denberi şehrimizde bulunan Şikago açılacaktır. Bu sergi nisanda başlıya 
darülfünun şarkı karip şubesi müder- eak ve teşrinisanide kapanacaktır. Ser 
ıisi profesör Mak Goven bu sergiye ginin istediğimiz mükemmeliyette açı· 
memleketim'izin de iştiraki için icap e· Jabilmesi için şimdiden hazırlıklarda. 
den makamlarla temaslarda bulun- bulunuyoruz. Bu sergi iki kısma ay
maş ve dün de Başvekil ismet Paşa rdmıştır. Birincisi ticaret, sanayi ve 
Hazretleri tarafından kabul olunmuş- ziraat .kısmı diğeri ise medeniyet tari
tur. Profesör bir muharririmize ser· hi kısmıd,r. Birinci kısımda cihanın 
ginin mahiyeti hakkında atideki iza- ( Alc tarafı 2 inci sayıfamızda ) 

Ali Kemal nas il götÜrüldf-~ 
Yazan: M. A. 

"Ben de Çangırılıyım,, 
kadar haarlat veriyordu, şimdi ne ka- edecektir. 
dar veriyor? ' 1 

' Muhtelit katarlar her sabah Fakat bu sözü söyllyen AH Kemal mem-
- Uç sene evvel haftada elll lira A 8 J k ti 1 t d "" t--ı&::ıtl 

para alıyorduk. Bu ayda iki Yiiz lim nkaradan 11, de kalkarak e e n anıma ıgını da ilAve e ~ 
demektir. Dükka.n kirası çrktıktan ertesi giin 7 de Haydarpaşaya - 8 -
sonra üç kişiyi idare edebilirdi. Şimdi vasd olacakbr. Ali Kemalin o günkü vaziyet için de bu tarzda bir söz söylemesi fa.Yanıt 
avda se~ lira kadar ancak hasılat • * • hayrettir. Zira bu hain cinayetkirane neşriyat hayatında bir tek (tez) müda-
oİuyor. Tabit iki kişiye de kafi gelmJ- • Bu~ünden itibaren Seyrisefain faa etmişti. Bu da 
yor. · ıdaresı Haydarpaşa K dıköy- bu iş siJa.hla olmaz. ~~PJI 

_ Sizin müşterileriniz, daha ziya- Köprü seferlerini u:enle:in mu- siyaset Jazrmdı, de- (;: 
de memur mu, tüccar mı, yoksa esnaf vasalat saatlerine göre yeniden melcUn ibarettL (). 
mıdır? değişdirmiştir. nun fikrince Anado· 

_ Her sınıftan vardır. Fakat ladaki Tiirk ordusu 
Samsunlular tıraş olmak için artık otomobiller dün e11iden fazla idi. - silahları atmalı, h\to 
gelmiyorlar. Yalnız aydan aya saç Şoförler Karaköy "~ Pangaltıda yol ,kQmet lngiltereyC' Te 
kestirmek için geliyorlar. Halbuki cuları (buyurun efendim! ) djye ba· Fransaya yalvarıufl 
evvelce herkes hiç olmazsa haftada, ğıırark otomobillerine d,avet etmekte ve lı idi. Kuvayi milliye 
h' ik. defa tıraş olur, hem de saç kes- her otomobile dört Yolcu almaktadır· hükQmeti Istanbnla 
t'ır. d~ Şimdi tıraş olmak için sadece lar. Bu otomobiller dün büyük bir gelincfye kadar sJlah 
~r~r ı. 'b. volcular geliyorlar. Samsun- C:cuzcu şoför mil;. teri davet ediyor rağbet görmüş ve epey yolcu taşımış· la hakkını müdafaa 
sızın gı 1 ~ • Bı kıs t t B .. t ks' tt• ç·· k .. k lalar umumiyetle beş kuruş verıyor- . . r ım aksi otomobilleri dünden ır. ~gun ucuz a ı ve daha fazla e ı. un u arşısın~ 

1 b
. ·ıı t bırağr alıyorlar, bunun- ıtibaren bazı semtler araSlnda 0 otomobil çalışacaktır. çıkan Yunan askerı 

ar, ır J e 3 D d''" k nar D•Y ft be . ·1Ahl 'd· t t b 
la iki defa tıraş otuyorlar. e ıgım uruşa yolcu taşımağa başlamışlar- tak .ıgf~r 

1
tara dan d !hediye şoförler:n s

1 
ı a 1ı. ı ı.b sdan ~ . 

'b' d ya yalnız saçlarını kestir- dır. sı ıat arın an a a ucuza yolcu a ge ınce ura a sı· 
gı ı ay an a . . . 

k 
· · be bere geliyorlar. Otomobil1er dün 1 K .. taşıyamıyacakları hakkındki noktaı yaset hududu gırıyoı-

me ıçın r ya nız arakoyle d tt'y. i d ltWf d 1 ti . k d'l • 
- Fakat sokaklarda, çarşıda yine Pangaltı arasında işlemişlerdir. Du- nazann ~ ısra~. e ıgı~den vaziyet n . ~· a. ev~ erı en 1 enni bitaraf mıştı. Bunu yapmak için İstanbul im· 

(Ah wıaf 2 inci sayıfada) gün ba§ka yerler arasında da i . ne ol.aca~~ henuz ~Ilı değildir. Ma- ılan etmı.şlerdı •. o halde ~undan sonra dutlarında askerlerimize tevakkuf em-
U-A ••• ,.~ ~ -··--

1 
d' On .. . şlıyecek amafıh dun ucuz ucretle çalışan şo· sr artık sıyaset ıle halledılecek demekti ri verdi Fak t ·· ··ı ·· k. Ali K 

.nKıwntıa ~ er ır. ar kuruşa rnu"'ten taşıya f'' 1 . l . d d. . N'tek· ·ııi h.. . a goru uyor ı e-~ n or er ış erm en mene ılmemişlerdır. ı ım mı ukfl•t de bunu yap- !Lütfen sayıfagı ,evirinizJ. 



~ 2 - V AKIT 15 Eyltll 1931 
Ttllyet namına maa.tn Fazlı, be1edil ........................ . 
Je na.ıaına muaV'in Hamit, kolordu na.l Arnavutluk kralı Bqmuharrlrlmlzln 

seyahat notlan mma Hliaeyia Hi•ü, H pot• mfidfi.ı ••• ~§ll&E2:!l!Em rtı Ali Rıza ıteyterte dahe birçok ~-' ! Romanya kralına bir 
vat ha.ıır bulunmutlardır. tl b 1 h dl ttl \Bqmakalemiıden mıbuıj 

Reflicilmhur Gazi Hazretleri ile B. ayre OJUU& UÖJ l:U. n şan e ye e kalabalık Tar. görünüş iki üç &ene 

sa N~--------- ~~ 
.--B A B 1 B L 1 R 

Protesto 
M. Mullıl H'lsl n Bqnktt Pa,alar, Belediye, ziraat, sıhhat ve Sarar naz1rı ••hrlmlzden ge· evvelkinden farkaızdır. 
Harfd~ Yeklleti Ye muhteJff sefaret- lkb•t lflerl çerek &ofya tarlklle - Öyle evet, kalabalık srörilnU· lzmlrlller mınt takı-
ler tarafından çelenkler gönderilmiş Geçen IMktubumda Hayrabolu ya BUkr••• gitti yor. Fakat hep ıııku!u ~alabalık t,, ma girmek lstfyorJar 
ve bunlar ullerlerl•iz tarafından ta ıelinH hasıl ola11 lntibalanmı kaydet Arnavut kralbğı saray nazm 

t G .. d ·1 ı ki ·şt'i On k ı k • · ı ·ı· Sekiz on sene •nel Sa-unun ik· lzmir, 14 ( AA ) - Balkan pnmış ır. on erı en çe en er ara. nu m. u o uyan ar ço ıyıı >I ır· Ekrem Bey Libobova evvelki .. _ k 
d G--ı H ti ı · f k ı· d ı k" T k" d ğ Hayrabol ı ü tısadi ve ticari hayatı birden bire 1·n- olimpiyatlanna İftira edecek sın a _. aıre er nın e'· ·a a e er ı, e ır a • u yo u zt· ...nn ıebrimize gelmiı, ve dnn tJ fu b ula b 

1 1 · bilh n· d fa ı t akkuf etmi• v• b 5 .. kişaf g&itermfttl. Bunun batlrca se- a et ve l ole na iıtan uldan 
ve •nza111 ° an r-e engı BMa n•·ı n e z a ev " ~ u YO· akşamki konvanıiyonelle Sofya ·ı · ü " d Ut • 
zan dikkati celbetmiştir. lun mınel inşasıile memlekete ne bebi lzmir ve hinterlandı Yunan i11a- ıeçı meıı Y ıun en m eeuar 

Merasim, ölle n:.mazıııdan sonra menfaatler temin edUectğ ni tarikile Bükreıe gitmek üze- li altına reçmeai, lstanbul fle Anado- olan İzmir ıporcuları, milli takı· 
cenaze namazı kılınmak saretfle batla kaydet.m,tlın. re hareket ttmi9tir. Ekrem Bey lunun idari münaaebatının kesfln1esi mm temsil hakkının yalnız iıtan
m1ş ve namazı müteakip alay Divan Bu mektubumda da kasabanın ha- Libobova dün kendiıile g&rUıen idi. Dahill Anadolu için Samıun he- bula haaredilmeıini protesto et• 
70lur."an Türbeye doiru hareket et· yatından bahsetmek isterim. bir muharririmiıe demittir ki: men hemen yegAne bir iskele ve liman mitlerdir. 
mf,Ur. Bence HayraboJuya daha girerken - tki ay kadar evvel Ro- haline ıelmitti. Bu suretle başlıyan ln- -----------

Alayın en önünde süvarı. pi)-adt hasıl olacak his hiçte müspet değHdir. manya kralı Karol hazretleri ta- kipf bir müddet devam etti. Fakat lktısat meclisi 
1 -L1 fk 11 1 r~a.11 k---'L • .,, orta d k t d b' sulhten aonra memlek•tln fktıaadf ve Ö fi e- er, •az a er emekte banla· v- .-va.,. mn an a e eon •· rafınaan kral Zogo hazretlerine U U d ki ,.,... d 1 1 

ma ardındu da cenaı.e •efıtrflmekt.e rldt caddesinden ve ba caddeye na- ticart faaliyetleri tabii cereyanını a • n m z • ~ •• ma evre• n n 
ldL m blnalrdan ıarfınazar fdilt>cek olur· Romınyanın en büyük niıanı o- hnca Samsunun fevkallde ahval ,.a ruznamesi hazlrlandı 

CAnueyf de •ruı fle Mısır •ffri sa heyetf umamlyenin manzarası hara Jan .. Kolye dö Romani. niıanı şerait içinde mazhar oldufu inki§afa A~kara, l4 (Tel~fon) - Ali iktısat 
Ut pr- Emlae laaaımıa akrahuln- bldlr. Daram IOkaldarın, birihi· hediye edi11Pişti. durgunluk geldi. Daha sonra lıtan . meclisi klnunuenhn birinde toplana.
do AbcHllmlinlm prens Yuaf Kemal, riae dayanarak yapmak imkinını bu· Kıral Zogo hazretleri de hu· bul Ankara demiryolunun Kay1eriye cak, içtima on beş rün kadar sUrecek 
kor dlpl.tfk en nldal olu tnıd- lan ahpp evlerin half ve bu sokakların na mukabele olmak üzere Ro· ve Sivasa kadar uzanması da ayrıca tir. Meclisi Alinin müzakere edeceji 
Uz Hflrl Cor~ Klarn htik6met aamı· temizlikten uzak olmuı inaanm ilk in- manya kralı hazretlerine Ama Sameun ticareti üzerine tesir yapmıt- ma~deler .~un.tardır:. . 

1 
ıu..- •-1·ld ~ -'-- 1 dl tır. "Unkfl NUen dahili Anadolıınun - Tur1uyede lıman hızmetJeri, 

na meru • fttirak eden Sallbattln IUllını K\lll eu~ -P er r. vutlu~·n en bilyOk rOtbede ~ Tıa..1. 11 1 ~ i k' f · ı 1 H bol bi beledi f bl 6 .. mühim bir kısmı letanbul ile ve hariç uu. mancı ı.mın n ışa ı ıç n a ına· 
N...t bey, blytlk elçller, orta el ayra 1R1an r yee' ft r "Kolye dalbani" nı"ıanını ı'bda cak t-.. b' 1 d i t klifl pıer M mulalaatıtarlar, hlk6met beledi,.. rell&le bu belediyenin zengin- ile olan mUnaaebatını Samsun !imanı ~ ır ere 8 r e er. 
e*11u, sabHu, vali mautnf :Fazlı, ce varidatı vardır. Fakat bUtUn bun· ettiler. Ben maiyetimde aaray vasıtası ile yaparlarken şimcndif er ~ - 929 tediye muvazenes~ 
bel...,_ autinl Hlmit beyler ve halk lara ratmen beledl1enln ba kuabaya teırifat memurlarından bir zat hattının Sivaaa kadar uzanmasından - İhracat emteasına müteallik 
taldf etlJVnla. temin ettıiii yeclne umran eeeri •ecele olduğu halde bu niıanı Roman• sonra bu nakliyat dofrudan dofruya bilha~a. a~yonl ~ynir, fındık nizam 

9cf taraftan polt. ve uker efradlle ri Mkaldarını ayd•latmaaıdır. Bu ya kralı hazretlerine takdim et- timendifer ile yapılmafa başlanmıı:ı · name ennın te kikı. 
91ftflmlt olaa alay Dtvanyolunu takip da ancak bir aeneden az blr zamandan mek için gidiyorum. Bnkrqte tır. Bu da ayrıca Samsunun iktısadt Haydarpaaa yanaını 
-.a~ T•.a.- ı-.ı d d A beri lınkin dahiline ıirmıt· tir hayatını durgunlattman sebeplerden· Y e· ..... ~ ""~ ıe ... ,. ora an a n- • heyetimize oradaki baııebbende-
bra eadd .... dea Sirkeef üııkelesfne in- Hayrabolu elektrik •UeMe ... i bir dir. Nihayet hiç .filpheeiz umumi ik- Dev16t 911rası ilk karan 
ntfttlr. Cenaze burada hazır bulunan senedenberi faaliyettedir. rimiz iltihak edecektir. tısadf buhranın da ayrıca durgunluk muvafık buldu 
Kmalıada vapuruna bindirilmit ve ce· El-ektrik müesıse&eSiM merbut iyi iıtanbula berendizi yolile gel· üzerind.e bir hll!IHi tesiri vardır. Öyle Ankara, 14 (Telefon) - Haydarpa-
nseıyj M18ıra götüreeek olan lzmir va makhtelerle mUcehheı ve elektrlkl" mü dik. Doğrudan doğruya trenle görUIUyor ki (Samsun) bugtlnkft sıkın· p yangınından dolayı on bir ıdrorta 
panına nakledilaılttir. teharrik bir de un fabrikaa! vardır. gitmek daha kıaa llireceği halde tı}, daha bir müddet çeke~ektlr. Fak:ıt kumpanyası aleyhine açılan davanın 

Ballhattfn Nusret ve Hamit beyler Gençliğin burada hemen hemen hiç uzun zamandır görmediğim iıtan Anadolu dahilin-de yapılmakta olan ,ı. medlGr kumpanyaların hflktlmete iki 
~in saat bqte Yeniköydekl Mısır se- bir hareketi ve hiçbir kımıldanııı hfı;. bolu bu veaileden iatifade ede- mendifer şebekeleri tamamlanarak Ak· milyon lira vermeleri suretlle sathen 
fa ti ..td k hn.k.ıı. t h' ·-"ı"lmi r Tü ..... ocaktan ll"-edil denizin (Mersin) limanı Karadenize halli ve davaların takibinden 1arf1-11· re ne a• ere v ume ve şe ır na· ;ııcu yo · ı 11. 5 • • rek ziyaret için bu yolu tercih .. 
ana taziyet beyan etmişlerdir. meden evvel burada da ocak vardı. Ye ti (Samsun) da irtibat peyda ett:kten zar edilmesi devlet tGruınea tensip e-
hmtr vapuru bugün saat onda hareket bu ocafın iyi kötti ufak tefe-k faalıyet ettim. Arnavu uğun dahili vazi- sonra vaziyet yeniden sallha doğru dilmiş, ve keyfiyet Ali talldika iktiran 
edecektir. teri de görülüyordu. Meseli: bir saz yeti ıon derece mOkemmeldir. gidecektir. ÇUnkil o vakit Karadeniz etmi~ir. 
--------·~-.. -··:······heyeti bir futbol t11kımı te§kll edilmiş Kıral Zogo bauetlerinin sıhhat· ile Akdeniz aruında en kısa yol -----------
mal t1mdı n•• abfni ntızam edıyor- . . . . Başveklllmlzln da. Mllll hükOmeti İstanbul hududun- vı akşam ilzerlerı ufa~ ekser11ızle_..ıe lan hakkında zaman, zaman iıaa (Samsun) dan geçecektir. 

d 1...... . 1ne91ul olanlar geceleyın de ocak bına edilen haberler tamamen aaılaız- .Jtd#W .A.&uH. ziyareti 
a • ... tan enel ıifaset ile itı hallet· d • t bl 1 tauı· _._ ı-•·• l l d • ıın a sam1m r ıava yara 11•• ı • dır. Kıral hazretlerinin aıhhaUarı Ankara, 14 (Telefon) - lemet Pa· m- -·nı o up o ma ıgını anlamak f. 

1 
d 

çin mUkAlemeye girişmiştl. İ§te Ali yor arı. mükemmeldir. Buna kat'iyetle Şika=gQ sergisi fa Hazretleri rahataızlıtı geçmif olan 
Kemal buaa ınuahaze ediyordu. Şimdi Kuabaya biraz ırue hayati tesiı ve yazabilirainiz, kendiaine atfedilen _ ,;;_ _ BapekAlet müsteprı Kemal beyi zi· 
de af,uet J'eriM sUAh tavsiye ediyor- «•nçllk arasndakl teeantldft temia ede baatahklama lür bia'ite ••*rlp (O•t ..,.. l a.d ..,,... Ar•t ettiler. 
da Ba nretle ~11 Kemal d~ntlen hu ~ muallimler •• onlann "'"HJidir. T ticar~t ve sa'ltayl ve ıiraat sahaların· Jandarma ma .. 
mtİcessemı hly._;et karaya btyaı, beya. Her yerde ileri ~tıl~n ~~ aaamlann değildir. » daki bilhassa son bir asırlık terakkiya d&nlığında 
sa bra 41em.k ~in yartı1mı~ bir ruh ba9mda bu faa1ıyetı muşahede etm~k Ekrem bey Libohova etkiden tıgösterilecektir. Diğer kısımda me· Ankara, 1' (Telefon) - Jandarma 
De yoirabıuı oldufunu ortaya ko)·· mümkün değiJdir. ordumuzda ıavari binbaııhtı deniyet tarihinin mebdrinden elde e- umum kumandanhtı hukuk mttpvfrf 
muş olayorcl•. Kazanın ahvali sıhh•yeslne gelin • yapmııbr. Balkan bar binin ilAnı dilmiş olan bttttin asar teşhir olunacak irfan bey mezkGr kumandanlık adli 
Motör denizin ortasında dönüyor, f~in- ce; kasabada bir dispaneer ile onun sıralannda ukerlikten İltifa ede- ve bu sufttle medeniyetin terakkiıd ınilpvirlltfne tayin edihniftir. 
dekiler tlmtr ·~·n ufraşıyor, fakat bir batında bulunan bir htikOmet tabibin rek mlllki hizmete geçmit •e ıCMsterilmiş olacaktır. Ankara mezbahası 
~N balaeam1yordu. Bir aralık bir den bafka bir de hususi olarak çalı • Yanya civarında Çamlık muta- Serrlnin bu ikinci kısmını açabll- Ankara, 14 (Telefon) - Ankara 
1'91ken11 g&rUndU. Motör dUdUk rald;. şan diler bir doktor da vardır. Dispan fi d•t · ti 8 mek için medeniyetin mehdi olan ya· bel•dı·-ınin A''"'•prii cı'vannd• '·a-

~ bütti ihü l ra ee a v dı ~ · ıarrı ığına tayin e ı mıı r. al· .. ,,__ -u .. ., ,.. 
Jfltllmecli. Sonra bir tabanca atıldı. aer n yaç a v P erme 11 d' • kın prk memleketlerinin, Mısırın, tınnakta oldutu asrı mezbaanın inta· 
O nklt yelkenli motare yana~tr. Mo- gibi bir hükOmet tabibi de, bir daki kan harbi ilin edil ıği zaman lran n lrakın ve bilhassa TUrkiyenin atı bitti. Bazı noksanları tamamlan-
törl bafhyarak Deflnnendere Hhillne ka bo§ durmadığı halde, ge~iş hudut tekrar aslcart vazifesine iade bu sergiye i,tiraklerini temin etmek maktadır. Teırinievelin birinci ıllnU 
çıkarclL B• suretle Ali Kemali ts • !0 .kazanın h~r derdine yetıtememek edilmiş Ye Çamlık mutasamflı- lazımdır. Bu ıubede hitit medeniyeti açılacaktır. 
taüulllaa ka~ırma hadisesinin tehlffle- ıeair. Çünkü ıerek köylerin d v~~:t: ğıle beraber kumandanbjında barı pek mUhfm mevki itpl edecek Yeklller h.,etlnde 
Ji kam •lha,.t balayordu. Burada as- kaaabanın sıhhi vaziyeti Üs-.. r. bulunmutlur. tir. Serginin ticaret ve sanayi kısmın Ankara, 14 (Telefon) - Heyeti •• 
keriaüs nrdL Tam bir emniyet ~in- Sıtma, verem ~ok görülmekte ve yaz Balkan harbinden sonra Ar- da bilhassa Türk tütününün, yemişle- kile bugün toplanarak vekAletlerden 
dı ldL Artık İngilizler gelir · bizi meHiminde küçük çocuklar da çok navutluk hizmetine geçmiı, Ar· rinin, madenlerinin tefhlrl ~ok fa1· selen evraktan tetkik etti. Müzakere 
tatar korkueunan zerresi kalm;mıştı. tehl~eU bir hal almaktadır. B~ gen!§ dalı olacaktır. Bu suretle Türkiye- bir aaat kadar sUrdU. 

Mot.lr 70laalan Ali Kemal ile be- faahyet aahaaına mahdut veaaıtle blr nawtluğun Roma sefareti ataıe· nin iatlMal vaziyeti, topraklannın ser· Edeblrat fakUlteal rel•llll 
J'Üef lfkeJ~e ~rktıklan vakit oradaki yahut iki doktor ne yapabilir. militer:iğini yapmııhr. veti Amerikalılar tarafından daha ya- Ankara, 1 ! (Tenefon) - DarUlfQ. 
bhnp .tardalar, Blru kahn içti· ı Kazanın mektepleri dlferlerfne gö- Oç senedenberi Arnavutluk kından tanınmıt olacak. Amerik• Ttir nun edebiyat f akiiltesi asnhazır tarl-
ı •. Fakat Detirmender~de kalmıya· re oldukça fazladır ... Vasati üç köy- kralbiı ııray nazırlığı~da bulu· kiyenin ticarf iktısadl vaziyeti hakkında rl müderri Ali Muzaffer B. in edebi· 
aklardı. Oradan da Izmıte gidtcrkltr· de11 birine mektep duşmekted.ir. nan Ekrem B. Libohova geçen daha esaslı malGmat edinmit olacaktır. yat fakültesi reislltlne intihabı Ali tas 
dL Eler tekrar motöre binerlerse yi· Şu son aene zarfında kazanın sene Vivanada kıral logoya ya- Bu suretle Türkiye ile Amerika arasın dika iktiran etmittir. 
ne lnnlmuı tehlikeli vardı. Onun için sıhhi ahvaUnln nispeten salih kt'spE t 1 k d da dotrudan dofru1a tktıPdl müna- Maarif tarlnlerl 
(C.) n., aıkadqlarını Defirmendere- meei ve umumi frfan faaliyetinin mü· pi on ıui asitte ayatın an ya- aebet artacaktır. Se!'l'lnfn temenni et· Ankara, U (Telefon) - Sabık Edfr 

d b aka t · ralanmıştır~ d TU f nln ftıkele kahvesin e ır rak znıit-

1 
temayiz bir manzara arzetmesi mülkı tili diler mühim bir cihet e rinır ne maarif emini Hilmi B. baş mi et-

f.ell ÜltiJM bir ınotör istemek için tel- ye mezuna genç kaymakam Seracettin Dahili kili kltlbflnlln bu sersf1e eaerler ve kro- tişliğe, sabık Konya maarif emini Alt 
rrafhaae7e koşmuftU. Beyin milsmir çalıtması neticesidir. ye Ve kiler ılndererek Ttlrklye ve bilhassa Rıza bey ikinci sınıf müfettltliie, Ba· 

ilkele kahvesinde i8kem1e yoktu. Mektebi olmıyan köylerM yeniden mn· Dahiliye Tekili ŞükrO Kaya Türk lbldatı tarihiyelt hakkında mu· lıkesir orta mtktebl mualllmlerinden 
Onun için (C.) Bey kaputunu yere arif wkiletinin proje6ine muvafık su- bey dOn Y alovadan ıehirimize fa88&1 ma16mat vel'JIM81dlr. Şahap bey_ Çanakkale maarif m4ldtir-
Mnll. Darada Ali Kemal ile yan ya. rette mektepler in§&sına kenditi ile gelmiştir. Şimdilik A•erlkah seyyahlar yal-· lUfüne tayin edildier. 
na oturdular. beraber mesai arkadatıan olan nahiye aşağıdır. Köylü U d k" h l .1 , nıa tatanbula pl170r burada pek az

1 
Tapu mUdUrlerl er11a111da 

Zeytin ve ekmek yediler. müdürleri Nuri ve. Cevdet Beyler de borçlarını karşıtaı~ı:.U~~a~ı~. su0;1: ı kalrp ve heaMD hemen aabah geMp Ankara, 14 (Telefon) - K1rk1aretl 
•• macla Ali Kemalln yanına fa. çok pyanı takdir bir aurette çahtmak· 9iftçiler vardır ki mahsalU daha har- akfam avdet ectf10rlar. Halbuki TUr tapu müdUrlUtüne Teklrdat tapu mtl· 

kir bir .... yanqtL Kartıaına otur- tadırlar. manda iken haciz altma alınmıftr. Fa. ki,. ban tarfhfytsi itibarile seyyah· dürü Bedri, Tekirdağ ~pu müdür~U 
.. fhl. Ali K ... ı bu adama aordu: Kazanın lktısadl vuiyetl heme11 kat ziraat bankasının para yerine lana ea çok allkuını eelbetmeai lhım tüne Zonguldak tapu mUdUrU MUnır, 

- Artladq ... nerellaln? hemen yalnıs IJfral vaziyrii Ue kabU bui"day ,.e arpa kabul etmesi bu hava· gelen bir •emlekettlr. S.rrfde bu ıa- Zonguldak tapu mlldUrlUtUne IAtan-
- Çaakınlıyı• efendim. ifadedir. Yani lktısadt fallyet namı- lf de mtmnuniye-t dofurmuş ve k .. Hl· hada asaml faaliyetle propap.nda ya. bul Fatih tapu memuru Mehmet Salih 
- O ulde hem .. riylz. demek. Ben na ~ftçilikten ve toprak mahsultl üze- nün ,·aziyetinde hissedilecek k~ pıl111&1t çok faydalı olacaktır. DUn beyler tayin edilmişlerdir. 

dı Çaakınll)'l111, fakat ınemleketlml rlndekl ılırerifhn bafka bir şey gö- bir salah hisıl emiştir. Çünkü :~ Bapekll hınet Pap Hasretlerini zl· Devlet baRkasınd• . 
bllmb-oraml rülmilyor. denllehitir. Sınat faaliyetj 5 uretle köylü hiçbir şey dinlemiyen ı ya ret ederek aerrı hakkında maruıat· Ankara, 14 (Telefon! - Cftchurıy•t 

Sonra All Kemal (M.) Beye dön- hiç yok gibidir. m.Urabahacının borcunu ödeyebilmek tn balundum darlilftinunun tarih mü- merkez bankası teşrlnısanl bldayetle-
dtl: Kazada en çok ekilen ft'Y kuı,~·eml imkbını elde etmiştir. Bu mrntaxada l derrisl olmak dolayııile bittabi lsmt>t ' ~inde açıl~caktır. Kadrosu buıtınktl 

- Mlaaadı eder m .. lnl!' bu ad•· dofr. Avrupayı ihraç edtlmeei hue.1 faizcilik öy!.e bir afe-t ve köylünüe ka· , Paşa. Hazretle~i~f .. tanırdım. Fakat !~!.!!.~ .. !~~__!:~~.~~-~~~~!.~: .. _..._ 
... birkaç para •ereyim mi... bile her vakit için mü~erl balan bu nını emen oyle hain bir sülük haiine kendılerl ile görilştukten sonra hakla car başvekili Kont Betlendır, Batve-

De•L Çıkardı. ranm lira kadar maMaliln de bu ffnt fi atı dUşktln ·I gelmiştir ki tarif edilemez. Uç 8 y i- nndaki hiNiyatımın çok ıeri oldufurın kil Paşa Hazretleri serıi hakkındaki 
para ftrclL dflr. Butday arpa ve mısır bu sene çln aldığı SO lira için 80 ile 100 lira a- anladım. ricalanmı hUsnti tellkki buyurdular • 

• U_I ~emal Beyotlundı tut~_1°P .. 0 ·lpek berekt-tab •• _ıeçen ı:ene.den_ çok rasında borç senedi imzalıyan köylü. Pap Hazretleri cihan siyaset Alt· Mtlzaheretlerile @erginin Türkiyeye alt 
tomobıl ıle Samatyadaki evt ırotUrui· noksandır. On.un ıçin k_ö~!U.nUn ~ .. ~A· ler ekseriyeti teşkil etmektedir. Köy- minin en büyük simaları olduktan bat olan şubesinde muvaffak olacağımız· 
dtlğft zaman orada üstü başı aranmı~ nt istinat tttitı kuşyemı fıatınm düş- JU bütün sene bu lnsaf~ız adamlar için ka bu ilemin en aevimli siınasıdırlar. dan kun"etle eminim. Şikaıo darüırct 
b. Snlll çıkmamı9tı. Fakat altın ~aa· meef fe-na Mr tesir yapmaktadır. Du didinmektedir. Ben çok ıezdfm ve bütün dUnya dev nununda medeniyet tarlhJ tubeatnde & 

tt, IDJmetli yUzUkleri ve birçok para· M11f bUttin .kazada ~ milyon kilo bu~· Bu gibi haJlerin önüne ancak ı~ . let adamlarını tanırım. Fakat F-On çılacak TUrk pavyonu ile yakından il· 

• ~111' etmlftl. Bunlann hepcti ,-Jnel day, iki nnlyon kadar arpa, '"e on mı-l niş krediler n kun·etli sermayeli ko- zamanlarda bütün dünya devlet adam llkadardır. Bu muvaffakıyetimiır. ne 
bllllllM ta•• ol1Hlmaftu. yon kadar kutyem4 olmuftar. operatifler ile geçmek kabildir. !arına faik iki sima tanıdım. Biri~i tıcesinde darülfünunum Türkiyedt ttlr 

(Bllııtedl) Bu miktar se~n 11nlkladen çok B. R. lamet Pap. Hazretleri dijeri sabık l\la,prkı karip enstitüsü a~aeaktır, 
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Hey gidi fakir 
Muataf a Raden isminde, Ba • 

tavya darülfünunu mezunların • 
dan bir fakir tecrübeler yapmak Ü· 
zere latanbuı'a gelmiı. Ti Cavadan 
kalkıp buraya gelebilen bir fakire 
ne mutlu .. Bizim, adımız reımen fa 
kir olmadığı halde buradan Edir· 
neye gidemiyoruz. 

• • • 
Yazık .. 

Şükriye isminde minimini bir 
kız çocuğu Haseki hastanesine yat· 
mıt ve doktorların yaptıklan bir a· 
meliyat neticeıinde Şükrü olmuş
tur. 

Bu suretle Kadınlar Birliği bir 
ıulh proparandacıaı kaybetmİ§ ı0· 
luyor. Ne yazık .. 

• • • 
Staj 

Darülfünun 
divanında 

itirazları varit aarUlen ve 
gUrUlmlyen mUderrlaler 
Darlllfünun divani dün topla· 

narak Edebiyat fakültesi müder· 
rislerinin Barem cetvelini tetkika 
devam etmiıtir. 

iıittiğimize g6re iki saatten 
fazla süren müzakereler netice
sinde mantık müderrisi Nimetul
lah Beyin itirazı varit görülmüş, 
Köprülü zade Fuat ve Milatla 
lımail Hakkı Beylerin Barem 
derecelerine itirazları gayri va· 
rit görülmUştür. Neticede divan· 
ca varit görülen itirazların nazarı 
itibara alınma.11 için bütçenin 
yeniden edebiyat fakültesine g6n· 
derilmesi kararıa,tırdmııtlr. 

( ffaya Aleminde 1 
Bir facia 

Maruf Fransız tayya
. recisl dtlşttp Uldil 
Şneyder kup•sını bir lnglllz 

tayyareci kazandı 
-·- -
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Nadir Şah Afkanistana bir 
parlamento hediye etti 

Bin hanım bet Türk doktoru ile iki bakıcı 
yakmda Kabile gidiyorlar 

Afkanlstan sefirinin yent beyanatı 
Efgan sefiri Ah.met Jlanın bir haf· saadet l'e emniyet zımamdrr. Nitf.klıw 

ta kadar eni Efga11istan ahvali hak· Şah hazretleri de bu yolu takip etmek 
kında ıazetemize verdiği beyanatr ya:,c- tedir. 

mıştık. 3 - Devlet 1\filJiyet esasJarı üTAıi· 
Ahmet Han dün gazetecileri Sıra ne tee:»üs etmi tir. Hurafattan re tll&I 

selvilerdeki apartımanında kabul edel uptan en büyük de\'let adamımı:ıdıu• 
rek yeni beyanatta bulunmuş ve de- her hangi bir ferdi millete kadar hır 
miştir ki: Efganh nefret etmektrdir. 

- Biliyorsunz, Nadir Şah hazret· Geçen senelerdeki iııJyan memlek• 
leri Efgan milletine parlamento hedi- tin husuıo;[ nıiyetini nazarı itibara &l· 
ye etti. Şah hazretlerlniıt bu milna;;e- madan yapılmak i tenilen fazla. inkJ· 
betle i~at ettikleri nutuk Istanbul ga- lı'lpçrlığm fenalığını gösterdiği gibi 
zetelennde kısmen çıkmakla berabel' fazla taassubunda f'enahğını göstermit 

• .. - · ,verilen malQmatın noksanlığından do· tir 
Amuıkalr tayyareciler Boardmaıı Jayr bazı yanlış tefsirlere sebep oldu. · , , .. 

ve Polandanm reloorunu kırmak ~re B d t 'it d 1 1,,,. lı.;tanhuldan Efganıstnna davet edi 
M "ft u meyan a ngı ere en a ına ıt , ·> •• 

Darülbedayi müdürü Menı- aarı e : geçenlerde Paristen hareket eden ('l'ra b' 1 .1. 11 t kll d !ecek Turk dokl()r111.rın1n kaç kişi ola· 
· ] ki f k R t b 1 . , . 1n ngı ız rası mu11vene şe n e w • • .. t 1 t' . duh Beyın mezar ı a:r müdü:rlü - Sallh Zeki, Tev 1 ••• ey er ıt - D union) tayyaresinın ~u8yada gösteril dl. Halbuki bu sadece i~tikraz cagr taan un e m s ır. 

ğüne tayin edileceği rivayet olu- ,ehlrlmlzde ~alaya nehri tabiler inden T.~~.~t ırma dır. Maamafih faizsiz yapıldığı içln Dört doktor, ayı ıc:t bir hanım do'k. 
nuyor. Maarif mtiısteşariSalih Zeki B. gı mansabında karaya düştugu gelen bir nevi muavenet de t~Jakki edilebi- tor Ye iki hasta hnkıcı ya.kında Efga4 

Acaba, bu zat, ıon zamanlarda dün öğle tirenile ıehrimize gel• teJgraf haberlerinden anlaşılmakta- lir. Nadir Şah devletinin takip ettiği ni.~tana gideceklerdir. 
pek fazla hayat eseri göıteremiycn mittir. Sali4 Zeki beyle birlikte dır. . Uç e88!'l vardır. Maarife büyük bir ehemmiyet atfe-
temail müessesesinde mezadık talim ve terbiye heyetinden TevA Tayyarenin Pilotu Lebrix ıle ~~- 1 - Haricl siyaset acıktrr. Biitün den Etgnn hükume-ti Türldyede tahsil 
müdürlüğü için staj mı gördü? fik ve müfettiı Reşat beyler de kinisti Mesmin kaza neticesinde ol- devletlerle ~amimi esasl~r dairesinde etmekte bulunan Efganh gençlerin iyi 

• • • birlikte gelmişlerdir. Salih Zeki müşler, tayyaredeki üçüncü raki~ anlaşmak. bir surette yetiştirilmekte olduklam1 .. 
MUlehaSSIS beyon gün kadar kalacak, mek· Doret paraşüt ile yere atlamak suretı- 2 - Komşularunızla dostane münn.· dan p~k me-mnun ve 'fiirk maaritçfJeli 

Erzurum belediyesi, lıtanb'.11 tepleri tefti~ edecektir. le ölümden kurtulmuştur. Maamafih sebatta bulunmak bizim için en büyük ne mütesekkiıiı. 
belediyesine müracaat ederek bir---------------- yaralı bulunduğundan t~avi altma a· ~ H ) 
.mütehaaaıa istemİf. Bu mütehuı· lrnmrştır. Spor Haberleri San'atkir anım ar 

E k kı d .. lt Adliye Haberleri Doretin imdadın" gitmek üzere 
aıa rzurum ao a arını uze e- .. 
cek, ,ehre çeki, düzen ~erec;kmi~.. Milstehcen neşriyat Fransız tayyarecisi SilbOUr Paristen Lik maçları 

Ayol, bizde o dedıklerı nesne· tayyareıdle kaza yerine hareket etmiş 
den bulunsa kendi sokakla1·1mızı davaları kaldı tir. Bera be-rinde Dorete ait bazı mek· N l u llnd btt 

tuplan "e ilaç g·o·tu"rm•kte olan Fran urm uer e • düzeltirdik. lstanbul birinci ceza mabke- ... 
~esinde dün • Resimli Şark • srz tayyareciıııi e\"vela Berline uğrıya. yftk bfr muvaffakı· 

'"T J tın tesiri rak oradan Rusyaya gidecektir. yet kazandı ı.,eşr ya mecmuası neşriyat müdilril Muh. ı Ut 
d 1 Schnelder kupasını ng ere du'·n lı'k ve Qİ}t marları -İ"in futbol Bir takım gazeteler ya'Z ı ar, sin ogw lu Emin B. le «Küçük hi· 'S'" :ı ~ 

Ef d. B k k" kazandı k · d kr· 1 numara tiki.yet ettiler: en ım, a ır o- kiyeler kolleksiyonu)) ndaki cPiç) Londra 14 (AA Saatte beş yüı mıntaka mer ezın e up er 
yündeki çimento fabrikasının ha- isimli bir hikayenin muharriri kırk seki 'k'l . t.) - .. ati tahakkuk çekmişlerdir. Netice şudur: 
ca11 zehirli gazlar ne,rediyormuı, . z 1 ~me re sur . . Birinci kUme 
halkın aıhhati bozuluyor diye.. RUştü B. aleyhlerine açalan müs· ettırerek eskı rekurunu kn.~ak_ sure· 1 - S"l maniye 2 - lstanbul-

Malum ya, bizdeki neşriyatı tehcen neşriyat davaları rüyet tile Kat'a muvaffak otan mulazım llo 3 u: .i Vefa 5 A-
othrnanın ucuşundan sonra Schneider spor, - ygoz, - '

7 
-F 

•irketler hemen nazarı itibara alır· . edilecekti. Fakat, dava •dı'lenlere ~ · d ıu 6 Galatasaray - e-
T ..- kupası nihai olark Inıiltere tarafın- na 0 1 - • 

1 

lar. tebligat icra;, İçi~. muhakeme nerbalıçe, 8 - Beşlktaş. 
Bu ... rli:eL do yapıleıtn ne,riyab k ı dan kazanılmıştır. ı "lk umara son numara 

nazarı itibara alarak mühim bir • mıttrr. Bundan evel müla:ıim Stainforth Bu tl'laç ara ı n t k" cl'l 
tedbir aldı: Dünkij gazetelerdf'n hi- Adliye müsteşarı Fe- vasati 261 ve azami :JSO kilometrelik ile karşıl~şlmbak 

1
ve bu ~;r; ;u l~u:e:ı~ 

. . . k . J b 1 it 8 b" .. k t"l cihan mek suretı e aş anaca ı . ::. rısı ttr etm atan u daki bürosunu r • şehrimizde ~.r surat tesis eyleme sure le senenin ilk lik maçmı Süleymaniye He 
deği9tirdiğini yazıyordu. Adliye mUsteıarı Ferit bey sura~ rekorunu kırmıştır. . Veci· ~şjktaşın, Fenerbahçe ile İstanbul-

" ODiu Jq.,.e -, şehrimize gelmiştir. Kendisini Rıze, 1:3 (A.A.) - Tayyarecı . run yapacakları tahakkuk etmiştir. r---------- 1 hi bey bugün saat 10 da Rizeye gelnnş. spo I I kU 

• • • 

huriyet müddei umumisi Kenan lar yapmıs, halk tarafından şiddetle lkıncı ku~e . ç ~ 
Muhtırası bey ve bazı Adliye rüesası kar- alkışlanm1~stır Halkın en fazla birik- neticeyi vern.ıştır: K t 

1 3 
Şılamışlardır. Ferit B. bir mu~ tiği iskeleı~in .pek yaktnından üç defa 1 - Kumka~ı, ~2 - Al:r u :ş, 6 = 

Fatih biçki mektebinde gU:ıel 
bir sergi açıldı 

Fatihte Çarşambada Biçki ih· 
tisaa mektebinde talebeler tara• 
fından yapılan eserlerden mil· 
rekkep bir sergi açılmlflll'. 

Serginin açılma merasimi dtm 
yapılmış, bu mOnasebetle latan• 
bul mathuab mümessilleri ıergl. 
ye davet edilerek iıahat Yeril· 
miştir. D5rt sene evvel açılan 
mektep iki •ınıflıdır. Bu Hae 
mektepten Firdevs, tft~~/ Stıp:l ı> 
biye, Mediha, Şabizer, Zekiy .. · ' 
Rukiye, Seniye, Muzaffer, Ayp, 
Naciye, Saide iıi.mlerinde on iki 
hanım mezun olmuşlardır. 

Şehrin bir köıesinde ıeuizce 

ve mntevazıane çalııarak kıy
metli talebeler yetiştiren mekte
bin müdürü Habibe Sabriye •• 
dikiş muallimi Hayriye hanımlar-L 

Günün Haydarpaşa istasyonunda Cüm· ~hir üzuinde ,.e ~ahil boyunda uçuş . . .. ki:: Iarı ':::.•a.sı da 
80 

geçer k h · lamladkt sonra Eyüp 4 - Halıç, a - mor u, 1 

Ta1'vim - Sah 15 Eylül 9 uncu barririmize demiştir ki, -lstanbuta e ~e n se . an ' Hilal 8 - Tutı.mya, 9 de teıhir edilen mezun hamm• 
...... ___ Trabzon istikame-tınde yoluna devam Topkapı, 7 - ' B ~ 1 l t b "k d · 

la yaptıkları gllzel eserleri ıerri• 

ey 1931. senenin günleri: ıı;eçcn 258 on gün kadar kalmak üzere gel- ım· . Kasımpaşa, 10 - eyog uspor. arı e rı e erız. 
1 107 d' B Udd t rfı d • t" e ıştır. M - k •arda birinci kümede oldu .................. ~ .. ··-· .. ·-;····-··-·--d•_._.-kalan gün er· · ım. u m e za n a tS ıra· Paris, u (A.A.) - Hava nazırı • . Bu ta ımı d yah Nurmı ile aynı mesafeyi 30 ıaaı 

GUne!-Doğuşu. 5·38 Patışı 18·24 hat edeceğim,. Dumesin Paris - Tokyo seyahati- ğu gibi karşılaşaca.klalr rr. kn on saniyede alan Arjantinli Zabala 

Namaa' vakltlerl- Sabah 4.14 Hastahane önüne ne çıkan Trait Dumion tayyaresinin Şlld ma~ ·~·. ekfkl . karşılaşmışlardır. Yarışları 25 bfn ee 
Öğle: 12.10; ikindi i'5.4'3.'"'Akşam 18.~9. maruz kaldığı kazanln sebeplui hak· Klüplerin bu m;ç ar ıçın ç 1 

• erı yirci merak ve heyecanla seyretml~r. 
Yatsı : 19.58 imsak: :i.56 bırakılan mecruh kında mahallinde fenni tetkikatta hu· numarala~ .şunl~ ::e: l be . 

3 
_ B _ Zabala 200 metreden sonra başıı ge~ 

Hava - Dünkü ha.ıarrt ıazarnfJ 34 Bir kaç gün eve! Cerrahpaıa lunmak üzere derhal bir heyetin hare- 1 - Hılal, 2 b hy er .. yı, E .. e
6 

miş. Nurmi en arkada koşmuı ve tei 
(ugarl) 18· P.u~n ruzgar mütevassıt hastanesi önüne otomobil içinde ketini emretmiştir. şiktaş, 4 - Fe~e;. a r· ~ ~ t yup, . ricen hızlanarak diğer on beş müsat'r-
poyra.z hava hafif bulutlu olacaktır. Hasan isminde bir yaralı ada- . 6UyUk bir sefer daha - y efa, 7 - a ıç,I - a a a...~ara), kı geçmiştir. N~ticede Finlandfyah 

• Lısoon 13 (AA.) - Jonsen tara- 9 Anadolu, 10 - stanbulspor, 11 b' . ·1·-· h f t -
B t 'ld v• h b ' . - ? Alt d 13 K ırıncı ıgı mu a aza e mış Te Y8rll 

ugün mın ge ırı ıgı ve mecru u ı· fından idare edilmekt~ olan bir Yun- _ Kumkapr, 1 .. - ınor u, · - a- 'lo d k"k· 19 1 ~ · d bit' • .. ıt .. 
G k b B k 1~ 8 .. 1 .ı a ı a -·> sanıye e ınru~. 

elenler ·eldenler- lzmir H. ra an otomo ilin hemen uzak· kers tayyaresi Ne,·yorka müteveccihen sımpaşa, 14 - ey oz, a - 0 eyma- 11ı·· ... kl 
1 

s · 'kinci zaL-•a 
- T k " us.t.ıı arc an prıny ı , U1U 

fırkası ll'iei ve Balıkt'.!'İr meb'usu Hacim !aştığı yaıalmıfb. hareket etmiştir. niye 16 - op a~ı. . . üçüncü gelmişlerdir. 
Mu bittin B. di.ın şehıimize gelmiştir. Y 1 hk'k . . d Lisbon, U (A.A.) - .Jonsen ile Bu takımlar bır numara ık1 numara • lif kiri 

• apı an ta ı at netıcesın e arkadaşları Rody ve Veiganm rakip ile 3, 4 ile olmak üzere karştlaşacak- Güre~ birine e 
Radyo . bu adamın merdivenden inerken oldukları Yunkers tayyaresi diin saat ıardır. milsabakasına 

ıste91bul - Saat 18 den 19 a kadaı düşmek suretile mecruh olduju ı:>.50 de Acores adalarından Harta ü· Lik n şilt maçlarmm başlama tari başlanıyor 
rrramofon plAkları neşriyab 19dan 13.SOa anlaııJmııtır. zerinde görülmüştür. Hava güzeldir. hi henüz tesbit cdilm('miştir. l t im .. 
Selitn Sırrı B. tarafından konferans 19,30 "Pist" in davası Tayyare tabii bir halde yoluna de,·am Cuma gflnU bir Çek T .. ı. C: l:w. stanbul mm a sı """" 
dan 20.30 a kadar birinci "ısım alamrka t etmekte idi. fı~yt>t, reıslıgınden: 

stanbut ikinci ceza mabke- takımiJe maç Var Mınt.·ıkn gür<-$ birincilik müsa.bakap saz. Vedia Rıza ve Nermin hanımlann d ~ 
A d 1 A. h b 1 . 2030 mesin en ağır ceza mahkemesi· Vilayette: Ç•ko.~ıo,·akyanın prof"'s.'·onell"ı·ı·ı,. hırı rn - 9 - 931 c~ma günü ö"'leden iştirakile, na o u ıansı a eı erı - , "' ~ ... • ..- ~ _ b 

dan 21,30 a ı..adar orkestra 21,30 dan ne verilen Franıızcll ((Pist!» mi- Tahrir komisyonları den (Çeki Knrlin) takımı bir ikı giin ~onrn c. JI. F. ne) oghı kaza merkezin 

22,30 1 kadar ikinci l\ısım saz, Tahsin zab gazetesi aleyhindeki müsteh- içinde şehrimize gelecek önümüzdeki deki mıntaka idman salonunda yapıla 
Ef., Belkis H. iştirakile. Bom haberleri. cen neşriyat davası, eylülün Eminönü kazasındaki musak· cuma gilnli milli taktmımızla, pu:aı· caktır. 
Vakıt:Abone ,artlar1: 

1 3 tı 12 
Oııhilde 150 400 750 1400 
Haricte - SOO l 450 2700 

llln .. rtıar1mız: --------

Aylık 
l\uruş 

Resmi Hususı 
Saun ı O l\ş J 2,50 Kş. 
Santimı 20 • 25 ., 

KUçUk Uln ,artlertmız: 

2 a 
30 50 65 

4 

75 
ı-10 Defalık 
100 Kuru~ 

A - Abonelerimizin her üç aylı · 
ğı için hlr defa mec~anendir 

H - 4 ~ııtırı ı;eı;en illnl~nn lazlıı 
~ıtırı ıçın :; kuru~ ısmmolunur 

yirmidördüncil günU rüyet edi- kafatı tahrire memur edilen 6 ünü de Galatasaı-ay - Fener muhle· 1 - 'J'nrtı 12 den 14 e kadardır, 
lecektir. komisyon dün sabahtan itibaren ~ti ile karşılaşacaktır. Müsabakar ta.m saat 14,:Jo da başlıya. 

Fransız edlblerl 
811 gUn 25 franaız seyyahı 

~ehrlmlze geliyor. 

San•at ve edebiyat alemine 
mensup 25 Fransız seyyahı ev
velce yazdığımız gibi bu gün 
geleceklerdir. 

Şehrimizde üç gün kalacak 
ve perıembe günü marsilyaya ha· 
reket edecek olan F ranısıı ıcy• 
yahların münevverlerimizle ta· 
nıştırılmaaı için yarın bir kabul 
resmi yapılacaktır. 

faaHyete baılamışlardır. Komi•- Beylerbeyi ve BoAazlçl gençler caktır. 'akıt ve zamanında tartıya 
yonlardan ikisi, geniş olduğu için blrllll klUplerl yetişemiyenler müsbakaya giremezler. 
Eminönü merkez kazasında diğer Haber aldığtmıza göre Boğazi~i :? - Miisahakaya girecek güreşçiler 
dört tanesi de nahiyelerde çalı· gtnçler birliği klübü ile Beylcrbc:r~ te.sbit eclilmiştir. Müsabaka günii mü· 
facakJardır. terbiyei bedeniye klüpleri Beylerbeyı !'labakaya kayit için müracaat edecek· 

Vali bey Yalovadan geldi genderi klübü namr altında birleşmi· l<!rin matlühu is'af eı.lilmiyecektir. 
Bir haftadanberi Yalovada bu- ,·e l\araı nrmişler ,.e kararlarını tat- 3 - Hakem heyetine rnki olacak iti 

lunmakta otan vali Muhittin B. bili etmişlerdir. razlar münhasıran her kulübün güret 
dDn tebrimir:e gelmiştir. Nurmlnln btiyiik bir kaptanı tarafından dNmeyan edili!ctk 

Mahallt vUAyet idarel"ri ffakıyeti daha ~i~·· :\fiisahıkl~nn h~tbe~ot .hak_!mt 
umum mUdilrU mUV8 ıtırnz etmelerı cezayı musteJzımdır. 

Mahalli vilayet idareleri umum Dün ~rlinde büyük bir atletizm Fransa disk atma rekoru 
müdürü Sabri bey dün Ankara· karşıla ·ması olmuş 924 tt on hin met- Paris. 13 (A.A.) - Luresnes stadın· 
dan mezunen şehrimize gelmiı- relik me~aftyi 30 dakika 6 saniyt :?-5 da tertip edilmiş olan bir mü.saba• 
lerdir. Birkaç gün sonra döne· •~ almak suretile. tesis ettiği rekoru kada Noel 48 - 73 metre ile Fraua 
cektir. buıünt kadar1Duhafaza eden Fillindi- di~ atma rekorunu kırnu~tır, 
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T rablusgarpta mühim 
hadiseler oluyor 

Mısır hududundan Trablusgarp içer
lerine kadar bir set uzatılacak 

• 

6mer Rıza 

e 

Hz. /SA 
lVakıt] ın Tefrikası Nakleden. 

No.:46 Radyo • 
~diihli~ d~k~b~~~~~--~-~-~~-------------~~-----~ 

Sen Mesih isen kendini d yor. 
Komünist l\loskova söylüyor. 
Faşist Roma söylüyor .. 
Bükreş söylüyor .. 

Son posta ile gelen Londra ~aze- zabrta~ını da bunlara karşı seferber Varşova söylüyor •• bizi de kurtar ! 
teleri İtalya hükumetinin bir kararın etmektedir. Ömer Muhtar ile arka- Fikirler hudutları aşarak, bir ha-
da.n bahsediyordu. Bu karara göre daştarı çölün her tarafını tanıdıkların- vuza akan sular gibi hobarlörlerden 
İtalya hükumeti Trablusgarbe Mrsır dan ani taarruzlar yaparak bfr mik- kulaklarımıza dökülüyor. Viyolonsel, 
tarafından silah kaçırılntama~ı için ba tar ganimetler kazandıktan sonra der- konser, cazbant.. Fakat bütün dünya
zı tedbirler alacaktır. Bu tedbirle- hal dağılıyor ve henüz hiçbir kimse- nın propaganda ve fikir havası radyo

isa ile salbolunan adamların biri 
böyle s6ylüyordu ı 

rin ba~Iıcası Mısır hududundaki nin tammadığı mağaralara iltica ede- ya kulak veren herkese bir şeyler (Josefifs) ten anlaşıldığına göre, leri Allahın takdirine muhalif sayıyo 
Selhlm meddinden Harbuba kadar rek bir müddet göze görünmüyorlar. söylüyor. herhangi zabit veya kumandan şt:hrin Çünkü lsanın arkadaşlarına vuk 
uzanan mesafeyi tel örgülerile tah- Bu yüzden tayyareler bunları ke~fede Radyo Romada seferber, Moskova- t~hkima.tmı .!e~.tiş ederek her tarafta bulan telkinatına göre Isa. ölümde 
kim etmek ve bu tel örgülerile her memektedirler. da seferber •. Jstanbul radyosu sadece sukfınetın hükunıferma olduğund. ka- kurtulmak istemiyordu. Bilaki. , B 
türlü kaç'kçıhğa karşı aşılamıy3cak ltalya hükumeti Ömer Muhtar bir keman, hey hey .. birkaç ah!.. ni olması için, her tarafı dola~ır ve niisrailin halası uğrunda kendini fe 
bir mania vücude getirmektir. ile arkadaşlarının hareketlerini aka- Radyomuzu dinliyen bizi şalvarh, teftişlerine s.nv~mda nihayet verirdi. da edecekti. Is.anın bu akidesine v 

Bu tel örgülerinden teşekkül eden mete uğratmak için bunların aslceri ka şam hırkalı nargileli haremli selam- Bunun sebebı Sılvam gölünün şch~·iıı j kıf olan bu mahkum, Isa ile birlikt 
mania l:>O mil imtidat edecek ve her ra.kollara hücumuna mani olacak ted- hklı Piyerl~ti Türkle~i zanneder. müntehayı cenubisinde, daha doğrusu ölmek, lsanın içeceği kadehi onunla bi 
noktada beş kadem yüksekliğinde, 2:>

1
birler almakla beraber bunların Mı~ır şehrin cenubu şarkisinde ve Davut' likte içmek istiyordu. Çünkü lsa, 

kadem eninde olacaktrr. Bu manianın tarikile her hangi silah veya cepha- Sayıların tartısı şehrinin cenup noktasında vukuu idi. nun hükümdarı, onun halıi~karr, onun 
imtidadı boyunca bir otomobil hattı ya ne elde etmemeleri için Selltimdan İnkılap frrkasına sadece adını kay- Buna göre, şimalden mabedin efendisi ve rabbi idi. 
pılack, askeri ot.omobiller bu h:ıt ü- Harbuba kadar uzanan tel örgülü sed dettirmek, sade<:e aylık aidattm ver- kalesi olan Antonyayı zapteden, son- lsa bu mahkumun sözlerini dinle 
zerinde daimi teftişler yapacaktır. di vücude getirmeğe kara vermiştir. mek kftfi değildir. Bir ekseriyet fır- ra müntehayı cenupta bulunan Sil- dikten 'sonra ona şu müjdeyi vermişti 

Italya hükumetinin bu kararı ar- Bu set, birkaç milyon lirete mal kac;;ı şüphesiz ki reylerin sayısına l>a- vamı elinde tutan kuvvetler, Rom~h- _ Sana derim ki bugün beniml 
kasında saklanan merakh bir hikaye lacak ·se de Italya hükumeti Tr:ıblus kar. Fakat inkılapçı bir fırka için ların Herod sarayını işgal etmel.~rıne beraber cennette olacaksın? 
vardır. ;arp v~ Bingazide tam sükuneti te- kıymet sayının çokluğundan ziyade rağmen ''aziyete hakim sayıhrlardı. lsanm cennet mukabili kullandığı 

ltalya hükumeti Trablusgarp ve min için bu fedakarlığı göze alacak - sayının ağrrlığındadır. Bu sırada Piletin vaziyeti son de- kelime (gan eden) dir. Bunun manası 
Bfnggazide İtalya idaresi aleyhinde tır. Nereden gelip nereye gittiği bilen rece müşküldü. Çünkü Filistinde Ro- (çöl bahçesi) dir. Bu yer yüzündeki 
çalışan Sünusil~re ağır darbeler indi- İtalya hükumetinin, Omer Muh- ~YI·. ner~den gelip, nereye w gittiğini malı~.arın kuvveti nispete~ zı.ıifti. cennet, Adem ile Han·anın oradan 
rerek onları dagıtmış ve bu suretle tar ile ar'kadaşları tarafı:ndan idare 0 bılmı~~n bın ~ayı~an daha agı~dır.. . ~~~.usten avdet .eden yahudı ha('ıl~~~ çıkmalarından beri kaybolmuştu. 
Trablusg~rpte devam eden hareketler lunan isyan hareketine verdiği ehem- Turkiy~ ınkılap fı~kası ~un ı~ın butu~ memleketı kıyama. da:et ?.tt'?.' Burası, meyva ağaçları ile dolu ve i-
resmen nıhayet bulmuştu. . . t• d . x Muhtarın kel- sadece kayıt numarası ıle, aıdatla ık- t~kdırde Romalıların vazıyetı btır:.lıu- çindcn dört ırmak akan bir yerdi lsa 

mıye ın erecesı vmer t·r d bT d. B .. b k. r· d W•1 tiın vehamet da d kt" , 
ASkeıi harekatı~ nihayet httlma- lesini getire<:ek olana vaadettiği hüyü 1• a e e 1 • .1r. ı. • ugun u a ı e~ıw: . . pey e ece· 1

: • tekrar avdet edinceye kadar orada j. 
smdan sonra sünnsıler arasında t) _ .. k.f tt 1 1 . Sfir n-.ızete- dır. Bugun ınkılap fırkasının geçtıgı Bu ıtıbarla Roma valısınin ya- kamet edecekti. 

mu a a an an aşı ryor. "" Id ·· d··-:ı · 1 d ld - b" · t• h d' b h 1·1·· d mer Muhtar namında bir reis zuhur . . ·-· .'\ .. lt 1 yo a gor ugu ış er en a ıgı ır ıs ı- u ı ayramınm u u un en mukad - 1 d 1 .k k d 
sının verdıgı malumata gore a ya - k . B' f'k . f' . . . saya son acı asına a ar mer-

etti ve bn~ma topladığı birkaç hin ki- d x _ ametı vardır. ır ı rı vardır. Bu ı- dem, vazıyetı takvıyeye çalışması ve b t k 1 b d .. 1 d·- · d'-:. nın Trablusgarp kuman anı "meı . f'k . d . • . . . • . u a an u a amın soy e ıgı ıger 
şi ile Italyan kara kuvvetlerine taar- . . t' ek 1 kır Osmanh ı rın en, Osmanlı sıya- şehre hakım olmak ıstemesı, sonra a~ı- b" .. d 
ruza ba!'oöla.dı. Muhtarın kellesını '-~fe ıtrec d lo ~na setinden ayrıdır. Bu fikir fertçi değil, ler tarafından hükümdar olarak ilan ır soz şu ur: 

'.> iki yüz bin liret mü~a a va e nuş - . 'd. B r·k· 8 . k 1• Bu adam, diğer mahklım arkada-
Ömer Muhtann hedefi ttalvanın . cemıyetçı ır. u 1 ır 90 ın 1 apçrsı· olunan adamı yakalıyarak tenkil etme· . . .·. 

' - tır kt w fk ·k· .. 'd şına dı) or kı. 
i~al mıntakasını mümkün mertebe ge- • . • . , . nın çr ıgr u ·u 1 -ı yuz sene gerı e sinin sebepleri anlaşılıyor. Raymond . . .. 

. t k d ltm k 'd" 0 i Fakat bu mükafatı alacak yıgıt, bırakmıştır. Wiell tarafından yapılan hafriyat ile - Bız amellerımızın cezasını çe-
rıye a ma ve ara a ı ı. nun - .. d k t 0 · · k" P· k t b d · (Is ) . . • . .. . w !tenuz mey ana çı mamış ır. nun ıçın "- İnkılap fırkasında yerim var,, Kudüs şehrinin cenup kısmı meyda- ıyoruz. a a u a am, yanı a 
çın bu sünusı şeyhı rnutemadıyen ngra- Ömer l\luhtar hala akınlarına devam . . . w yolsuz bir harekette bulunmadı. 
sn-or !ııkat İtalyanın asrl vesaitle . dıyen ınkılap fırkasının sagını, solunu, na çıkmış bulunuyor. (Silvam) ın lb· 
~Ucehhez askerlerine karşı miihim edıyor. . . . . . geçtiği yolu tanımalıdır. Fikirlerini ranideki mukabili (Siloah) dır. Mana- tBltmedl) 
bir muvaffakıyet kazanamıyordu. O- İtalyanın yenı tedbırl~rı tatbıkın- bilmelidir. Başka fırkalardan, başka sı (gönderen) dir. Burası su yolları ile 

b"T' k b·ıd·w· . fC k den sonra Ömer Muhtar ıle arkadaş- cereyanlardan nasıl ayrıldığını vuzuh- dolu olduğundan ve bunlar suyu Bir banka otuz TUrk memu• 
na~ u u.~ r a~n: 1 aı:g;l mu;.ı a 

1
• tarının vaziyeti ~on derece müşkülleşe- la kestirmelidir. gönderdiğinden buraya bu isim n- runu işlerinden çıkardı 

., ~ erk ~iun e_~ta a~ıa.: anı u:·:\.ruu~ cek, o da ya ~öl de kayholmai(a, ya - Modern fırkaların en kuvveti~ rllml tL Bu su yo'llarından ie i!n au- Memaliki f&rkiye Fransız ban-
.. ldere d brl mıkt' r 1 

ve m amma hut hasımlarının eline düşmeğe mah - cephesi defter]erin(leki kayitli aza de- Iar Davut şehrinin menbalarından kası Galata merkezinden 30 me• 
e e e e ı me ı. A ... • • .. • • ' 15 E 1 l k d ] 

F k t .1 ö 1l·f ht kum olacaktır. gıldır. Fırkanın ıdeoloJısını taşıyan geliyor ve TW>ynirciler vadisindeki su moruna y ü e a ar o an 
a a zaman ı e mer ıT u arın () n· c k fi d ·· d ,,~ ı 

ko"vetleri mütemadiyen eksilmekte mer ıza adamların ır a sa arın a vucu ege- hazinesine dökülüyordu. O halde Sil- istihkaklarını vermek sureti e 
df tirdikleri. yekpareliktir. . .. vamdaki kule bu su yollan üıerinde kendilerini işten çıkarmışbr. Söy-

i ' . .. ı Küçük Haberler İnkılap fırkası defterlerı, her gun olan ve hedefi bütün bu yolları müda- lendigv ine göre işten çıkarılanla-
Bır muddet mukaddem onun başı- _ yeni yeni isimlerle doluyor. . . 
t J d w k ti b'rk b. ' faa olan kule ıdı. nn ekser"ısi Türktür. Vazifelerine 

na op a ıgı uvve er ı aç ıne • KAPATIIRILAN OTELLER _ Fakat bizim için elzem olan şey H t' D t K d'. 
b rw "k t t .. f k ta 'b' . azre l avu u use girdiği "b t ·1 b 1 a ıg ı en, op, u e ' yyare gı ı Bir müddettenberi haklarında tahkikat sade defter değildir. Fikır, şuur, ve b d . . f O . . nı aye verı en u memur ar 
asri vesait bunları gittikçe azaltmış, ılmakta olan Beyoğlunda Glavani imandır. zaman, u.ra ~n gı~mı~. ı.. nun ıç~n iktısat vekiletine ve ticaret mii-
nfhkayet Ömer. Mu~t~rın başında an- ::ağındaki otellerden bazılarının ka- Acemi ikmal lsanın maıyetındekı mufrıtler de bıl- düriyetine ıikayette bulunmuılar-
ca bes altı ... ..:ı .. kıc:ıı kalmıştır hassa bu kuleyi zaptetmegw e ehemmiyet 

s .1 "" "' · • • panmasına policoıçe karar verilmiş ve bölu•• kleri dır. Verilen malümata göre ban-
Omer Muhtar ile arkadşlannın Bm- bu karar tatbı'k edı'lmı·s .. ı'r. vermişlerdi. Buna bir de bu mevkiin d 

JL d - d ·1· ka evvelce çıkar ığı memurlarına gazi çölünde yaptıkları, Abdülkeri • Bir fırkaya girmek demek, onun sevkulceyşi kıymeti ol ugunu a ı ave 
min Rifte, Snltaneltıraşm Suriyede Alaman hastahanesi açlldı fikirlerini, onun imanını kabul etmek edersek o zaman asilerin yaptıkları h:ı· çalıştıkları her sene için bir 
y.aptıklarmdan farksızdır. d k Al demektir. reketle Davudun hareketleri arasında maaş niıbetiode ikramiye ver-

Taksimde sıraselviler e i -
Bunlann hepsi asri vesaite karşı l inkılap fırkası yeni bir imanla, ye- bir münasebet vücude getirmek i~in bu- diği halde son çıkardığı bu me-

- man hastahanesinin açı ma me- 1 harikalar yaparak canlarını feda et- ni bir fikir hararetile ortaya çılhyor. rayı işgal ettikleri anlaşılabilir. mur arına yalnız on beıer günlük 
rasimi dün yapılmıştır. Merasim- l b f · h t hk mişlerdlr. Binaenaleyh fırka mensup annm u ı Roma valisi Pilet asilerin u e- isti aklarını vermiştir. 
de A lm•n sefiri Hernadolni ile k" ı ı 1 be · · 1 1 · · ak t w t k için Omer Muhtarın başında ancak bir ... ır ere a ışmış, on arı nrmsemış 0 • şebbüs ennı ame e ugra ma Ticaret müdürlüğü ile ecnebi 

kaç yüz adam bulunduğu ltalya hükti- Alman Konsolosu bulunmuş, Nu- malan lilz.ımdır. Silvam kulesine karşı mukabil taarru.z- şirketler komiserliği bu tensika· 
meti bu isyan hareketlerine nihayet tuklar söylenilmiıtir Hastahanenin Fırka siyasi ve iktısadi kültüri!nil da bulunmuş ve neticede kuleyi tahrıp 

tın neden icap ettiğini; ve mün
vermek istediğinden bunlara karşı operetorulğuna operator Orhan mensuplarına aşıhyacaktır. Fikirleri etmiştL 

b. k k bı"n'bı·rı·ne zammedilemiven, bir "İzgi al- 1lfabettekı· katlı"am ve Silvam ka· hasaran Türk tabiiyetinde olan birkaç ın a.~ er ullanmakta ve çöl B. tayin edilmiştir. " ~ J.T b 
--------------------·----------hnda«rn~di~rn~~~~~ ~~~·~ininb~hlileispn~~clm~~ m~utlMahşmil~il~~~ a~ 

Her kuvvetle rm mecmuu br fırka. ola~~z, böyle di. Yalnız isyanın asıl elebaşıları ya- kadan sormuşlardır. 

E 1 k 
• insanların vücude getırecegı sa.f~ar a?- kala.nmamış bulunuyorlarL Asiler ta-e trik Motörlerı cak bozgunculann safı olabılır. Bır rafından ıaptedilen her mevkide bun- Hanımlar.n koruma~ lstedlklerl 

hamlenin bir cephenin burada tesek- l b' . kumandayı almış bulunu ... -or ikinci cemıyet 

VE T - h 1 ' . arın ırı ., D" "k" h ·tA t -ezga arı külü mümkün değildir. Bu~un çaı:esı; ve harekatı idareye çalışıyordu. Isa- un ı ı anımın .vbı. ye e ~u-
Fırka mensuplarının mutemadıye:ı lbi esnasında onun sağında Vi! racaat ederek yem ır cemıyet 

SAT 1 E de 
SATILIR VERESiYE 

Metro Han: Beyoğlu - Elektrik Evi: Beyazıt 
Muvakkithane Caddesi 83 Kadıköy Şirketi Hayriye • 

iskeleıi No. 10 Üsküdar ______ ,.,.. 

irşat .. Muayyen bir zamanda fırka :~7u:ıa birer adam da salbolundnğun- kurmak istediklerini bildirdikle
mensuplarmı k~rslar.a. ~vketmcktir. dan ve bunların da ayni cürümden, ay- rini yazmıştık. Bu hanımlar eski 
Fırka az.sr olabılmek ıçın ılk şart, onun · töhmetten hükmü giydiklerine ba . müslüman hanınılarını çalıştırma 
ideolojisini kavramaktır. ~:tırsa, bunların asilere kumanda et- cemiyetinin eşyalarını da istemiı-

SADRI ETE!JI tiklerine hükmetmek Iazmıgelir. }erdir. Vılayet bu müracaata, 

Belediyede: 

Yeni bütçedeki açık 
kapatıldı 

Belediye daimi encümeni, on 
beş gündenberi belediyenin 931 
bütçesini tavzin için uğraşıyordu. 
Son zamanlarda 190 bin liraya 
indirilen açık yeniden yapılan 
tasarrufatla kapanmış, yeni büt
çe tasdik edilmek üzere dahiliye 

vekaletine gönderilmiıtir. 
Ekmek narhı 

Belediye narh komisyonu ek
meği 7 kuruş 10 paraya indir

miş, francala fiatmı 12 kuruşta 
bırakmıştır. 

Bunl:rın biri salbolunuyorken şöy- cemiyet teşekkül ettikten sonra 
lece bagırdı: eşyaların verilip verilmiyeceği 

- Sen mesih isen kendini ve bizi hakkmda bir karar verileceğini 
kurtar. 

söylemiştir. 
Bu sözlerin Isa ile beraber çalı- --------------

şan "e onunla teşriki mesai ederek 
feci akibete uğrıyan bir adam tara- ~--• Yarın akıam ' 
fından söylenmesi, son derece tabii -
dir. Fakat Isanın yanıbaşında salbo
lunan adam, adi bir eşkiya ise bunla
rın manası kalmaz. Böyle bir adamın 
lsa ile bir alalcası olmıyacağı ıçın O· 

nun hadan böyle bir talepte lıulun-
masına mahal kalmaz. 

Oteki mücrimin bu vaziyette 
söylediği sözler de anlaşılabilecek bir 
mahiyettedir. Öteki mücrim, lsaya 
(bizi kurtar) diyen arkadaşının sözle-

ELHAMRA Sinemasında 
Tamamen Fransızca sözlü kısmı aza
mt renkli ve şayanı hayret lüks tab

loları havi 

Sihirbaz 
filmini görünce gözleriniz kamaşacak 
ve mütehayyir kalacaksınız. ll!veten: 
(UFA) nın birinci Fransızca sözlü 

iSTiFADELi FiLMi 

rini muahaze ile karşılıyor ve hu söz- ~-------------~ 
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Romaotiklerinsonuncusu 
Con Kits 

1 Polis Haberleri 1 __ _. 

Zavallı kız 
Alb r•,ınde bir ravru otomo• 

bll altında ISldU 
Şoför Necdetin idaresindeki otoono-
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Avusturyada hükiımeti 
devirmek istiyenler 

Yukarı Avusturyada ehemmiyetli 
karışıklıklar çıkardılar 

Romantiklerfn sonuncusu, ayni nunla da bitmiyordu. Severek nişan- bil Saracane başından geçerken altı 
Zllımıanda tt11 mU.kemmeii olan John Ke- landığı, ve hayatından daha muazzez yaşlarında Saime isminde bir kıza çar
ata (Con Kits) (1795 - 1821) doğuşu bildiği Fannie Braunela hastalığı P.~rak ağır surette yaralamıştır. So
ve menşe-inin basitliği itibarile tA!t-

1 
ve fakirliği yüzünden evlenemiyordu. ~or vak'ayı ~ü.te~i~ kaçmak. istemi~ 

kike JA.yrk bir simadır. Menşe-/ Bu uğursuzIUık kendini pek üzüyor- ıse .de otomobılın onune geçen halk ve 
min bu basitliği ve aleladeliğidir kJ do. Keats'ın son yazdığı şiirler işte pol!S .tarafın~an Yakalanmıştır. Yara K1rmızı pljameh genç bir kadın 1 
kendüdnin güullik ve şiire karşı bütün bu talihsizlikleri bütün tatlı ıs- h ~aı~~ aynı otomobile kona~k nak- Vinaya, 13 (A.A.) - Haymvehrenle- Bu kırmızı pijamalı genç bir kadındır. 
olan ( AıkJ ını tapı.tuş) mı br tırap ve güzeJJiği ile inlerler. led~!dı~ı ~aseki hastanesinde bıraz son rin darbei hükumet teşebbüsleri habe- Avuaturre sosyal demokrat 
fe""81Adelffc olarak an.ettirir. Keats'ın hastalığı şidetlenmişti. ra olmüştür • ri teeyyüt etmektedir. Heimatchutz- partisinin beyanab 

Keats ahırcılrk eden bir seyisin oğ O zamanlar P isa'da bulunan Shelley iki kadın •resınd• bıçakh ler hizbi istirya (yukan Avusturya} da Viyana, 13 (A.A.) - Sosyal demM• 
la klf. Ve Londrada (Sivon and Hoop) şairi yanına davet etti. Lakin Keats bir kavga ve Salzburg eyaletindeki taraftarları- rat fırkası atideki beyannameyi neşret 
han 111ın ahınnda d.ünyaya geldi. Ilu Shelley'in cemiyete karşı olan isyanını Arnavut köyünde Adalı sokağında nı iş başına çağırmış ve ve bunlar muh miştir: 
1795 senesine tesadüf eder. Bu attır- hoş görmediğinden bu daveti reddet 10 numaralı evde oturan Hatice hanım telif mahalJeri işgal, yolları ve mü- Darbei hükQmet aJdm kalmıf*ır. 
Iarda ne kadar az ~ir~ne muhit bu ti. Maamafih bu teklifin bir iyiliği ile ayni evin alt katında oturan Pat- nakale vasıtalarını abluka etm işler- Failler ha.kkmda tevkif müzekkereleri 
lunduğunu anlamak ~çın ıl~ ln.giliz ro görüldü. O da Keats'ın belki kusur- ma hanım ehemmiyetsiz bir meseleden dir. • Bunlar, Kirchdorff nahiyesini istar edilmiştir. Fakat bu kiff defil· 
ma~c~larını, hatta Dıckens ı dınlemek lurum ürnidile ltalyaya yollanması kavga etmişlerdir. Bunlardan Fatma de işgal etmişlerse de askeri kuvetler dir. Heimvehrenlerin ilgasını ve silah 
klfıdır. .. oldu. Arkadaşı aktör Severn'le Ro- hanım eline geçirdiği ekmek bı~llğile le, jandarma burayı tahliye ettirmiş- Iarının müsaderesini talep ediyorus. 

Keats on beş yaşına henuz basma- mada yerleşti. Fakat arası çok geç Hatice hanımın üstün hücum etmiş ve tir. Hükumet Styııie darbei hükOmetine 
dan anne v~ b~basını ~ay~etti, ~e kar- meden şubat 1821 de öldü. yaralamak istemiştir.e Vak'adan ha- HükQmet, intizam ve asayişi sürat her ne suretle .olursa olsun ittirak et
deşle~Jle hırlı~. vasıle~ın .e~ır ve. 1- Roma Protestan mezarlığındaki berdar edilen ı>olis tahkikata ba~lamış le iade edeceğini ümit etmektedir. miş olan tekmıl devlet m~urlarmın 
dareeı. altına gırdı. Vasılenn ılk !~i metfeni bugün birçok ziyaretçilerin uğ tır. Haymvehrenler mitralyözlerle mil- muvakkaten işten el çektiriJmeıertne 
Ke~~~.mb~ktepten çıkarmak TI! Edmon rağıdır. Çünkü: İngiliz edebiyatında Fect bl k dehe cehhezdirler. Kirchdorff nPhiyesi karar vermiştir. 
ton a 1 ır cerrahın yanına çırak ver- Keats kahramanca bir hayat süren . . r aza müdüriyeti hükumetin devrilmiş oldu Bu memurlar hakkında kanunt 
mek oldu. Beş sene çıraklık, iki sene ve gayet facıalı bir ölümle ölen şair Fendıyede Yogurtço apartananın ğunu söyliyerek arkalarından sürük- ve inzıbatf tedbirler tatbik edilecektir. 
de hastanede cerrahın yardımcı;ıı o- k zd t te b l k . . h da oturan 18 yaşlannda Edmon Al- 1-J. t bb" tm' 1 d' 'C'akat Gendi Londreda 
1 rak 1 . . pe a ır. ş u azı ve .şamn er bert rt . k tı d d" "' .. ~e eşe us e ış er ır. l' 

a ça ışan !<eats. ışınde muvaffak ruhu okşıyan inceliğidir ki münakkit ap~ ımanın en üst a n an u- nahiye mUdUrü peşleri sıra gitmekten Londra, H (A.A.) - Gandl yanın· 
olmasına ~dırJer, sitayişler kazan- ve şairleri kendisini cezbetmiştir. Ye şer~ agır s ... urette yaralanm~~ ~al~ı- imtina eylemiştir. İcabında bütün A-lda Hintli şair madam Naidu bulundu· 
masma ragmen ~tekine bir türlü daha hlla binlerce edebiyat hacıları rıldıgı Beyoglu hastanesinde olmuştur. vusturya topraklarında cümhuriyeti ğu halde bu sabah saint-James sara-
rsrna~ıyor, başka ı.aya11er kuruyor- mezarını tavaf ediyorlar. SöndUrUlen ate' müdafaa etmeleri için sosyalist teşki- yına gelmiş ve yuvarlak masa konf • 
d~ ~ır gün bir arkadaşına şöyle de- Edebi mevkü: Zamanın mühim ve Evelki akşanı saat 21 ı kırk geçe latlanna malQmat ve talimat verilmiş- ransmın Hlndistana verilecek kanunu 
ımştı: tanmmış şairlerinden Scott (S'kot) Galatada Arap camii mahallesinde tir. Askeri kıtaat, karışıklıklan bas- e838iyi kaleme ahnağa memur komlte-

"Geçenlerde üsta~ın .. konferansın~ manzum hikayeler dokur, Wordsworth Mahmudiye sokağrnda 163 numaralı tırmak fiz.ere Gratzdan yola çrkmıştır. nin fçtimaında. ha~r .. ~~lunmuştur. 
dinlerken salona .bır ~u?eş h~nesı (Vörzvört) şiirde inkılaplar yaratır ve Kadir ustanın turşucu dükkanının üst Resmt teblll Gandi bugün hıç bır soz soylemiyecek· 
girdi. Bu huzmenın ıçınde bınlerce ahlaki kanun nazariyesi taraftarlığı katından yangın çr.kmış ise de derhal Viyana, 13 (A.A.) _ (Resmidir.) tir. 
malılftk ordusu uçuşuyorlardL ~şte yapar; Shelley tatbikı imkansız re- yetişen itfaiye tarafından söndürül- M. Pfiemerin idaresi altında bulunan . Parla tlyetrolan 
ben de onlarla beraber efsaneler elıne, formlar tavsiye eder· Byron (Rav mü•ür Yangın t fa sirayet etme- . it . t' H . h . . Par1&, 13 (A.A.) - Parfste tiyatro-

.. ' , J • -r • e ra şıma ıs ırya eınrve renı cumartesı 1 ı d 
hayaller Ulkesine uÇtum .. " Onun boyle ron) devrinin siyasi hoşnutsuzluk ve mia+ff. .. bi be d k A lar kapılarını açmağa baş amış ar ır. 

ddt h ttan ,_. "t t . ~· günu r yanname neşre ere , - F k i . b 1 . in bi 11• 
ma aya K'\:ernı e mesı, tanı- kendi hotbinliğine makea olurken Ke- .......... ~ .. ·-····-·· .. ········--··-· .. ··............ ada icra kuvvetini deruhte et a at mevs mın un ar ıç raz m~ 
dıklanndan birinin kendisine hediye et ats bütün siyasi ihtiraslardan ve insan mukabıli olmak üzere, o derece, vustuı: . d ld .

11 
t . - kut geçeceği znnedilmektedir. Mlldll· 

tiğf Spencer (Spenser) in Peri kıralire fardan uzak ,,alnız ve yalnız hak:.ı . ~ .belki daha fazla güzeli~ ihtiyacı ola mek nıyetin. e. 0 duğu(n~ 
1
1

1 
An estmı~ rfyet tebeddülleri oldukça fazladır. 

• • • • ' J .ını kt 1 tir Ge~ ıstırya a şıma \ ' U ur- . t 1 -"• 
(Paery Queen) sını okumaktan ılerı ge bir ahit gibi güzelliğe ibadet ederek ca ı, oma ıydı. · k b k" ·l H . h- Müdürler ötedenberi mevcu o an ıv.a 
liyordu. r yahut da ilah~ tab' t . . 2 - Keats'ın birçok mektuplan ya) bazı asa a ve 0 >' er, . eımve de em tenzllAth biletlerin kaldınlaca· 

l817 de mesleğini terkettf. Ve o se- ~:;::a:Oeı, şehametiniı keş;:ı~: ~ ; :n; vardır. Bunlar şairin hakiki şahsiyeti- re.n .kuvvetleri tarafmdan ışgal edil- tını söylemektedirler. Maamafih bu
ne içinde (Şiirler) inin ilk cildini neş1 raşıyordu. Keats "şiirinin yalnızg şii~ ni gösterirler. Beşeri alaka, içtimai mıştir. . • d k t nun şi~~illk gayri mUmkikt oldufu 
retti. Eser ruhu itibarile gayet müteva . . ld - . - . . meselelerde hakiki s ..... imi duyguları, Orduya, polıs ve 3an arma uvve zannedılıyor. Mumafleyhim bundan 

ı 
ısın,, o uguna ınanıyor ve eger ırın- . ' _. 1 . · t' t d h "'k • t, bu hare- . 

zıd~ 1818 de çıkan fkfnci cildi, Ay d f 1 f . t k' k b 1 " ınce neşe; hayatı derı'n bir nüfuzla an erıne ıs ına e en u ume başka bliyiik yıldızlara verıJmekte • _ . e e se e vesı yase <> usu u unur . · .. . . 
llA.hestnin aşık oldugu hır çobanın hi k ı· . k 1 d -· ... 

1
.. lamak kudretinı· rağlıyan satırları şa ketı tenkıde karar vermiş ve daha dun lan tahsısatın temsıl başına beş yUz 

sa ıyme ını ay >e ecegını sov uyordu :-s k b" .. k b' 
kayesini anlatan (Endymion) u da bu lşt k b fk. k. d · irin kadınlaşmış sahşfyetini değil, bi- geceden isyan mınta asının uyu ır franga indirileceğini de söyl~ekte l!e 

e ·1smen U Alt ·ure, ·ısmen e f'.- • d "k·.,. ·• • ' d ·e DlU• ci1r l ...x nı tevazıı ,yolunda ayrılmamıştı. Fakat ... ~, . ı.ı _ ı.:ıasn.ı .. lakis kuvvetli ve asil bir erkek secıye- kısmın a su un ve asa~ ışı ıa e} ler de tahakkuku çok ~ü:r-U 5~ru -
bu la..ıet flllr ve ıllrlerint, kencllal '•~f ... RA'tJlıU JMŞff.. ıoı • !!' e9J!ı sini aksettirirler vaffak olmuştur. mektedir. ,._ 
befenm.lı m&aaktdtlerin (her zaman ::~:~:.:ae;;::ıta:.:~:e::.:~ ~;n!~~ 3 _ Eserleri~i iJç kısa sene içinde Avusturyanın di~er viJAyetlerfnde Sellnlk paneyın açıldı 
oldufu gibf) dillerini uzatmasına, ka- ki d. . Y d . 1 h' bi .. yaratması k b'l'ıyetinı· göste' ren özlil tam bir sükQn hilküm sflrmektedfr. AUna, 13 (A.A.) - Beynelmfle' b tec vlhl ri -A • 1 ver ırmış ve ~vnn n ıç r şaırı a ı . 

a a . e ne 11-nı o amadı. Bu te~ klbına varamamıştır. bir delildir. Keats yirmi beş yaşmda KomOnlstler . SelAnik panayiri büyük merasımle • 
kitler şairın heves ve manevi kuvvetı- . (olgun) b' . d'r Ten (Teni- Buda))efte, 13 (A.A.) - Bıatobagy Cllmıştır. Makedonya valisi M. Go-

i :a.....ı a. lddf _,,ildi d K ~- Nasıl Byron'un eserlerı dem:.•rok ır şaır ı · nyson .. . . 'şi ld w ı • • • • 
n auul5t a eu se e, eal.B o 1 Sh 11 Y . ki ütecedd. ~ son) onun bu olgunluğuna kırk yaşın- sui kastinin, komunıstlerın ı o ugu notcıs ve Selanık beledıye reW birer 
kadar yüksek ve kuvwtli seciyeli bir ar, e e. yın . m ıtler tara da var d tahakkuk etmiş gibidir. Kaza mahalli nutuk söylemişlerdir. Bu sene pana. 

,, k' 1 .1 k 1 fından tahtıye edıldise, Keats ta eser ama ı. d 1 adam"'ı ı, muanz an e a em kavgıı- . . Yuk d ba'--Attig~ im' 'bi şair ha payıtahta yakın olduğun an vagon ar ,·ir fevkalade muvaffak olmuştur. 
· eği te kiti rf d h 1 lerınde beşeri hısler yoktur, ve bizzat ar a ,_.,. ız gı • . d · 

sına rırec , n e n en, ırpa a- k d' 1 . . t k l 4 k yatta iken mu'"thiş tenkitlere uğradı. da rıkan yangınm alevlerı Bu apeşte- t~tirak eden gerek Yunan gerekse ee-
d k d d .:;. d en ıs ınsanıye e arşı a ayıttır , · ı· k t · · · malann an e er uyacagı yer e sus . . ' Öldükten sonra ise, kendisinden e- den görülmii,tür. Dır po ıs ıtaa ı nebi müesseselerının adedı geçen ee-

tu, ubır ve sükOnetle idealine doğnı dı~e ıth~m altın~a k~l~ı. Hatta bazı sirgenen şöhreti bol bol ihsan edildi hemen vak'a mahalline gitmiştir. :Ka neye nispetle ~ok daha fazladır. Şeh 
koştu, ve ebediyyen yaşıyacak şiirler munakkıt~e~ şıırlennın mutava9Sıt (Burada aziz ulu şair Tevfik Fikreti za yerine ilk gelenler, Biatoba~y itfa- rin bütün otelleri sergiyi gezmek i~n 
yarattı. o~uyucu ıçın ~~. (kad~nlaşnuı) ~a- hatırlamamak kabil mi?)Ke1imelerin iye kuvvetleri olmuştur. Enkaz altın gelenlerle doludur. Panayirde bilhu-

Şfirlerinfn üçüncü cildini neşrettiği nı fa.~ıa kı.nlan dök~le~ cınste~ oldugu ahengini muasırlarından daha iyi tak- dan fransızca, fngilizce, almanca sa tütün, hah ve kuru üzüm pavyonla 
vakit, idealini tahakkuk ettirdi, ve nu soyl.~dıler. ~~ ıddıalara bır. c~vap dir fikir ve tabirlere daha fazla itina macarca bir takım istimdat nidalan n fC\icalade nazarı d\kkatl cefbetmek 
muanzlanna da, dü~ancasına ten- ~lm~k uzere şu uç noktayı tetkık ede- ~ttiği içindir ki, Keats en mükemmel şa gelmekte idi. E~kaz arasında 21 ya- tedir. 
ldtlerhtl de susturdu. hm. .. .. .. ır diye tanındı. Yine diğer verdiği, ralı çıkarılmış ve ılk pansımanlart ya- lrende kolera 

Şiirlerini yazdığı üç sene zarfında 1 - Keats butun hayatında guı.el (güzellik ile doğruluk) u ayırmadığı, ıldıktan sonra Budapeşteye naklolun Basra, 13 (A.A.) - Iranda tahribat 
Londrada da, Jskoçyada da, Jngilte- liği güzellik olarak tanıdı, ve bu romantik cereyanına Yazılarile hayat ~ustur. yapmakta olan koleranm önUne ~· 
renin muhtelif yerlerinde .bulundu. mefk~re. ile h~.P o~u bulmaya ç:ıhş· ve alaka kattığı, ve nihayet Şür fÜr Taharriy~t bütün gece artık hiç bir mek imkansızdır. Yerliler kolera &fle 
Malmadı alelAde aeyahattan zıyade has tı. Fıkrınce, gıızelhk normal beşe- içindir nazariyesini kurduğu içindir ki, ses işidllmeyınceye kadar devam etmiş 81 yaptırmak :için bUyilk bir tehaltik 
talıfnn g~irmddL Hastalığı şiddetli riyet için hükümet ve kanun gibi eBas, kendisine, (Spenar) e oldufu gibi şaltır. JetihkAm kıt'ası bundan &0nra ce- göstermektedirler. Hastahfın biclaye 
bir 90fuk algınhtı ile başlamış ve bir lazımı gayri müfarikti; ve bir insan irleri.n şairi diyoruz. j setleri araştırmağa başlamıştır. tik tinden beri dört yüz on üç kişinin il-
den vereme çevirmişti. Felaket bu- ne kadar çok medenileşirse sdyin bir lbraJıim Hoyi naaş, yataklı vagondan çıkanlmıştır. müş olduğu haber veriliyor. 

TercUm ra hınçkıra kueak kucağa geldiler. mesinl söyledim. "- Sus anne sus ne söyleniyor • 

Tefrike fi ı· z ı ı· K u u u et 1 er ı· c 1 n ô e eden: Bu meselede biraz katı yürekli "Bana verdiğiniz ifadenin doğrulu sun. Onlar beni idam ettiremezler .. 
No. ı 4 Dolan olmak ve Manyayı heme pahasına o- ğu ve bir kere daha nişanlınız Manya Bana teveccühle: 

Ylldız luna olsun siiyletmek lazım. haldanda bildiklerinizi tekrar etmeni- - lşte bunu yapamammız.. diye at 
~-K•ı~-·v~a~l~id~~~i~b-lz•i•g•a•y•e•t•n•a•z·~--·t·i-ld-~---·1•t•t--B~~~d~=~ ~~up~~~ni~nlını~n~dedi~fymum~ la~b~~adL~a~n~rşuad~~ 

ne l o u.unu an a ı. unu ışarı çı sini dikkatle dınleyınb; Ka - d r e JS" 1 b. k 
karşıladı. Çok misafirperver görün- karmalarını ve sonra kız ile annesini aldım okumağa başlad;" gı ı e ım ışan .' ır ere daha ayni ifadeyi mez." . 

m .... istiyordu. Kızı Manyayı ~rdu- içeri getirmelerini söyledim. "B. k d be . nı. tekrar ettı. Bundan başka nişanirsı Ben o esnada Lodzdaki mıralay 
~ ır aç ay an rı F .. l M l . ) . t df 

fumuz zaman rengi değişti. Kızının a, Kızm ağzından bir kelime çıkmı- ya rus istihba t h' roy ayn · an· Manyanın evve ce bır Rus zab'tinin Trehovun (Trechow raporunu ıs e • 
zamandanberi Varşovada oldu- yordu Atkısına sarılmış sandalye ü Beni b h ra ızrnetinde çalışıyor. sevgilisi olduğunu ve o zabitin de bu ve yük ek sesle okumağa başladım: 

zun . · · u ususta iğfal ed d 1\1· ya-' . d b 1 d - . • . · 
ğunu anlattı. Bir göz işaretile benim zerınde oturuyordu. Her suale ha dır. Ke d .. 1 . en e an cıvar a u un ugunu ılave eth. Bu "Eğer hayatını kurtarmak ısterae-

adamJanm kı.zı bulmakta müşkülat çek yır diyor; kendisinin bu işlerden ma malAı , ... znı· ıst~ e . ndı~nlanmaklığım da esnada Manya bulunduğumuz odaya niz itiraf ediniz, çünkü vesaik altJ'• 
... ye ımı uzeıtrnek · · d' l d N' l ·· .. mediler. Bir elbise dolabmda s'lklan liimatı olmamakla beraber, nişanlısı _ Bu havasız ' fad . 1~1~ ~r·~. fıra ı. _.. ışa.n ısının uzerne burum- hinizdedir. Sükutunuz beyhudedir.,, 

· · · l d Al 1 1 h J 
1 enın tesırını gor- la· mıftı. MiıteaJuben kızın nışan ısını da nın a man ar a mu arebe etme- mek için göz ucu ile l\f · _ o halde ben kurşuna di:ı.ilece _ 

bulup getirdiler. Bunların her üçü- mek üzere Ruslardan kaçtığını ve hiç diyordum. Manya d hany~yı. seyr~ "- Korkak hayvan?,, diye bağıra- ğim?-
nU de blribirl~ temasa .getıB'rmeden bekir şeh'yden haberi olmadığını söyliye. kllt ettL İnsanlığın ~e~~~d=ı~::r:a. ~~1umr~klan_nebanişa1 ndhsınrn yüzUne Biraz müteessir görünmek üzere 
Welcheel köyüne avdet ettık. oş ka- r ımayeye çalışıyordu. Ben kıza rika ile söylememek i · · .. goj!:;,. .. ne 'urmaga ş a ı. kaşlarımı gerdim ve cevaben· 

b. ··bet · b k h't be çın nefsıle muca- " Al sana kazand ğ dayak • 
lan ~ttlik binasına ır no çı ıra - 1 a n: dele ediyor. .Lakin bir ifrit gibi ye . :--h ı ın .. "- Eve-t siz kurşuna dizileeeksfnlz!. 
tık. "Ancak bir sözünüze inanabilece ri d d b w Şlmdı ıncımı aldım-•• dedi ve hcyeca 

. , n en sıçra ı, agırarak· t k' . . d 1 t d N' Yazıcıya işaret ettim odadan Çtk· 
Evveli nişanlı genci isticvaba ğim. O da nişanlınızın askerlikten kor "- Mümkün değil? · .. . nını es ın l!:ın san a yeye o ur u. ı . . 

.. ektim• kan cesaretsiz bir adam olduğu Sa- ? 1 k? h i , All bunu soylıye- şanlının dışarı çrkanlmasını emret . tık. Şımdı anne kız feryat koparmafa 
w • • • 1 mez a ça a n · ahım .. Al1ahım ... , i başladılar. Askerle bir müddet sonra 

_ JnkAra hiç hacet yok, işte se- ır hususlarda çok ketumsunuz. Bu Sonra zorla gülmeğ 1 k• i t m- k d'l . .. 
b ık . d b ' e ça ışara • " . 1 • • en ı erıne çay gonderdim. Pencere-

ni taaıyan iki adam - Polonyalı ea- e ı e aşınızın koparılmasına sebep _ Siz beni korkutm k . t d' ·z - Fröy ayn Manya. ~iz de nız1,at . . dtl . . .. .. ı kt ıı· f ·• · . 1 a ıs e ını .. . . . . ded' F k b' . mn perdesı açıldı lambayı söndUr • 
suslan gösterdim. _ hdsını de ı::oru~ o

1 
~~. ır.,, ırad ettkıgrtınfz tak_.dırde si-l tabil ben de heyecana geldim.,, Dedi. ı~~kt~tntız .. ; ımd aA at o . ırğtaş gıhi ler. 

ce dizlerinin U:1erine döşemeler uzerı· z o um cezaSTn an u aracagım. I "- Nafile Fröylayn M 'zi su u o uruyor u. nnesı a Iıyarak .. Lı · u· b" b'I · " anya. sı . k şt Artık gun doğmuştu. Bu ışıkla uı 
ne dflttft. Ne tabansız korkak bir - ıç ır şey 1 mıyorum !_ Yavaş tehyiç etmeme lilzum yok İsterseniz ışe arı ı 'b' . k d 

1 
bu u.1 k d 

b b d' K 1 • • rı ın ocağın a at ıyan m a t-adamın" ba nipnh Bey. Daha ben ça u ceva ı ver ı. onoştuğumuz ayni sözleri bir kere de ni-nJınızm 8.ıc. - Hayır efendım !ıayır elbette 
1 

.. U 1 ri . ..a.... 
h .. ·· bil "k b' d' · r-· e. • mn so gun ve çökm ş çeh~ e nı •--sormadan kendisile beraber çı,Iışan a· er sozu yu ır ıkkatle dınliyen zından dinliyebilirsiniz.,, Dedim. ı sız benım kızımı kurşuna dizdirmiye- k h ik hl~ 

damlarm Uıimlerinl saydı. Hatta bu valide bir gözyaşı seli bıraktı. Manasız Anne ne kızının yandaki odayajceksiniz, eğer kızım_" me ak aten mflt !ı" .. 
nlpnhm Manyanm "" bflytik kaba ha-. bir şeyler söyleniyor; ana kız hınçla gefmelert11f " nişanlının ı~eri getiril- Kızı annesinin sözüntl kestL (Bttmall' 
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Ask. M. A. Al. komfsynu 1 Mahkeme ve lcn1 llAnlarr 1 
llAnalrı. ·----- BORSA 

Hi.Uye İş Ararken Bir Senaryo'dın: 
fa. 

Kilo BeıUctaf sulh icra memıı.rluğundan: 1-:..,..-..~~""t"ll:~.,...-A~d~.-:""!"ı-r~ıo--~ 
3000 Tıbbiye mektebi Mağmumf beyin Beşiktaşta köy- 1 

6000 Tıbbiye tatbikat l\fp. içinde terkos su şirketi karşısında 7 
Botten'i açmış Marten isimlerinde Ye arttıranların bir işareti üzeri- 50000 Piyade Mp. numarlı evde mukim Tallı bey Rleyhi· 

onun adresini arıyordu. Fakat yüzdtn ne: 4000 KuJeli lisesi ne yüz liranın tahsiline mütedair icra. 
fazla bu isimde aile vardı. 9000, 10000, 15,000, 100,000 1500 Çengelköy orta Mp. ya nzetmiş oJduğu takip talebi üzeri. 

30000 Baytar Mp. ne tastir kılınan ödeme emri altına mu 
. Jak çok .7-engin baba.sının parasmı diye iliv~ ediyordu." Jak, bu e5na- 9'i500 maiJeyhin ikam-etg!hının meçhuliyeti 
ısraf. eden bır gençti. Btr akşam dost- da, Polete ı~retıe. v~ yann sa:ıt ~eş.- Yukardaki isimleri hizaAtnda mik mübaşiri ve mahallesi muhtarı tarafın 
ları ıle barda eğlenirken, güzel bir te,, demek ıster gıbı beş parmagını tarlan yazılı mahallere tetılim şartile dan şerh verilerek bilA tebliğ iade kı· 
kız gördü. Müteaddit kokteylerle tah. gö-termiş, mezat memuru da arttın- 94500 kilo saman aleni münakasa sure- hnmıt ve bermucibi talep ilAnen tebli· 
rik edilmiş olduğu için Jak ona kar~ı yor zannederek: tile satın alrnacaktır. !halesi 19 ey- ~t icrasına kara verilr.niş . ol~akla 
a ka benzer bir his duymuş ve kendi i-ı _ 500.000 frank.. lül 931 cumarte6i günü gaat 16 y~ bı~ mah zarfı!'~a mumaıleyhın ıcr.aya 

· kadar Harbiye mektebindeki mahalh muracaatıa ıtırazı olduğu takdırde 
ni kıza takdim ettırmenin yolunu bul- diye, vazoyu onun üzerinde iha- mahsusunda icra edilecektir. Talip}~ der.meyan etmesi ödeme emri makamı-
muştu •. P?tet,. babası v~ Alber İ!'lmi~- le etmişti. Cebinde beş para.~u olnu- rin şartnamesini görmek i~in komi~ - na kaim olmak üzere ilin olunur. 
deki çırkın nı~nlrsı ıle beraberdı. yan Jak, bu yanlışlığı anlatmağa uğra· yona müracaatları ve iştirak için de -
Ba güzel kızın çirkin bir adamla ev· şırken, mezat memuru bir polis ça- vaktı muayyeninde hazır bulunmaları. HGlresuHn •. Aı~ige maJıken:ıealnden: 
ı · ·· ı ·· ı d A- • • (67) (24r) acı useyın mahallesınden Baya-
enmesıne gon u. razı • 0 ma ı,..ı ıçın, ğırmış, Jakı, tevkif ettirmek üzere a • • • Ztt zade 312 tevellütlü Emrullahın ölU-
Jak, buna mhı olmaga karar ver- idi: . . müne hakları muallak mahalleden 

· ti .... b · · k d e Askeri mekt~pler hayvanatı ıhtıya- B t d H x •. .. 
~~ ' ve 1S"'e unun ıçın ızın a r · - Polis efendi, bu adam vazoyu cı ·,.·n ro ton arpa ve sü,·ari mektebi ayazı za e acı vmer ef. nın mud 
sını arıyordu. Tam bu aralık odadan .·· . . ı:.ı .J • dea aJeyh Beyazıt zade Yusuf ef. aley 
i . baba . d' 1... b h etme- beq } uz bm franga arttırdı, halbukı hayvanatı ıçin 200 ton yulaf kapalı zarf hine ikame eyledi~i mumall ... '-·h L'mrul 
çerı sı gır ı ve se ... m sa a k B'l' k. b ı·ı 'k. t a d ı ak ı;;atrn a ır; """ .. ., , parası yo ·mu:;;.. ı ıyorsunuz ı unun usu ı e ı ı şar n me e o ar · · lahın 331 senesindenberi hayat ve me-

den. . . . cezası ağır hapistir, alınız, götürüniiz. lınacaktı~: .~haleleri 28 - 9-;- 931 pa- matı meçhul olduğundan bahi le gaip· 
- Bugilnden ıtıbaren, dedi, !!ana Bu mükalemeye henüz salona gel- zartesi gunu saat U te Harbıye m~k- Jiğine karar itası talep ve duasından 

ayda 500 frank veriyorum ve derhaJ . . . ' . . tebindeki satın alma komisyonunda ıc- dolayı icra kılınan muhakemede mu-
evi terkedecek3in. Artık bıktım ıııenin mış ol~n ~.ır Amerıkah da şahıt olnıuş- ra edilecektir. Taliplerin şartnameJe maileyh Emrullahın 331 &enesinde aske 
bu müsrifJiğinden ve işsizliğinden .. t- tu, dondu, Jaka :. . rini gö~~k içi~ .komisyona mür~caat· re sewe~ilerek hayat ve '!'~m~tı n~eç. 
t• fT d 1 k . temem Git ha, - Vazonuzu bır mılyon franga ba- 1an ve ıştirak ıçın de şartnamesı veç- hul oldugu mahafüı heyetı ıhtıyarıye-
ıraz 1 an n eme 1 

• • ' • na satar mısınız hile hazırhyacakları teklif mektupla- sinin şehadetnamesinden anlaşılmakla 
yatını kazanmanın yolunu bul ve hır . ' . nm yevmi ihalede müselsel numaralı kanunu medeninin 31 ve 32 inci mad· 
i~ yaradığını bana ispat et. dıye sordu. Jak, ha)retten dona ilmühaber mukabilinde komisyon riya- delerine tevfikan mumaileyh Emrul-

- Pekf am, baba, ben bir şey yap. kal~ı~tı. Derha~ muaIMle yapıl.dı, beş setine ,·ermeleri. (56) - 1971 )ahın haya~ ve mematından haberdar 
masını bilmem ki.. da.kıka e\-vel hapıs cezası geçirmış olan olanların hır sene zarfında mahkeme-

y 1... 1 • Jak, şimdi 500,000 fr:ınk kazanmıştı. ZAYILER ye malt\mat vermeleri ilan olunur. - apmaman <&ZJm o an şeyler ı- .. . 
kfdl ı N h i · d h. b' Derhal eve dondü ve babasına: r. amus arcın e ıç ır şey ve k d ldı 

bo d. b k ı ·· ··, - Görüyarsun ya, dedi, ben ne &· Vefa orta me tebin en a • rç. Hay ı a a ım, yuru ... 
lıtıanbul ikinci icrtı memurluğun· 

dan: • • • damım. istersem para da kazanahili- tım taatikoamemi zayi ettim ye-
. f k t · k d ğ ı· d k · Tamamma on bin lira kıymet takdir 

J k it 1 k .. nm, a a senın azan ı ın ye ışmez nisini alacag~ ım an evvel inın 
a , a ı ay sonra ge me uzere ev- ._, edilen Beyoğlunda Kamer Hatun ma-

den aynldı. Sokakta, ne yapacağını mı' • hOkmn olmadığını ilin ederim. halleeinde yeni eczacı bqı s~kıığında 

Kambiyo 1 

1 lnriliz lirası Kr. 
1
t03 

" T l.. mukabili Dolar 0.4 

• 

.. 
• 

• • 
• • 

• ... 

Frank l 
l.lret 
Belı~ 
Orahm· 

Is. Frank 
Levı 

Florin 
Kuron 
Şlllnı 
Pueta 
Mark 
Zloti 
Pengö 

!n Lev Runış 
1 Türk llruı Dloar 

Çervoneç Kuruş 

N1Jkut 

1 rmrlln (1nıclllıl 
ı Dolar (Amerika) 

20 frAnk [io°rans11 
20 Liret ( ltalya 
O Franlc Belçika] 

20 Drahmi [Yunan) 
20 Franlc {lsvlçrel 
20 Leva Bulgar j 

ı Florin [Felemenk] 
10 Koron [Çekoslovak] 
~Jlını 'Avusturya J 

ı Pezeta !ispanya] 
1 RayşmarkjAJmaııyaJ 
ı Zloti !Lehlstıo 

ı Pengö 1 Macuıstıo 
20 Ley [Romanya) 
20 Dinar : YugoslovyıJ 

1 Çevoneç Se\')·ct 

Altıo / B orsa 
Mecidiye > harici 
Bankonot \ düşiinmeğe başladı. Fakat elinde Jakrn babası, esasen oglunun .k~- Cl674l 464 Esat 

1'.... para sermay~ı· "oktu, tuttu, otn._ billyeti olup olmadığını anla.mak ıçı.n İ "h .. Ü yeni 20 numarah k!rair meri ahşap•------------• .. 
&iÇ~ ~~ " v- b "be k t 1 t Tecrü § çinde mu rum ve maaş c z· hanenin 29 - 8 -931 tarihinde daire- O BUL M _A CA O 

bir . t k b' d' d. onu u t~ru ye sev e m ş ı. · d b l t t J~ 
~~,. ın.~sat ~1ı:,b .. ır t&eı·rmaye. e ı~ t~fve benin bu !4uretle nihayetlenmesi üzeri· anım u unanyçan amı ramYay• de icra kılınan birinci açık arttırması 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

rnaç 1:.-- e~e us e 1• yegane ıs 1 a- ld b nuni'-·etini da çaldırdnn. enilerini çıkarta· neticesinde 3500 lira bedel mukabilin- : 
d . b ik . r·· . b. k t d h ne memnun o u ve u mem " ' 1 S A u J,. H l•ıj F IE S esı ecer sız ıgını ır a a a ar • '-- d p ı t• 1 ağa mu cagv ımdan eskisinin hnkmli olma• de alacaklı uhtesinde ise de bedeli !! _ lu ~ _'tlJ l'Jı'-ı=_ 
tırmak ve pek az tecrübe kazıınmak gidip baır.s.ısın a.n ° e 1 a m. • 2 S R A ii1 ' iN Z · iV A 
ld l' d k 1 d - . . vaffak oJarak oglu ile evlendırmek su- dağı ilin olunur. mezktlr kıymeti muhammeneye nar.a- _ _!_ _ı _ ~._!_~ı:;.. ı__ 

0 
u, v.e e m e para a ma rgı ıçın, retile ifade etti. Tophane Akarsu numara (5) Şadiye ran dun görülmekle 5 - 10 - 931 ta 3 A R A ,P iJ D liJ O T ı(i 

otomobıl hocalıfına başladı. Jak, bu ------------- K rihinde saat 14 ten 16 ya kadar ikinci 4 B A P [i E D TjR N~~ [J 
me lekte epeyce muvaffak oJmağa § Niıantaıı ız Orta Mekte- - fiil~ - E-. - - -
başlamıştı. Bir gün, otomobil "Şöyle,.,. __ _.. oı, Tabibi binden aldığım taıtiknameyi ıa· ve açık arttırması icra kıhnacaktrr. 5 A ~,~,E D_ p [i) E M N 
kullanılır, böyle idare edilir,, diye J~. z-11..! ili .. ~!' yi eyledim. hükmli olmadığı ilin Arttırmıya iştirak etmek istiyenlerin 6 H ITDıD E T!Ii)H-!ii·E-fi 

.iTi- em I ıKa kıymeti muhammenenin yüzde 7 bu- 7 • N 'if ip=• ş- A R-ıv- - 1 

mobille geçtiğini görmesin mi? Derhal (443) Frrbıınde çuğu n~petinde teminat akçesi Vt!rme- 8 jj,z· 0-R il Rl.\" v-x-ı. [j 
ders verirken PoJetin başka bir oto· olunur. (1675) 11!!1 l!!.I il\. 

pe~ine atıldı, fakat onu yakahyayım Haatalannı her gün aa· leri lazımdır. Hakları tapu sicilllJe 9 F-IT T-N E- ijjR A HIT i> 
derken bir kazaya ~ebep oldu, hem onu at 8,30-12 ve 13-20 kadar VAK T ~-'il ~abit olmıyan ipo~kll , alac~l.:lılarla ~~ l!'- M E-K T-ıı; 
kaçırdı, hem de işind~ oldu. kabul ve her •ah aaat on ~ 10 diğer alAkadarların irtifak hakkı l5ll· ll SAZ ii-N _._liiilp E- S 

_.. ·· ·tib • • k •} /\ } hiplerinin bu haklarını n hususile fa. • ı ı ı•ı ı Artrk Jak u~anmış ve iş bulmakta uçten ı aren meccanen UÇU 1 an arı 
da birçok güçliiklerle karşılaşmıştı. cliı çeker ve tedavi eder. iz ve muarife dair olan iddialarını Evvelki bulmacamı~ın hal-
Nfhaye~ arıya arıya güç bela, büyük ~-- Her gün neşrolunur ::=l!lilllt: ilb tarihinden itibare-n 20 gün içinde ledilmıı ıeklı 
bir tiyatroda program satmak üze- Muayenehane: Mis fabrikası "'Ustahzeratl evrakı müsbitelerile daireye bildirmete 
re iş buldu ve başladı. Da· Kadıköy Mısırh oııu Ya• Kolonya, IA\•anta, esans, diş macunu ri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 
h ilk 1. d ı t vuz TUrk sokak No: 8 '-'ag· sız krem, podra, p;llserin sabunu ve sicillile sabit olm1yanlar ~atış bedeli- 1 • ~ l 

a gece, e ın e program ar sa ar . ._ ______________ •ı bri\·antin. !\lis müstahırraudnı bir defa nin paylaşmasından hariç kalırlar. Mü 2 _,-_ -- _- lij -- -- liHIJj_-
ken, tiyatroda eski dostları ile karşı-·--- Dr. Ihsan Sami ,•--1!!!! J 

Jaşmıştı. Arkadaşlan onu bu halde tecrübe edenler daim• ,-c alma ondan terakim vergi ile belediye rüaumlan ve 3 [il I iJ [i)• 
görünce, hiç de işin esasını akıllarına Öksürük Şurubu aynlmazlar. Her yerde bulunur. (1656) vakıf icaresi müşteriye aittir. Evsaf 54 =ıriil i:i !i) lilı= [ii _ = -ı=-
getirmeden: Öksürük ve nefes darlığı için l~llli~-1~ 1 ve saire hakkında daha fazla malQmat ıliıllı _ il. 

almak ı·stı'yenl•rin 18 - 9 -931 tarihin 6 - lii1 'ii - - - - i'iıiı - -- Bu Jak da olur ~Y değil, bak, pek tesirli iliçtır. Divanyolu ~ l!fJ l!!i I!!! J 
bizimle program satar gibi yaparak Sultan Mahmut türbesi No. 189 OskUdar Hile •lnemasında den itibaren dairemizde aıı;ıh bulunan 7 - - - - - - - ('ii -ı 
nasrl alay ediyor. ı••• Her eczanede bulunur. -- (\11:-as Yedi) mümessili: Rejinald Dennl arttırma şartnamesine ve 930 - ıs19 8 - - - - - - - - ~•ı -ı-

D~e ~un~nrly~inein~m~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ d~Qamüruaatıam~~li me~~ 9 ~~--- !İi~--
istemediler, ve localarına dant ettiler. İstanbul Maarif müdürlüg~ ünden: run me!llaha.sınt havi vaziyet ve takdiri H -ıı~ --!jıliJ, - - · -
Jak gitti, oturdu, etrafına b.ıkın· kıymet raporunu görebilecekleri ilin l l - ı -ı ıliı -liiil!- -- - -
mağa ba~ladı. Ne görsün? Bu kadar ilk mekteplerin kayıt ve kabOl muamelesine 15 Eylfil 931 ta- olunur. 

pqlnde koştufu Polet, babası ve ebedl rihinden itibaren başlanmıtbr. Çocuk velilerinin doğrudan doğru- lıtanbul dördüncü icra TMmurlu- Buailnkil bubnacamu 
nişanlısı ile beraber yandaki locada ya mektep idarelerine müracaatlan ilin olunur. (2495) ğundan: 
değil mi? O kızla meşgul olurk~n, ti· Ednwnd Ruff efindinin Yorgi Fet- Soldan sağan yukandan ayağı: 
yatro müdürU, programcısının locada •hullah Artin efendi zimmetindeki ala· 1 - Tabip (5), pisJik (3) 

oturduğunu görerek kendieirte yol Büyük Tayyare Piyangosu cağından dolayı mahcuz bulunan 2 - Kaçak (4), haç (3) 
bile vermişti. Fakat Jak, Polet ile gö- Büyükderede fıstık sokağında 15 - :;a 3 - Mecra (4), es (2) 

rllfmeie muvaffak olmuş, er~i gilnil, 3 üncü Keşide: ıı T eşrinievveldedir numaralı bir bap hane 30 gün mitddet ' - Yanş sandığı (3), ıök (4) 
nl~nhsına rağmen, gidip onu babasın- le ihalef t'"·eJiye müzayedesine vazo- 5 - Kah,·enin içine konan bir mad· 
dan f9tfye«ğiıti söylemi~i. 100 000 de (S) 

• • • Büyük ikramiye ' liradır Jun;:~;r~apıdan içeri girildikte ze- ~: ~~;r~~ıı~i'c;>0,t~.<ı.;><,> 
Kıun babası, o günlerde birçok za- AYRICA: mini mermer dö~li bir arahk iizerin· ~"' 

rar.lı işler yaptığından kızını parasız de bir oda \'t! bir merdiven altınd2. kö· 8 - Kopye (5), dahil (2) 
birisle evJendir~ğe razı olmamıştı. mürlük zemini toprak ve kmımen mal· 9 - Hızlı nehir (3), halk (3) 

Jak, ancak bir köşede Toleti görerek { 40.000, 15.000, 10.000) Liralık tız ocaklı bir mutfak ve bulaşık yıka- ~~: ~~;!~~~::~::n;,;,e~!~ii ~::t~~l. 
sadece e~ı gününe bir randnu al- } - .. ~a mahsus mahal bir hala me,·cut 

.ıc. ffak ı blld. •k • .. ,... cens sen-isi (4) 
ma5a muva o a ı. 1 ramıye er olup mutfaktan bahçeye çıkılır. nah· -------------

- Yarın sizi muhakkak çede yanındaki hane ile müşterek bir Giresun aııllye mahkemealnden:· 
istiyorum, gelir misiniz? Ve •. 30.000 Lı·ra}ık bı·r k vardır. Ahsap merdivenden yu. Boztekke darı karlyeslnden Alı bat 

uyu . ııı •• o. 313 tevellütlü Basanın ölümüne 
- Olur. kan çıktıkta bır sofa üzerinde bM yuk muallak kariyeden Ali baş o. lbrahl-
- Nerede buluşalım. mükafat lil ve dolaplı iki oda bir hala yukarı min müdeialeyh Hasan zevcesi 1'~atm11. 
Polet bir an düşündü ve: katta iki oda oJup biri yüklü dolaplı- aleyhine ikame eylediii munıaileyh 

- Eşya mezat salonuna geliniz. dır. Hasanın ilk seferberlikte aAAere se,·. 
dedı. ve aynld 1 K ı v ı • d D d d y . f"ndl kolunarak hayat ve mematı meçhul ol-

1 ar. • • A t e~unun ~ n_ıe yu~ orgı ~ "" doğundan bah ile gaipliğine karar ita· 
Ertesi güınU, Jak, muayyen saat- ocae 1 1 aye ın en· maa aıle sakındır. ikınci kattakı soka Si talep \'e da,·asından dolayı irra kı-

te salonda idi. Biraz sonra PoJ~t de • ğa nazır odanın birinde cumba nrdır. lınan tahkikatta mumaileyh H85anın 
geldi. Fakat yanında yine ebedt nl- Karamursal-lznik yolunda vilcude getirilecek tamiratı esasiye Hane ahşap olup muhtacı tamirdir. 330 senesinde a. kere sevk e~ilerek ha· 
~nhsı vardı. Jak, ancak uzaktan onu 5315 lı'rahk kecifnameıı· mucebı'nce 23 EylUl ç• .. camba günll sa- M h t h . n 126 ar•mdır yat ve mematı meçhul oldugu unla~ıl· 

"' ,.,. esa ası: a mıne ·~.. · makta kanunu medeninin 31 \'e 32 
görebiliyordu. Yegane arzusu kızdan at onbeşte ihale edilmek üzere kapalı zarf uıulile münakasaya Bundan hane 9' buçuk arşın, muteba inci maddelerine tevfikan mumaileyh 
başka bir randnu atmaktı. Fakat bir konmuştur. Talip olanların mezkur tarihte 390 liralık teminat kisi bahçedir. Kıymeti muhammenesi Hasanın hayat ve mematından h~.ıher· 
tUrlU yanına sokulamadığı için ona i· tamamı 2200 Ura olup talip oJanlar dar olanların bir sene zarfında ınuhke 
şaretJe meramını anlatmağa karar ver mektubu veya banka makbuzile ticaret odaaı kayıt veıikaıını ve kıymeti muhammenenin yüzde onu nis meye malümat vermeleri ilan olunur. 
dl. o aralık mezat memuru çok kıymet- ehliyeti fenniye vesikasını teklif mektuplarile birlikte mUoakasa petinde pey akçelerini alarak 92ı;. 9~>-19 
11 bir var.oyu milzayed~ye koymu,tu. kanunundaki tarifat daireıinde Kocaeli VilAyeti daimt encQmeni· dosya numarasile 17 _ ıo _ 9:;ı tari 
Alıcılar binn frank arttırıyorlar, me· ne vermeleri •e fartnamesini görmek ist:yenlerin baş mühendis- hinde saat 14 - 17 de İstanbul dördün 
zat memuru da bağırıyor: liğe müracaathrı. -Nakden verilecek teminat kabul edilmiyecek· cU icra memurluğuna müracaat eyleme 

- 5000, 6000, 8000.. tir.- (2184) Jeri ilan olunur. 

YÜREK ÇRRPINTISINA 
NEVROLCEMAL 
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fll- Orta ve muallim mektepleri --m\~== Robert Kolec 
~ Türkçe ve Fraıısızca muallimleri H. ve Bf. lere 1 Kolec, Mühendis kısımları 

R E F i K A H M E T B E v i N 15 Eylülde kayıt kapanacak 

Orta mektepler v~ • Muallim Iktıs;t~;k8i;fi~den: 1 
mektepleri JÇJD Tavukçuluk enstitüıil cinnndaki sahada inşa ettirilecek ol 

6357 lira 33 kuruş bedeli keşifli saman ve yem deposu il 
kUmes inşası kapalı zarf usulile 21 gün müddetle münakasay 
çıkarılmıştır. 

ıra 
Birinci, ikinci, üçüncü sınıflara 
mahsus üç kısımdan ibaret olan 
bu kıraat serisi mu•affak olmuş 
bir eserdir. Lisammızm incelik
leri, edebi san'at nümuneleri g 
gösterilir ve izah edilir. Kitaplar 1 
ciltli olarak satılır, resimlidir ve 
nefis bir surette tabedilmiştir. 

-~.....;.~-------------
Galatasaray lisesi müdürü Fethi İsmail Beyle muallim Mösyö Rollond ve M. Bonnafouı 

tarafından mDştereken telif edilen Orta mektep ve Muallim mektepleri 
i~ln Le Françis Pourles Turcs unvanlı lektür serisi nefis bir surette tab ve 
neşredilmiştir. Birinci, ikinci ve üçüncil ıınıflara mahsus ilç hısımdan ibarettir. Muhtevi olduğu 
parçalar milli ve orijinaldir, litan sadedir. Kitap ciltli ve resimlidir. 

Gerek bu TOrkçe kıraat gerek Fransızca lektür serisinden istiyen muallim Beylere kütilpha-
~-nemiz tarafmdan meccanen nümune gönderilir. , 

~' fil J lı ı 1 Naşiri : Kanaat KOtüphanesi ml00~00~00filillillll!l!lillllillllll! -~~ll!llllllli~mITTilllllllllnımlil ır 

...... -.J"i~yli ve N;&;~i"s lakılip Lls . lerl i"A;;: .. iii;;·o;·ı;·;·~ ........... . ............. . . . ........... . 
I·-········· Erk k . . L" Kı unl ...•.••...••. . :::···· .. ··:Kız ve e : : ıse • an : ........ :::: 
1::: : = : : :::= ... . ·--··---···-·· .. ·-··-·· ·--···-·· ...... ·-··-·····-·· .... im Müessisi: Neblzade Hamdi ms 
lfü Resmr ders porgramlannı tamamen tatbik eder. Ecnebi lisan tedrisatı, ecnebi mekteplerine kat'iyyen lüzum bırakmıya- ifü ... . ... • fü cak bir mükemmeliyettedir. Talim ve terbiye heyetleri memleketimizin en güzide muallim ve mürebbilerinden mürek- i!fi 

im 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 ifü 
1fü .kalple teslim edebilirler. (l\.lufassal izahname vereceğiniz adrese gönderilir. Mektep Nuruosmaniyededir. Telefon 20019) fü! 
~:::::: -·-·-····-=·=-:t::::-.::::.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::= :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: =:::::· :::::::::::::::==:::::::::::::::::::::::::::::c:•:::ı:::::::.::::::ı:::::.:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ...... .::::::::::::::::-.:::::: •••• -. 
--••••••Saraçhanebaşında Münir Paşa konaklarında•••••••• 

Kız ve erkek HAYR.YE t·SELER. Ana-ilk 
Leyli ve Nehari 1 1 1 orta-lise 

Tekmll sınıflar1 mevcuttur. Kayda başlanmı,t1r. Tedrisat TUrkçe, Fransızca ve lngllizcedlr. 
Talebe sabah evlerinden mektebin otomobillerlle ahnar ve akşam ayni vasata ile 
evlerine gönderlllr. Sınıf yoklama lmtlhanlar1 16 EylUI Çarşamba gUnU icra edllece§lnden 
allkadar taleben in yevmi mezkOrda mektepte bulunmalar1 illn olunur. Her gUn 10 dan 

--••••••• 18 e kadar mUracaat edlleblllr. Telefon: 20530 ••••••••ıll 

•:.11ııı1"'""'"llııt1ıııı11111ııııııı1111ııııııı11111""......_ 
11111ıııuuıı•ııı11111ıııı11111ııı111111ıııııı~ Arnavutköyllnde - Tramvay Caddesinde ~."'llll"

1111

" 1 ll 111111111 lll" 1111111 11111""1111 ll11''• ....... ,ıı 111111111 ''''""' ""'"'' 1111111111 •ııı 

ğ~~~ıFeyziali LiseleriE!:kg 
ii Ana sınıfı - ilk kısım - Lise sınıfları O 
=~ Kayıt için hergün saat 10 dan 17 ye kadar müracaat edilebilir. 19 Eylül Cumartesi günü ders- g~ 
• ::mm:::J lere başlanacaktır. Talep edenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon. Bebek 210 r.::ıımı:: • 

1 lstanbul Beledlyesı Hanları , _______ _. 

Bedeli keşfi 418, lira 43 kuruş olan Beyoğlunda 4 üncil Ka
•ımpaıa mektebinin tamiri açık münakasaya konmuıtur. Talipler 

SEYRiSEF AIN 
Merkez acentası: Galata köprü b~ı B. 236. 
Şube A. Sirkeci l\liıhilrdar zade ban 2. 274• 

ıartnameyi Te keşif evrakını görmek için levazım müdürlüğüne TRABZON POSTASI 

mllracaat etmelidir. Münakasaya girmek için 32 liralık teminat ( ANTALYA ) vapuru 1 ~ IAzımdır. Bu teminat ya naklen Te depozito ıuretile yahut hüku-
metçe muteber tanınmış bankalann birinden getirilecek teminat Eylül Salı 17 de Sirkecı 
mektubu ile olur. Bu şekilde olan teminat ve ticaret odasmda rıhtımından hareketle Zon-
kayıtlı olduğuna dair vesika ile beraber ihale gilnü olan 8-10-931 guldak, lnebolu, Ayancık,Sam-
perşembe gilnü saat on beşe kadar Encümeni Daimiye müraca- sun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire-
at edilmelidir. (2500) son, Trabzon, Rize Mapavriye 

* * * gidecektir. Dönüşte Zonguldak 
lstanbul belediye riyasetinden: icra edilmekte olan kanali2as- yoktur. Of, Sürmene, Tire-

yon ameliyatı dolayısile 15 Eylül 931 taribindan itibaren Tarak- boluya da uğrıyacaktır. 
çılar sokağının Mahmutpaşa caddesile Tarakçılar ham sokağının AYVALIK SUR'AT POSTAS: 
arasındaki kısmı bilcümle vesaiti nakliyeye kapalı bulunacağı (Mersin) 15 Eylül Salı 17 de 
ilin olunur. (2496) 

Sirkeci Rıhtımından. • ~ * 
Tephirbaneler için lüzumu olan 2250 adet Formol pastili 24 TRABZON POSTASI 

kilo süblime, 24 kilo hamızı klorma, 14 billüri bamızı finik, 200 (ANKARA) 17 Eylül per-
klori kils, 50 krezilol 100 sulfat dö fen, 50 kilo lizol kapalı zarf- şembe 17 de. 
la münakasaya konmuttur. Talipler şartname almak için levazım MERSiN POSTASI 
müdürlüğüne müracaat etmelidir. Münakasaya girmek için 56 li- (ÇANAKKALE) 18 Eylül cu-
ralık teminat lazımdır. Bu teminat ya nakten ve depozito sure- m a 10 da Galata rıhhmın-
tile yahut hükümetçe muteber tanınmış bankaların birinden ge- dan kalkacaktır 

tirilecek teminat mektubu ile olur. işbu teminat makbuz veya Moda jskelesi üzerindeki 
mektubu ile şartname, teklif mektubunu ve ticaret odasında ka- gazino kiralıktır. 
yıtlı olduğuna dair vesikayı mühürlü zarfa koyarak ihale günü ihalesi 30_

9
_931 saat 16,30. 

olan 8-10-931 perşembe günü saat on beşe kadar encumeni 
Teminat % 10 dur. (2306) Daimiye vermelidir.. (2497) 

--~--~~~~~~~~~--~~----~~ ..................... .. 
Manisa vilayetinden: IA•. Fb. u. MUdUr1Ui1Unden 1 

Manisa - İzmir yolunun Manisa vilayetine ait kısmında yapıla- AJakadaranın nazarı 
cak tamirat ve istinat duvarları intaatı (12648) lira 83 kuruı bede· dikkatine 
li ketif üzerinden 16 eylül 931 çarıamba günü aaat ona kadar Asken fabrikalr ihtiyacııiç in 10,000 

Şartnamesi ve projesi telsiz telgraf civarıoda zirai ve baytar. 
enstitüler inşaat fen müşavirliğinden verilecektir. 

Taliplerin ilin edilen bedeli keşif ilzerinden % 7,5 teminatları 
ile birlikte ihale tarihi olan 30 eylül 931 tarihine müsadi~ 
çarşamba günil saat onbeşte Ziraat müsteşarlığı kısmında müt~ 
şekkil inşaat komisyonuna müracaatları ilan olunur. (2264) 

Emniyet sandığı müdürlü-1 
ğünden: 

Muza yede 
bedeli 

ikraz 
No. 

Merhunıtbn cins ve nevlle 
mevki ve müştemilAn 

Borçlunu · 
ıs mi 

1018 4212 Eski Kanlıca . ve yeni Çubuklu Refet Bey 
mahallesinde eski çubuklu çayın 
ve yeni Çayır caddesinde eski 35 
alta de:fa mükerrer ve yeni 8, 10, 
12, 14, 16, 20 numaralı iki yüz 
otuz sekiz arım arsa lizerinde Ustü 
bekir odalan altında dört dük-
k&n ve 98 artın ana üzerinde bir 

kigir oda kahve elyevm bakkal 
( depo olarak kullanılmaktadır ) 
42 arıın arsa Uzerinde ahıap depo 
ve bin dokuz yilz doksan beş ar-
şm bahçeyi havi emlakin tamamı. 

45 15282 Avratpazannda Hubyar mahalle- Mustafa Nihat 
sinde Hekimoğlu Ali paşa soka- ef. Emine Ha
ğında eski 5 yeni 5,5-1 numaralı cer , Fatma 
elli dört arıın arsa llzerinde kA- Saime, Hatçe 
gir ikişer katta nirinde bir kuyu Piraye H. lar. 
natünde birer hali ve kapısız bi-
rer odaJI ha.t lld dOkkbm ta-
mamı. ı 

855 2317 Kartalda Nefsikasaba Karyesinde Ethem Bey 
Üskndar caddeıinde Harita 1 
mevkinde 1 numaralı 3o arıın araa 
nzerinde klrgir 1 dükklnın tamamı. 

370 4076 Çengelk~yünde eski BekArderesi Dervif Avni B. 
ve yeni Çakaldağı sokağında eski 
9 ve yeni 2 numaralı ytız kırk 
arıın arsa ilzerinde ahıap iki kat-
ta birisi sandık odası olmak üzere 
beı oda bir sofa bir taılık bir 
mutfak bir ahır bahçede tulunbalı 
bir kuyu ve bin dört yllz altmıt 
arıın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. 

71 16027 Sanyerde Karakol sokağında eski Mehmet AB 
4 milkerrer Ye yeni S numaralı Bey 
elli dokuz a11ın arsa üzerinde 
ahşap iki katta biri ufak olmak 
üzere ilç oda biri ufak olmak üzere 
iki sofa bir antre bir tulumba bir 

mutfak bodrum ( harice methali 
vardır) çab ve daraça ve daraçada 
bir çıkmazı havi bir hanenin ta-
mamı. 

Yukarda cins ve nevile semti ve numaralan muharrer emvali 
gayri menkulenin icra kılınan aleni müzeyedeleri neticesinde 
hizalaranda gösterilen bedellerle milşterileri üzerinde takarrllr 
etmiş iıede mezkur bedeller haddi Jiyıkında görfilmediğinden 
tekrar 15 gün müddetle ilin edilmelerine karar verilmiş 3 Teş
rini evvel 931 müsadif cumartesi gilnll kat'i kararlarının çekilmesi 
takarrür eylemiş olduğundan yevmi mezkurda saat on dörtten on 
altıya kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilin 
olunur. (2502) 

Hayriye Liseleri 
dürlüğünden : 

•• mu-

Mektebimiz heyeti talimiyesi 16 eylül çarşamba günU saat 10 da tehe· 
mehal mektepte bulunmalan lüzumu ehemmiyetle rica olunur. 

Taksim Zambak 
sokak No. 41 

müddetle ve kapalı zarf usulil:! münakasaya konulmuftur. Fazla lirayı mütecaviz kıymetteki malzeme 
tafsilat almak istiyenlerin vilayet nafia haımühendisliğine müraca· il.anlarm! baderna Ankarada ~e~rni ce-
atları ve ihale saatinden eve) k3palı zarfların vilayet encümeni c!a· rıde tzmır~e A.n~dol~ ~azetesıle ve ~s- Cilt ve emrazı zühreviyma kadar esi. 
mı. isine t d" ilan olunur. (1926) tanbulda J~mdıl~k Mılhyet gazeteS'll .. e .. if.------------~------ ~.....,.....___ 

Dr. Horhoruni 
ev 11 • · ne rede , . · adara maln- ~ 


